


 

 

จท. 11-600297     วนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท   

ครัง้ที่ 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

2. สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทนุรวมและกองทรัสต์ และ
ลกัษณะที่จะเปลีย่นแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว 

3. รายละเอียดทรัพย์สินและภาระ ข้อมลูการลงทนุ มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน ของ (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน  

(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ และ (3) กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

4. ข้อมลูโดยสรุปเก่ียวกบัสญัญาต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวม เข้าท ากบับคุคลอื่นและยงัมีผลใช้บงัคบั

อยู ่ณ ขณะนี ้และสถานะการด าเนินการให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตกลงหรือยินยอมให้เปลีย่น

คู่สัญญาจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ ของ (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน  

(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ และ (3) กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

5. ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินปัจจุบนัของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

6. สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระในส่วนของทรัพย์สินหลกัของ 

(1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (2) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

และ (3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท  และ (4) ทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

7. แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทนุรวม การช าระบญัชี และก าหนดเวลาโดยประมาณของ

การด าเนินการแตล่ะขัน้ตอน (Conversion Timeline) 

8. ผลกระทบที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการแปลงสภาพ 

9. ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และการช าระบญัชี  ของกองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
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10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการแปลงสภาพและ

อตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด รวมถึงผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมอาจได้รับจากการแปลงสภาพ และข้อดีและข้อเสียของการด าเนินการ

ดงักลา่ว และเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ส าหรับการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์) 

11. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) 

12. ข้อมลูของผู้ช าระบญัชี 

13. ข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

14. ข้อมลูของทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ไทคอน 

15. สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน กบับคุคลที่เก่ียวข้อง (รายการกบัผู้จดัการกองทรัสต์) 

16. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 

17. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

18. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

19. ใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหนว่ย 

 

การแปลงสภาพกองทนุรวมมีที่มาและเหตผุลสืบเนื่องมาจากทางกลุม่บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ (1) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทนุรวม TFUND”) (2) กองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทนุรวม TLOGIS”) และ (3) กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท (“กองทนุรวม TGROWTH”) (รวมเรียกวา่ “กองทนุรวม”) ได้ทราบและเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิประโยชน์ของการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับภาษีและมาตรการลด

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดิน ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (ตามที่

จะได้กลา่วตอ่ไปในวาระที่ 1 ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายการแปลงสภาพ) ดงันัน้ ทางกลุม่บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

จ ากัด (มหาชน) เห็นควรให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, 

กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
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อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ (“การแปลงสภาพกองทนุรวม”) ทัง้นี ้

เพื่อท่ีจะสามารถลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมได้ตอ่ไปอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยโดยรวม โดยกองทรัสต์ TREIT จะท า

การแปลงสภาพกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลง

สภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“ประกาศ ทจ. 34/2559”) 

นอกจากนี ้บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) แสดงความ

ประสงค์จะให้กองทรัสต์ TREIT ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH และช าระคา่ตอบแทนการรับโอนทรัพย์สนิและภาระดงักลา่วด้วยหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงิน

สด ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการ (“บริษัทจดัการ”) ได้พิจารณาแล้วเห็น

วา่ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการเพิ่ม

เงินทนุจดทะเบียนเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้อีก กองทนุรวมจึงมีข้อจ ากดัในการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม

ขนาดรายได้ของกอง อนัเป็นข้อจ ากดัการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การกู้ยืม

เงินในอตัราที่ต ่ากวา่กองทรัสต์ ซึง่เป็นข้อจ ากดัของกองทนุรวมในการจดัโครงสร้างการบริหารเงินให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม TGROWTH พิจารณา

อนมุตัิให้กองทนุรวม TGROWTH แปลงสภาพเข้าไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT (โดยที่มีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่

รองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH) ด้วยเหตุดงักล่าว 

บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 19 

ตลุาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชัน้ 2 ฝ่ังโรงแรม) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 18 เพื่อพิจารณาเร่ือง

ดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

ทัง้นี ้วาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่  1.1, 1.3 และ 1.4) ถงึวาระที่ 6 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่

ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 1/2560 นี ้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของ

กันและกัน หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถงึวาระที่  6 ไม่ได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 1/2560 นีใ้ห้ถือว่าวาระที่ได้รับการ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 1/2560 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถูกยกเลิก

และจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 

1/2560 พิจารณาต่อไป  
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นอกจากนี ้วาระที่  1 (ประกอบไปด้วย วาระที่  1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่  6 ในที่ประชุมผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ครัง้ที่ 1/2560 (“การประชุมของกองทุนรวม TGROWTH”) นี ้กับ (1) วาระที่ 

1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถงึวาระที่ 6 ในที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม TFUND 

ครัง้ที่ 1/2560 (“การประชุมของกองทุนรวม TFUND”) (2) วาระที่  1 (ประกอบไปด้วย วาระที่  1.1, 1.3 และ 1.4) 

ถงึวาระที่  6 ในที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม TLOGIS ครัง้ที่ 1/2560 (“การประชุมของกองทุนรวม 

TLOGIS”) และ (3) วาระที่  2 (ประกอบไปด้วย วาระที่  2.1, 2.3 และ 2.4) ถึงวาระที่  4 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ครัง้ที่ 1/2560 (“การประชุมของกองทรัสต์ TREIT”) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและ

เป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนัน้ หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามที่การประชุมของกองทุนรวม TFUND, การประชุม

ของกองทุนรวม TLOGIS และ การประชุมของกองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่า การประชุมของ

กองทุนรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะถกูยกเลิกไป 

 
 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ แผนการแปลงสภาพ การโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์เป็น
หน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด 

บริษัทจดัการขอเรียนชีแ้จงรายละเอียดการแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์โดยมีกองทรัสต์ 

TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ (โดยที่กองทรัสต์ TREIT มีการรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม 

TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH) แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทนุรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงค์ของการแปลงสภาพกองทุนรวม 

การแปลงสภาพกองทนุรวมในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทนุ

รวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT โดยกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ 

กองทนุรวม TGROWTH ได้รับคา่ตอบแทนการโอนทรัพย์สนิและภาระเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด 

ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์มีหนงัสอืแสดงความประสงค์มา 

2. ที่มาและเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 

เนื่องจากกองทนุรวม TGROWTH ไมส่ามารถด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

เพิ่มเติมได้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ต้องด าเนินการยื่น

ค าขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัที่ 31 
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ธันวาคม 2556 ประกอบกบัการที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์) และผู้ ถือหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้) และสิทธิประโยชน์เก่ียวกับ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะสิน้สุดภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการของกองทุนรวม 

TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จึงได้ร่วมกัน

พิจารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม และได้ร่วมพิจารณาก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการดังกล่าว  รวม

ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขที่ จะต้องขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS, 

กองทนุรวม TGROWTH และที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ทีจ่ะมีขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนันี ้

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ และ การเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวม และ

กองทรัสต์  

กองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีอยู่แล้วโดยก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ฉบับลงวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 และ สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2558 

ระหวา่งบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 

จ ากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT (“ทรัสตี”) (“สญัญาก่อตัง้ทรัสต์”) กองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัพย์สิน ไม่มี

สถานะเป็นนิติบคุคล ทรัสตีมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ TREIT ในฐานะผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือ

ทรัพยสิน และมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ. 2550 ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการและบริหารทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ TREIT และการลงทนุของกองทรัสต์ TREIT ภายใต้การก ากบัดแูลของทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ปรากฏในสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 และสรุปประเด็น

เปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทนุรวมและกองทรัสต์ และลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลง

สภาพแล้วปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

 

4. แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH  

บริษัทจดัการขอแสดงแผนภาพเพื่อประกอบการชีแ้จงแผนและขัน้ตอนการแปลงสภาพกองทนุรวม ดงันี ้
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการแปลงสภาพกองทนุรวม 

  
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากรับโอนทรัพย์สนิและภาระเนื่องจากการแปลงสภาพ 
กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH  

  
 
 หมายเหต:ุ แผนภาพประกอบการอธิบายเท่านัน้ 

  
จากแผนภาพดงักลา่ว บริษัทจดัการขอเรียนชีแ้จงแผนและขัน้ตอนการด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม ดงันี  ้
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4.1 การรองรับการแปลงสภาพโดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์เพื่อเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พร้อมเงินสดให้แก่กองทุนรวม เพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องด าเนินการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เพื่ออนมุตัิเพิ่มทนุเพื่อ

การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH  โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ให้แก่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH พร้อมเงินสด เพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม 

TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH  เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการรองรับการแปลงสภาพดังกล่าวแล้ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อด าเนินการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวม TFUND, 

กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS 

และ กองทุนรวม TGROWTH ต่อไป เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออก

ใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม ผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดวนัเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วให้แก่กองทุน

รวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจองซือ้หนว่ยทรัสต์

ดงักลา่ว ตามรายละเอียดและเง่ือนไขในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เพื่อการ

แปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH  

4.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ และการก่อสิทธิในทางทรัพย์สินระหว่าง
ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เพื่อรองรับการแปลงสภาพ และมี

ข้อผกูพนัเป็นการก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ TREIT รับโอนทรัพย์สนิและ

ภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH และช าระค่าตอบแทนการรับโอน

ทรัพย์สินดงักลา่วด้วยหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด ให้แก่กองทุนรวม TFUND, กองทนุรวม 

TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH   

นอกจากนี ้ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทนุรวม

สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพ

กองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย กองทรัสต์ TREIT จะมีขนาดกองทรัพย์สินท่ีใหญ่ขึน้ จึงสง่ผลให้เกิด

การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ

รับทราบวา่จะมีการปรับเปลี่ยนคา่ตอบแทนของทรัสตี โดยมีเง่ือนไขให้การปรับเปลีย่นคา่ตอบแทนของทรัสตีดงักลา่วมีผล

ใช้บงัคบัก็ตอ่เมื่อมีการแปลงสภาพกองทนุรวมได้แล้วเสร็จ โดยมีอตัรา ดงันี ้
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ค่าตอบแทนของทรัสตีที่
ระบุในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ค่าตอบแทนของทรัสตีใหม่ 

อตัราร้อยละ 0.09875 (ศนูย์
จุดศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้า) ต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ 

1) ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในสว่นที่ไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท: เท่ากบัอตัรา
ร้อยละ 0.060 (ศนูย์จุดศนูย์หกศนูย์) ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ใน
สว่นนัน้ 

2) ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในสว่นที่เกินกว่า 15,000 ล้านบาท ถึง 30,000 
ล้านบาท: เท่ากบัอตัราร้อยละ 0.045 (ศนูย์จุดศนูย์สี่ห้า) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ในสว่นนัน้ 

3) ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่า  30,000 ล้านบาทขึน้ไป: 
เท่ากับอตัราร้อยละ 0.030 (ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ในสว่นนัน้ 

 

โดยรายละเอียดสรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ปัจจุบันและร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ที่จะมีการแก้ไข

เพิ่มเติมเพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

4.3 ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพกองทุน
รวม และข้อมูลทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

หลงัจากที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ

แปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์จะร่วมกนัก าหนดวนัโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุ

รวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT (“วนัโอนทรัพย์สินและภาระ”) 

ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ 

TREIT ประกอบไปด้วย ทรัพย์สิน หนีส้ินและความรับผิดของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม 

TGROWTH โดยไมร่วมถึงรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ทรัพย์สนิหรือเงินท่ีกนัไว้เพื่อการช าระหนี ้

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ซึ่งยังมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุหรือบคุคลที่มีสทิธิได้รับเงินนัน้ 

(3) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการช าระบญัชีของกองทนุรวม   

(“ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม”) 

หนีส้ าหรับทรัพย์สินหรือเงินที่กันไว้เพื่อการช าระหนี ้คือ หนีส้ินของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS 

และ กองทนุรวม TGROWTH ที่ถึงก าหนดช าระก่อน หรือ ณ วนัโอนทรัพย์สนิและภาระ และกองทนุรวม TFUND, กองทนุ
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รวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ยงัไม่ได้ช าระ หรือมีแผนที่จะช าระก่อนถึงก าหนดช าระ เช่น หนีข้องเจ้าหนี ้

ทางการค้า ดอกเบีย้เงินกู้  รายการท่ีกนัไว้เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับภาระที่กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ 

กองทนุรวม TGROWTH จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบก่อนวนัโอนทรัพย์สินและภาระ รวมถึงหนีแ้ละคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ถ้ามี) ตามสญัญากู้ยืมเดิมของกองทนุรวม TGROWTH ที่จะมีการช าระคืนก่อนการแปลงสภาพกองทนุรวม เป็นต้น หนี ้

ดงักลา่วจะไมโ่อนให้แก่กองทรัสต์ TREIT 

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมซึ่งยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

หรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินนัน้หมายรวมถึง เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมที่

บริษัทจดัการประกาศจ่ายไว้ก่อนวนัโอนทรัพย์สนิและภาระ และมีก าหนดจ่ายหลงัวนัโอนทรัพย์สินและภาระ ทัง้นี ้บริษัท

จัดการของแต่ละกองทุนรวมมีความตัง้ใจที่จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทุน ในส่วนที่เป็นเงินสด

คงเหลอืในกองทนุรวมให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่จะกลา่วตอ่ไปในข้อ 4.5 

ทรัพย์สนิของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ 

TREIT จะรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงทรัพย์สินหลกัทัง้หมดของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม 

TGROWTH  ได้แก่ 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดของ

กองทุนรวม TFUND/1 

ได้แก่ กองทุนรวม TFUND ได้ลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานและคลังสินค้า

มาตรฐาน รวมทัง้สิน้ 243 โรง ซึง่มีพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 579,475 ตาราง

เมตร ตัง้อยู่บนพืน้ที่ดินรวมประมาณ 874 ไร่ 0 งาน 7.8 ตารางวา โดย

แบ่งเป็นที่ดินอาคารโรงงานรวม  235 โรง พืน้ที่ เช่าโรงงานประมาณ 

559,875 ตารางเมตร บนพืน้ที่ดินประมาณ 850 ไร่ 1 งาน 96.8 ตารางวา 

ซึ่งตั ง้อยู่ ในนิคมอุตสาหกรรม  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  และสวน

อตุสาหกรรม รวม 8 แห่ง และที่ดินอาคารคลงัสินค้า รวม 8 โรง พืน้ที่เช่า

ประมาณ 19,600 ตารางเมตร บนพืน้ที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 11 

ตารางวา ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการไทคอนโลจิสติคส์  พาร์ค บางนา โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 25 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 70 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร (บางปะกง) ต าบลบ้านเก่าต าบลพานทองหนองกะขะ และ

ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 13 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
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บางปะอิน ต าบลบางกระสัน้ และต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 11 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

บางป ูต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 28 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

บ้านหว้า (ไฮเทค) ต าบลบ้านเลน ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 15 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่ เขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทมุธานี 

7. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 26 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

ป่ินทอง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

8. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 47 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ ต าบลธน ูต าบลอทุยั ต าบลคานหามและต าบลบ้านช้าง อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา/1 

9. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 8 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน โล

จิสติคส์ พาร์ค บางนา ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดของ

กองทุนรวม TLOGIS 
ได้แก่ กองทนุรวม TLOGIS ได้ลงทุนในที่ดินและอาคารคลงัสินค้ารวมทัง้สิน้ 63 

คหูา ใน 5 โครงการ ซึ่งมีพืน้ที่เช่ารวมประมาณ 243,625 ตร.ม. ตัง้อยู่บน

พืน้ท่ีดินรวมประมาณ 285-3-64 ไร่ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 13 คหูา ซึง่ตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค  วังน้อย ต าบลพยอม  อ าเภอวังน้อย  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา/2 

2. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 20 คหูาซึง่ตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  ต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

3. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 21 คหูาซึง่ตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบรีุ 
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4. ที่ดินและอาคารคลงัสินค้า จ านวน 3 คูหาซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน 

โล จิ ส ติ ค ส์  พ า ร์ค  โรจน ะ  ต าบ ลอุทั ย  อ า เภ ออุ ทั ย  จั งห วัด

พระนครศรีอยธุยา 

5. ที่ดินและอาคารคลงัสินค้า จ านวน 6 คูหาซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดของ

กองทุนรวม TGROWTH/3 

ได้แก่ กองทนุรวม TGROWTH ได้ลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดินและสทิธิการเช่าหรือ

กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้ารวมทัง้สิน้ 16 คลงั แบ่งออกเป็น 50 ยนูิต ใน 

2 โครงการ พืน้ท่ีคลงัสนิค้ารวมประมาณ 182,095 ตารางเมตรตัง้อยูบ่นพืน้

ที่ดินรวมประมาณ 214 ไร่ และสทิธิการเช่าหรือกรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงาน

มาตรฐานจ านวน 38 โรง ใน 6 โครงการพื น้ที่ โรงงานรวมประมาณ 

114,450 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินเนื อ้ที่ประมาณ 181 ไร่ โดยมี

รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 

การลงทุนครัง้แรกส่วนที่  1 

1. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้ามาตรฐานจ านวน 16 คลงั แบง่ออกเป็น 50 

ยูนิต ใน 2 โครงการ พืน้ที่คลงัสินค้าประมาณ 182,095 ตารางเมตร 

ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 214  ไร่ โดยแบง่เป็น 

1.1. สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 13 

คลัง แบ่งเป็น 43 ยูนิต ซึ่งตัง้อยู่ที่ โครงการไทคอนโลจิสติคส์ 

พาร์ค บางนา ต าบลบางววั และต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า จ านวน 3 คลัง แบ่ง

ออกเป็น 7 ยนูิต ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะ

กง) ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

2. ที่ดินและโรงงานมาตรฐานจ านวน 36 โรง ใน 5 โครงการพืน้ที่โรงงาน

ประมาณ 97,500ตารางเมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินเนือ้ที่ประมาณ 158 ไร่ 

โดยแบง่เป็น 

2.1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 20 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ต าบลดอนหัวฬ่อ 
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อ าเภอเมืองชลบุรี และต าบลบ้านเก่า ต าบลหนองกะขะ และ

ต าบลพานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

2.2. สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง 

ซึง่ตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ต าบลบ้านช้าง และต าบลอทุยั 

อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา/3 

2.3. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคม

อตุสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน และต าบลหนองขาม อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบรีุ 

2.4. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 4 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคม

อตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ต าบลบ้านเลน และต าบลบ้านโพ 

อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.5. สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน 2 โรง 

ซึ่งตัง้อยู่ที่ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

การลงทุนครัง้แรกส่วนที่  2 

อาคารโรงงานมาตรฐานจ านวน 2 โรง พืน้ที่โรงงานรวมประมาณ 16,950 

ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ซ้ึ่งมีที่ตัง้ครอบคลุมพืน้ที่ 2 

จงัหวดั คือ ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี และต าบลมาบยาง

พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และตัง้อยูบ่นที่ดินประมาณ 23 ไร่  

หมายเหต:ุ ข้อมูลวนัที ่31 สิงหาคม 2560 
/1มีอาคารโรงงานของกองทุนรวม TFUND ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าจ านวน 1 หลงั พืน้ทีเ่ช่าประมาณ 2,000 

ตร.ม. ตัง้อยู่บนที่ดินประมาณ 3-1-34 ไร่ ซ่ึงตัง้อยู่ทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทัง้นี ้หากมีการ

จ าหน่ายส าเร็จก่อนการโอนทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทุนรวม TFUND จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่รับรู้จากการจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม TFUND และโอนเงินในส่วนของต้นทุนของทรัพย์สินแทนการโอนทรพัย์สินดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ TREIT (ซ่ึงการโอนเงินใน

ส่วนของต้นทุนและการจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่รับรู้จากการจ าหน่ายดงักล่าวได้สะท้อนในการก าหนดอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบั

หน่วยทรสัต์พร้อมเงินสดแล้ว) 
/2 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินของกองทุนรวม TLOGIS ของผู้ประเมินอิสระระบุเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สิน

ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย ดงันี ้ 

“จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน จากส านกังานที่ดินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สาขาวงัน้อย พบว่าบางส่วนของโฉนด

เลขที ่24728, 25513 และ 28625 ถูกเวนคืนโครงการทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยการซ้ือ ตาม
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บนัทึกการแบ่งขายที่ดิน ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ 31 พฤษภาคม 2560 จ านวนเนือ้ที่ 5–0–93 ไร่, 11–2–71 ไร่ และ 7–

3–69 ไร่ ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ทางผู้ประเมินอิสระได้ท าการตรวจสอบข้อมูลทีเ่กีย่วข้องเพ่ิมเติม ดงันี ้

(1) ผู้ประเมินอิสระได้รับแจ้งจากทางบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ว่าทาง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด 
(TPARK) ซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1 ได้มีการหารือกบัทางกรมทางหลวง ในการพิจารณา

ปรับแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยสาระส าคัญจาก

รายงานการประชุมได้สรุปมติในทีป่ระชมุว่ากรมทางหลวงมีความเห็นให้ด าเนินการตามหลกัการในการแก้ไขแบบ หากได้รับ

การยืนยนัจากทางบริษัท ไทคอน (บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั – TPARK) โดยมอบหมายให้บริษัทไทคอนไป

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ หลงัจากทีไ่ด้มีการประชมุให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว 

(2) ในขณะเดียวกนั ทางผู้ประเมินอิสระ ได้ด าเนินการตรวจสอบกบั ส านกัจดักรรมสิทธ์ิที่ดิน กรมทางหลวง ได้รับข้อมูลว่า ได้มี
การด าเนินการพิจารณาปรับแนวทางหลวงพิเศษดงักล่าวจริง แต่เนือ่งจากทางผู้ประเมินอิสระ มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่

สามารถขอเอกสารประกอบการปรบัแนวทางหลวงพิเศษ ดงักล่าวได้ 

(3) ทางบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ได้มีหนงัสือ ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2560 แจ้งบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ว่าทาง TPARK อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการปรับแนวเวนคืนกบัที่ดินที่เกี่ยวข้อง และจะร่วมกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนในการเจรจาค่าเวนคืนเพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบกบัมูลค่าทรัพย์สินของทางกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์

โดย TPARK จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการดงักล่าว” 

 

อย่างไรก็ตาม เพือ่เป็นการเยียวยาผลกระทบทีอ่าจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทนุรวม TLOGIS บริษัท ไทคอน อินดสัเทรี

ยล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPARK ซ่ึงเป็นผู้บริหารกองทุนรวม TLOGIS ได้มี

หนงัสือลงวนัที่ 21 กนัยายน 2560  ถึง BBLAM ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม TLOGIS และ TMAN ในฐานะผู้จัดการ

กองทรสัต์ของกองทรสัต์ TREIT และ BBLAM ในฐานะทรสัตีของกองทรัสต์ TREIT เร่ืองข้อตกลงของ TICON เกีย่วกบัการเวนคืน

ทรัพย์สินภายในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1 (“หนงัสือของ TICON ลงวนัที่ 21 กนัยายน 2560”) แจ้งข้อตกลง

ของ TICON ว่าหากไม่สามารถปรบัแนวทางการเวนคืนได้ ให้เจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ย ณ ขณะทีจ่ะมีการเวนคืน (ไม่ว่าจะ

เป็นกองทนุรวม TLOGIS หรือกองทรสัต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) มีสิทธิในการร้องขอให้ TICON ด าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือเพือ่เยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของทรพัย์สินได้ โดย TICON จะด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

(ก) ประสานงานเรียกร้องกบักรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ขอให้พิจารณาเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนทรัพย์สิน

โครงการวงัน้อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเจ้าของ

ทรัพย์สินโครงการวงัน้อยในการใช้สิทธิทางศาล (ถ้าจ าเป็น) เพือ่ขอเรียกร้องเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ทัง้ส้ิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์สินโครงการวงัน้อยในการช าระส่วนต่างของเงินค่า

ทดแทนจากการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ทีจ่ะได้รบัจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพือ่ให้ทรพัย์สินโครงการวงันอ้ย

มีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพือ่การแปลงสภาพกองทนุรวม หรือ  

(ข) ขอสิทธิในการซ้ือทรัพย์สินโครงการวงัน้อยจากเจ้าของทรพัย์สินโครงการวงัน้อยในราคา 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่า

ประเมินเพือ่การแปลงสภาพกองทนุรวม 

ทัง้นี ้โดยเจ้าของทรัพย์สินโครงการวงัน้อยมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือเพือ่เยียวยาความเสียหายตามที่

ระบไุว้ในจดหมายฉบบันีไ้ด้ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีเงือ่นไขในการด าเนินการตาม (ก) และ (ข) ดงันี้ 
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1) กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS, กองทุนรวม TGROWTH และ กองทรัสต์ TREIT ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย

ลงทนุและผู้ถือหน่วยทรสัต์เพือ่อนมุติัการแปลงสภาพกองทนุรวมและเร่ืองอืน่ใดตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้องก าหนด 

2) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อนญุาตให้ผู้จดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ TREIT เสนอขาย

หน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ของกองทรสัต์ TREIT ทีร่องรบัการแปลงสภาพกองทนุรวมภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

3) ไม่มีเหตุสุดวิสยัอืน่ใดที่ท าให้ทรัพย์สินโครงการวงัน้อยเสียหายและไม่สามารถจดัหาประโยชน์ได้อนัส่งผลต่อราคาประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินโครงการวงัน้อย โดยบริษัทฯ จะเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินโครงการวงัน้อย

เฉพาะมูลค่าเท่าทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบโดยเหตสุดุวิสยัดงักล่าว 

ความเส่ียงจากการถูกเวนคืนทีด่ิน 

 หาก TPARK ไม่สามารถเจรจาปรบัแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมาได้ อาจท าให้เจ้าของทรพัย์สิน

โครงการวงัน้อย ณ ขณะที่จะมีการเวนคืน (ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม TLOGIS หรือกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) 

ได้รบัความเสียหายในการประกอบกิจการ 

 ทัง้นี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ ระบุเร่ืองการก าหนดเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของและผู้ครอบครองโดย

ค านึงถึง (1) ราคาที่ซ้ือขายกนัตามปกติในท้องตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน (2) ราคาของอสงัหาริมทรพัย์ที่มีการตีราคาไว้เพือ่

ประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงท้องที ่(3) ราคาประเมินทนุทรพัย์เพือ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและ

ทีต่ัง้ของอสงัหาริมทรพัย์นัน้ และ (5) เหตุและวตัถปุระสงค์ของการเวนคืน ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสงัคม อย่างไรก็ดี 

กองทรัสต์อาจไม่ได้รบัค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนือ่งจากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขต่างๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดงักล่าว หรือ

กองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าเงินที่กองทรัสต์ลงทุนซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจผลการด าเนินงานและ

สถานะทางการเงินของกองทรสัต์ 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของทรพัย์สินมีสิทธิในการร้องขอให้ TICON ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเพือ่เยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน

ได้ตามหนงัสือของ TICON ลงวนัที ่21 กนัยายน 2560 
/3 มีอาคารโรงงานของกองทุนรวม TGROWTH ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าจ านวน 1 หลงั พืน้ที่เช่าประมาณ 

3,200 ตร.ม. ตัง้อยู่บนที่ดินประมาณ 4-2-48 ไร่ ซ่ึงตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ทัง้นี ้

หากมีการจ าหน่ายส าเร็จก่อนการโอนทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวม TGROWTH จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่รบัรู้จากการจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH และน าเงินในส่วนของต้นทุน ก) โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT แทนการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่

กองทรัสต์ TREIT (ซ่ึงการโอนเงินในส่วนของต้นทนุหรือการน าเงินดงักล่าวไปช าระหนีแ้ละการจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่รับรู้จากการจ าหน่าย

ดงักล่าวได้สะท้อนในการก าหนดอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรสัต์พร้อมเงินสดแล้ว) หรือ ข) น าไปช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเดิม

ของกองทนุรวม TGROWTH 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ที่จะโอนให้แก่กองทรัสต์ 

TREIT จะรวมถึง หนีส้ิน หน้าที่ ความผกูพนั และความรับผิดของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุ

รวม TGROWTH ในสญัญาตา่ง ๆ ท่ีกองทนุรวมเข้าท ากบับคุคลอื่นและยงัมีผลใช้บงัคบัอยู ่แตย่งัไมถ่ึงก าหนดช าระ ณ วนั

โอนทรัพย์สินและภาระ โดยจะไม่มีการโอนหนีต้ามสญัญากู้ยืมเดิมของกองทุนรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT 

แต่อย่างใด เนื่องจากจะมีการน าเงินสดที่ได้รับพร้อมการแลกหน่วยทรัสต์ไปช าระคืนหนีแ้ละค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ถ้ามี) ก่อนการแปลงสภาพกองทุนรวม โดยข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม 
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TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ

สถานะการด าเนินการให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตกลงหรือยินยอมให้เปลี่ยนคู่สญัญาจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ มี

รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ส าหรับมลูคา่ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่

โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT จะพิจารณาจากมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีกองทรัสต์ TREIT ช าระให้แก่กองทนุรวม TFUND, กองทนุ

รวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ซึง่อาจพิจารณาจากมลูคา่สนิทรัพย์จากข้อมลูทางบญัชีลา่สดุ และ/หรือ ราคา

ประเมินทรัพย์สนิจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระของกองทรัสต์ TREIT เป็นส าคญั 

ส่วนทรัพย์สินหลักทัง้หมดของกองทรัสต์ TREIT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทที่ดินและอาคาร

คลงัสนิค้า จ านวน 25 หลงั แบง่เป็น 71 ยนูิต มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 293,805 ตารางเมตร และทรัพย์สนิประเภทที่ดิน

และอาคารโรงงาน จ านวน 27 หลงั มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 75,900 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 52 หลงั 

แบ่งเป็น 98 ยูนิต พืน้ที่อาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 369,705 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนที่ดินที่มีเนือ้ที่รวมประมาณ 503 ไร่ 

71.50 ตารางวา โดยตัง้อยูใ่น 16 โครงการ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 
TREIT ลงทุนครัง้แรก 

ได้แก่ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า และ สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร

คลงัสนิค้าและโรงงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 8 หลงั 12 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่า

อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร โดยตัง้อยู่ในโครงการ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) ซึ่ง

ตัง้อยู่ที่ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 2 หลงั 

4 ยนูิต  

1.2. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลสุร

ศกัดิ ์อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 3 หลงั 5 ยนูิต  

1.3. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

หนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จ านวน 2 หลงั 2 ยูนิต 

พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 9,750 ตารางเมตร 

1.4. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุรี) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลหัวหว้า 

อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต พืน้ที่



 

16 

ให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 10,020 ตารางเมตร  

2. สทิธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า (ถึงวนัที่ 21 

ธนัวาคม 2587) เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้า

ประมาณ 5,540 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไท

คอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางววั อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. สิทธิการเช่าที่ดินประมาณ 28 ปีนับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

(ถึงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2586) เนื อ้ที่ประมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 

ตารางวา และสทิธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 28 ปีนบัจากวนั

จดทะเบียนสทิธิการเช่า (ถึงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2586) จ านวน 5 หลงั 

9 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร 

จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 

ซึ่ งตั ง้อยู่ที่ ต าบลศี รษะจรเข้ ใหญ่  อ า เภอบางเสาธง  จังหวัด

สมทุรปราการ  

4. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา 

และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานจ านวน 20 หลัง พืน้ที่ให้เช่าอาคาร

โรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยู่ใน

โครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 2 หลัง พืน้ที่ให้เช่าอาคาร

โรงงานประมาณ 6,750 ตารางเมตร 

4.2. นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อ

วิน และต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จ านวน 11 หลงั 

พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 33,350 ตารางเมตร 

4.3. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านเลน 

อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 4 หลงั พืน้ที่

ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 8,675 ตารางเมตร 

4.4. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านช้าง 

อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 หลงั พืน้ที่ให้เช่า
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อาคารโรงงานประมาณ 1,625 ตารางเมตร 

4.5. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ซึง่ตัง้อยู่ที่ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 หลัง พืน้ที่ให้เช่าอาคารโรงงาน

ประมาณ 3,600 ตารางเมตร 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ 
TREIT ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่
หน่ึง 

ได้แก่ 1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา และ 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 6 หลงั 26 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่า

อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 66,000 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่

ในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1.1. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

พยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 หลงั 4 

ยนูิต พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 9,800 ตารางเมตร 

1.2. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซี บอร์ด 1 (บี) ซึ่ง

ตัง้อยูท่ี่ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง จ านวน 

1 หลัง 4 ยูนิตพืน้ที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 11,400 

ตารางเมตร 

1.3. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

หนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 หลงั 13 ยูนิ

ตพืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 34,200 ตารางเมตร 

1.4. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบล

พานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 

หลงั 5 ยนูิตพืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 10,600 ตาราง

เมตร 

2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่

ประมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

จ านวน 2 หลงั 6 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 9,100 

ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค บางนา ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

3. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่

ประมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคาร
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คลงัสนิค้า 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า จ านวน 2 หลงั 13 

ยนูิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 56,700 ตารางเมตร จาก

ทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 ซึ่ง

ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

4. สิทธิการเช่าที่ดินประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 

(ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586) เนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา 

และสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต ประมาณ 27 

ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) 

พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 1,482 ตารางเมตร จากทีพาร์ค 

โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึ่งตัง้อยู่ที่

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

5. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา 

และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน 3 หลงั พืน้ที่ให้เช่าอาคาร

โรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยู่ใน

โครงการดงัตอ่ไปนี ้

5.1. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านช้าง 

อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 หลงัพื ้นที่ให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

5.2. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 หลัง พืน้ที่ให้เช่าอาคารโรงงาน

ประมาณ 3,600 ตารางเมตร 

5.3. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ซึ่งตัง้อยู่ต าบลมาบยางพร อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 1 หลัง พืน้ที่ให้เช่าอาคาร

โรงงานประมาณ 2,250 ตารางเมตร 

6. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่

ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 

30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า จ านวน 4 หลงั พืน้ที่ให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 14,850 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยูใ่น

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลพานทองหนองกะขะ 

อ าเภอพานทอง และต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  
หมายเหต:ุ ข้อมูลวนัที ่31 สิงหาคม 2560 
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รายละเอียดทรัพย์สนิหลกัทัง้หมดของกองทรัสต์ TREIT ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเสร็จสิน้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT จะประกอบไปด้วย (1) 

ทรัพย์สินหลักทัง้หมดของกองทรัสต์  TREIT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (2) ทรัพย์สินหลักทัง้หมดของกองทุนรวม  TFUND  

(3) ทรัพย์สนิหลกัทัง้หมดของกองทนุรวม TLOGIS และ (4) ทรัพย์สนิหลกัทัง้หมดของกองทนุรวม TGROWTH  

 
การโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมจากการแปลงสภาพกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้เง่ือนไข

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กองทรัสต์ TREIT ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เพิ่มทุนออกหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด

ให้แก่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม 

และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

(2) ส านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตให้ กองทรัสต์ TREIT เพิ่มทนุเพื่อออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับ

การแปลงสภาพกองทนุรวม   

(3) กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้

ถือหนว่ยลงทนุให้ด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามที่ระบใุนวาระนี ้

(4) การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ  กองทุนรวม 

TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT ในการแปลงสภาพกองทนุรวมจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหย่อน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตาม

กฎหมาย  

4.4 การออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พร้อมเงินสดให้แก่กองทุนรวมเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม และการก าหนดอัตราสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการออกและสง่มอบหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด ให้แก่กองทุน

รวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ในวนัโอนทรัพย์สินและภาระเพื่อแลกเปลีย่นกบัการรับ

โอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ตามรายการในข้อ 4.3 รายละเอียดการออกและส่ง
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มอบหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดดงักล่าวจะเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

TREIT เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวมที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดที่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH ได้รับมานัน้ จะน ามาสบัเปลี่ยนกบัหน่วยลงทนุของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทุน

รวม TGROWTH ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยู ่  

บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์ได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว เห็นสมควรก าหนดอตัราการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

กบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด (Swap Ratio) ซึ่งคือจ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด เพื่อแลกกบัหนึ่ง

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ดงันี ้

1) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND ต่อ 0.9874 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 

พร้อมเงินสดจ านวน 1.6977 บาทต่อหน่วย โดยจะน าหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 1,135,057,711  

หน่วย พร้อมเงินสดจ านวน 1,951,577,352 บาท เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุน

รวม TFUND 

2) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TLOGIS ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 

พร้อมเงนิสดจ านวน 1.7415 บาทต่อหน่วย โดยจะน าหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 419,177,837 หน่วย 

พร้อมเงินสดจ านวน 720,701,158 บาท เพื่ อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

TLOGIS 

3) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

TREIT พร้อมเงนิสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย โดยจะน าหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 481,351,500 

หน่วย พร้อมเงินสดจ านวน 827,560,500 บาท  และเงินสดไม่เกิน 294,000,000 บาทเพื่อคืน

เงินกู้ยืมเดิมของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

TGROWTH 

(“อตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์พร้อมเงินสด”)  

ปัจจบุนักองทนุรวม TGROWTH มีหนว่ยลงทนุจ านวนทัง้สิน้ 555,000,000 หนว่ย ดงันัน้ จ านวนหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะออกและเสนอขายให้แก่กองทุนรวม TGROWTH จะมีจ านวน 481,351,500 

หน่วย โดยขัน้ตอนการสบัเปลีย่นหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะอยู่ในขัน้ตอนการช าระบญัชีที่จะกลา่วต่อไปในข้อ 

4.6 นอกจากนี ้เงินสดที่กองทรัสต์ TREIT จะสง่มอบให้แก่กองทนุรวม TGROWTH นัน้คาดวา่จะมาจากการกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน 
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ทัง้นี ้อตัราการสบัเปลีย่นหน่วยทรัสต์ตอ่ 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ที่เสนอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ

เพื่อพิจารณาดงักลา่ว ค านวณจากสตูรค านวณดงันี ้

 

อตัราการ

สบัเปลีย่น

หนว่ยทรัสต์ตอ่ 

1 หนว่ยลงทนุ

ของกองทนุรวม 

TGROWTH 

= 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560)  

ที่ปรับปรุงแล้วตอ่หนว่ยของกองทนุรวม TGROWTH 

(TGROWTH’s Adjusted Net Asset Value per Unit) 

- 

เงินสดตอ่หนว่ยที่จา่ยให้ 

ผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม TGROWTH 

(Cash Distribution per Unit) 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560)  

ที่ปรับปรุงแล้วตอ่หนว่ยของกองทรัสต์ TREIT  

(TREIT’s Adjusted Net Asset Value per Unit) 

 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560) ที่ ปรับปรุงแล้วต่อหน่วยของกองทุนรวม TGROWTH 
(TGROWTH’s Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีที่มาในการค านวณดังนี ้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม TGROWTH ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

ปรับปรุง:  ปรับปรุงมลูคา่ทรัพย์สนิให้สะท้อนราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ราคาประเมิน ณ วนัที่ 
15 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ TREIT จะเข้าลงทนุ)   

หกั:  เงินปันผลค้างจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

หกั:  เงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทนุในสว่นท่ีเป็นเงินสดคงเหลอืสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ทีจ่ะจา่ย
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อนวนัโอนทรัพย์สนิและภาระ ตามรายละเอียดในข้อ 4.5 

หกั: การปรับมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีอาจมีการจ าหนา่ยตามรายละเอียดในข้อ 4.3 ให้เป็นราคาทนุโดยไมร่วมสว่นท่ีเป็นก าไรจาก
การจ าหนา่ย เนื่องจากผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560) ที่ปรับปรุงแล้วต่อหน่วย ของกองทรัสต์ TREIT (TREIT’s 
Adjusted Net Asset Value per Unit) ตามสูตรมีที่มาในการค านวณดังนี ้

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ TREIT ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2560 

ปรับปรุง:  ปรับปรุงมลูคา่ทรัพย์สนิให้สะท้อนราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ราคาประเมิน ณ วนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่กองทรัสต์ TREIT จะเข้าลงทนุ)   

หกั:  เงินปันผลค้างจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
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ส าหรับรายละเอียดราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระท่ีน ามาใช้ปรับปรุงมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT และรายละเอียดรายการอื่น ๆ ประกอบการค านวนอตัราสบัเปลี่ยน

หนว่ยลงทนุตอ่หนว่ยทรัสต์ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

บริษัทจัดการขอเรียนเพิ่มเติมว่า อัตราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดนีเ้ป็นอตัราที่

ก าหนดไว้เป็นที่แน่นอน จึงท าให้จ านวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่จะออกพร้อมเงินสด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ 

TREIT เป็นจ านวนแน่นอนเช่นเดียวกนั โดยอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดนี ้จะไม่ผนัแปร

ตามราคาตลาดของหน่วยลงทนุของ กองทนุรวม TFUND กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และราคา

ตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT หรือมลูค่าทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS 

และ กองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ณ วนัโอนทรัพย์สินและภาระ ในขณะที่มูลค่าทรัพย์สินและ

ภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT จะ

พิจารณาจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่กองทรัสต์ TREIT ช าระให้แก่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุน

รวม TGROWTH ซึ่งอาจพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์จากข้อมลูทางบญัชีลา่สดุ และ/หรือ ราคาประเมินทรัพย์สินจากผู้

ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ของกองทรัสต์ TREIT เป็นส าคญั ด้วยเหตดุงักลา่ว มลูคา่ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม 

TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ณ วนัโอนทรัพย์สินและภาระ 

จึงอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงจากมูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH ตามสตูรการค านวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดข้างต้น  และมลูค่าหน่วย

ลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่อาจเพิ่มขึน้หรือลดลง จากมลูค่าตามสตูรการค านวณอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกับ

หนว่ยทรัสต์พร้อมเงินสด 

ทัง้นี ้จากอัตราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดดงักล่าว ประมาณการสดัส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม 

อ้างอิงจากข้อมูล (1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทนุรวม TFUND ณ วนัที่ 29 สิงหาคม 2560 (2) ผู้

ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทนุรวม TLOGIS ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2560 (3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ 

10 อนัดบัแรกของกองทนุรวม TGROWTH ณ วนัที่ 16 สิงหาคม 2560 และ (4) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 15 อนัดบัแรก

ของกองทรัสต์ TREIT ณ วนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ประมาณการสัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก 

ของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ล าดับ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ หน่วยทรัสต์ 
1 ส านกังานประกนัสงัคม 16.5% 
2 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  16.2% 
3 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6.1% 
4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  4.0% 
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  2.2% 
6 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั  2.0% 
7 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  1.8% 
8 TICON HOTEL HOLDING CO., LTD.  1.7% 
9 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  1.4% 
10 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 1.3% 

ทัง้นี ้โดยที่รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากการแปลงสภาพ

กองทนุรวมดงักลา่วอาจมีรายช่ือทีแ่ตกตา่งจากรายช่ือที่ได้อ้างอิงเพื่อเป็นข้อมลูประกอบหนงัสอืเชิญประชมุข้างต้นนี ้

4.5 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทุน ในส่วนที่ เป็นเงินสดคงเหลือใน
กองทุนรวมให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ก่อนวนัโอนทรัพย์สนิและภาระ บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทนุ ใน

ส่วนที่เป็นเงินสดคงเหลือสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งจ านวนเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทุน ดังกล่าวของแต่ละ

กองทนุรวมคาดวา่มีจ านวนดงันี ้

จ านวนประมาณ 83,916,562 บาท ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TFUND1 

จ านวนประมาณ 47,591,521 บาท ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TLOGIS และ  

จ านวนประมาณ 9,934,500 บาท ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH2 

ซึ่งเป็นเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทุนที่คาดว่าจะจ่ายได้จากสภาพคล่องของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม 

TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทนุดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัความ

เป็นไปได้ของการแปลงสภาพกองทนุรวม และสภาพคลอ่ง/เงินสดของกองทนุรวม  

                                                 
1 ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วยงัไมร่วมก าไรท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการขายทรัพย์สินอาคารโรงงานของกองทนุรวม TFUND ท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าจ านวน 
1 หลงั 
2 ทัง้นี ้จ านวนเงินดังกล่าวยงัไม่รวมก าไรท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการขายทรัพย์สินอาคารโรงงานของกองทุนรวม TGROWTH ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลกูค้า
จ านวน 1 หลงั 
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4.6 การเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

ภายหลงัจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT เสร็จสิน้แล้ว บริษัทจดัการ

จะด าเนินการประกาศจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม (ซึ่งรวมถึงเงิน

สดที่ได้รับจากกองทรัสต์ TREIT) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ก่อนที่จะด าเนินการเลิกและช าระบัญชีกองทุนรวม TFUND, 

กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH  ทัง้นี ้การเลิกกองทนุรวม และแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีจะต้องได้รับอนมุตัิ

จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่จะเสนอในวาระที่ 3  

ในขัน้ตอนนี ้ผู้ช าระบญัชีจะแบง่หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (รวมถึงการด าเนินการคืนทนุ ตามมลูคา่ที่ตรา

ไว้ และ/หรือ เงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากการช าระบญัชี (ถ้ามี)) ที่กองทุนรวมได้มาจากการโอนทรัพย์สินและ

ภาระของกองทุนรวมที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับ

หน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดที่ได้ระบไุว้ในข้อ 4.4  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จะได้รับสิทธิสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์

พร้อมเงินสดจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุทีม่ีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีก าหนดสทิธิในการสบัเปลีย่นหนว่ย

ลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์พร้อมเงินสด ซึง่อาจมีรายช่ือแตกตา่งจากรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัทีก่ าหนดสทิธิในการเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้ 

บริษัทจัดการจะประกาศวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อก าหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกับ

หน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดล่วงหน้า 14 วนั และจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหยดุพกัการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวม ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะหยดุพกัการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่อเนื่องไปจนถึงวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม และรับหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ออกให้เนื่องจากการแปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม 

TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

และหากมีหนว่ยทรัสต์เหลอืจากการสบัเปลีย่นที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม ผู้ช าระบญัชีจะน าหนว่ยทรัสต์ที่เหลือ

ดงักลา่วไปจ าหนา่ยให้แก่บริษัทในกลุม่บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคา 9.6986 บาทต่อ

หน่วย ซึง่เป็นราคาเทา่กบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตอ่หน่วยของกองทรัสต์ TREIT (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 

และน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวไปด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของ

กองทนุรวมตอ่ไป 

ทัง้นี ้การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวมในครัง้นี ้จะไม่มีการรับซือ้หนว่ย

ลงทนุของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าร่วมประชุม

และคดัค้านการแปลงสภาพกองทนุรวมแตอ่ยา่งใด 
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4.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ที่
ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อบริษัทจดัการด าเนินการเลิกกองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวมแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่

กองทนุรวมเพื่อรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมที่โอนให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์โดยคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาค าขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หนว่ยทรัสต์จะเร่ิมท าการซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัที่สัง่รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นอนั

เป็นผลให้ไมส่มควรท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้จดัการตลาด

หลกัทรัพย์สามารถก าหนดวนัเร่ิมท าการซือ้ขายเป็นอย่างอื่นได้ เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยทรัสต์

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์จะสามารถขายหนว่ยทรัสต์ได้โดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

 

5. ระยะเวลาการด าเนินตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม และก าหนดเวลาโดยประมาณของการ
ด าเนินการแต่ละขัน้ตอน 

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH และที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนมุตัิการแปลงสภาพกองทนุรวม จะมีรายละเอียด

ของระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการแปลงสภาพ การเลกิกองทนุรวม การช าระบญัชี และก าหนดเวลาโดยประมาณ

ของการด าเนินการแตล่ะขัน้ตอน (Conversion Timeline) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

6. การด าเนินการในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา 

ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทนุรวมไม่สามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ และการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็น

กองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์จะไมเ่ข้าท าการแปลงสภาพกองทนุรวม  
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7. ผลกระทบที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 

บริษัทจดัการได้สรุปผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการแปลงสภาพกองทนุรวม ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 8  

 

8. ค่าใช้จ่ายการแปลงสภาพ 

บริษัทจัดการได้สรุปค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพกองทุนรวม และ การเลิกและการช าระบัญชี กองทุนรวม 

ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  

9. แผนในการด าเนินการภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ทัง้นี ้หลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะกลายเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ TREIT 

โดยมีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารจดัการ  ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ ให้ข้อมลูเร่ืองที่จะด าเนินการหลงัจากการ

พิจารณาเร่ืองการแปลงสภาพกองทุนรวมแล้วเสร็จให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา อนัประกอบไปด้วยแผนในการลงทุน

เพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีที่กองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) และ การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการให้หลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการ

กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ดงันี ้

 

9.1 แผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวมสามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ และการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็น

กองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย ทางผู้จดัการกองทรัสต์มีแผนท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม 

โดยได้ด าเนินการให้กองทรัสต์ TREIT มีสิทธิในการลงทนุในทรัพย์สินของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) (“TICON”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON ได้แก่ 1) สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และ 2) สิทธิที่จะ

ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) โดยมีรายละเอียดและแผนในการลงทนุของกองทรัสต์ TREIT ดงันี ้

1) สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ในทรัพย์สินของ TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON 

และแผนในการลงทุนของกองทรัสต์ TREIT 

TICON ตกลงให้กองทรัสต์ TREIT มีสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาคารคลงัสินค้า 

และ/หรือ โรงงาน ที่ TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ หรือ มีสิทธิการเช่า (“ทรัพย์สินที่อยู่

ภายใต้สิทธิในการลงทุน”) ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม (Right to Invest) โดยการลงทุนดงักล่าวอาจจะอยู่ใน
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รูปแบบการซือ้ และ/หรือ การเช่า และ/หรือ รูปแบบอื่นใด และ TICON ตกลงจะด าเนินการให้จ านวนของทรัพย์สินที่อยู่

ภายใต้สิทธิในการลงทนุ มีมลูค่าในการลงทนุรวมทัง้หมดไม่น้อยกวา่ 3,500 ล้านบาท โดยหากกองทรัสต์ TREIT ประสงค์

จะลงทนุในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สิทธิในการลงทนุดงักลา่ว กองทรัสต์จะต้องด าเนินการลงทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขต่าง ๆ ซึง่รวมถึง การท่ีคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะสามารถ

เจรจาและบรรลขุ้อตกลงในรายละเอียดในสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป เช่น รายการทรัพย์สิน ประเภท ที่ตัง้ รูปแบบ 

ราคา วิธีการลงทนุ รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอนัเป็นสาระส าคญั เป็นต้น และ การได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องหรือ จากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ในกรณีที่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรม

ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือ ผู้ ถือหุ้น  

จากข้อเสนอของ TICON ข้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์มีความประสงค์จะให้กองทรัสต์ TREIT ใช้สทิธิในการลงทนุ

ในทรัพย์สนิท่ีอยูภ่ายใต้สทิธิดงักลา่วหรือลงทนุเพิ่มเตมิในทรัพย์สนิหลกัอื่นใด (“ทรัพย์สนิเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพ

กองทุนรวม”) โดยพิจารณาจดัหาเงินลงทนุจาก (1) การกู้ เงิน (โดยมีรายละเอียดตามที่จะได้กลา่วต่อไปในข้อ 9.3) หรือ 

(2) การออกหุ้นกู้  (โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้จะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์

จะได้แจ้งให้ทราบตอ่ไป ทัง้นี ้อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา) เป็นอนัดบัแรก โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีความประสงค์ที่จะลงทนุ

ในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท (“แผนในการลงทุน

เพิ่มเติมของกองทรัสต์ TREIT”)  

ทัง้นี ้หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนในการลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ TREIT ดงักลา่วได้ภายในวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการกู้ เงินเพิ่มเตมิหรือออกหุ้นกู้ เพื่อจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ ลด

ทนุเพื่อจ่ายเงินลดทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT โดยพิจารณาจ านวนเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทนุท่ีจะ

ท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ TREIT อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 ภายหลงัการกู้ เงินหรือ

ออกหุ้นกู้ เพื่อมาจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทุนจ านวนดงักล่าว (โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายเงินปันผล 

และ/หรือ เงินลดทนุ และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 

และ/หรือ เงินลดทนุต่อไป ซึ่งอาจมีรายช่ือแตกต่างจากรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่ก าหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุม

ในครัง้นี ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนว่ยทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจากการแปลงสภาพ) ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรัสต์ 

TREIT ไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวมได้ ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่เงินปันผล 

และ/หรือ เงินลดทนุจะมีจ านวนรวมประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านบาท ตามที่จะได้กลา่วตอ่ไปในข้อ 9.2 

อนึ่ง การกู้ ยืมเพื่อด าเนินการตามแผนในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ TREIT หรือเพื่อจ่ายเงินปันผล และ/

หรือ เงินลดทนุดงักลา่ว อาจเป็นการกู้ จากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึง่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัท

รัสตี หรืออาจเป็นการระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ก็ได้ ซึ่งเงินกู้หรือการออกหุ้นกู้ ดงักลา่วจะมีจ านวนรวมไม่

น้อยกวา่จ านวนท่ีจะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทนุ อนึ่ง หากเป็นการกู้ เงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีดงักลา่ว 
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ผู้จัดการกองทรัสต์จะอาศยัมติที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ในครัง้นีแ้ละที่

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม TFUND และ กองทนุรวม TLOGIS และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

TREIT ที่จะมีขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนันี ้โดยถือวา่มติดงักลา่วเป็นมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ให้

ด าเนินการดงักลา่วได้หลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้าไปรวมกบักองทรัสต์ รายละเอียดจะได้กลา่วตอ่ไปในข้อ 9.3 

อย่างไรก็ดี หากการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

TREIT โดยการกู้ยืมเงินหรือการออกหุ้นกู้ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือเหตอุื่นใดที่ไม่อยูภ่ายใต้การ

ควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั และจะ

ด าเนินการขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หากการด าเนินการดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

2) สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

TICON ตกลงให้กองทรัสต์ TREIT มีสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในกรณีที่ TICON และ/

หรือ บริษัทยอ่ยของ TICON มีความประสงค์จะจ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้เช่าไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นของทรัพย์สนิที่

ใช้ในการประกอบธุรกิจอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานให้เช่าที่ TICON และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ TICON เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิ หรือมีสทิธิการเช่า ให้แก่บคุคลใดที่ประสงค์จะได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วในลกัษณะเป็นการลงทนุ  หรือเพื่อการ

ระดมทนุของ TICON ทัง้นี ้การให้สทิธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์นี ้จะไมใ่ช้บงัคบั (ก) ในกรณี

ที่การให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดงักล่าว หรือ การใช้สิทธิดงักลา่วของกองทรัสต์ TREIT จะท าให้ 

TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON ในฐานะผู้ ให้สญัญา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามข้อสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ หรือ ตก

เป็นผู้ ผิดนดัตามสญัญาหรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่ง TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON ได้ท าไว้ก่อนวนัที่ 8 กันยายน 

2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการของ TICON มีมติในเร่ืองนี ้(ข) การจ าหน่าย หรือให้เช่าแก่ลูกค้าทั่วไปที่ใช้ทรัพย์สิน

ดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจตามปกติ ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นการตกลงกบัลกูค้าก่อนหรือหลงัวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ซึง่เป็นวนัที่

คณะกรรมการของ TICON มีมติในเร่ืองนี ้และ (ค) ผู้ ให้สญัญาจะไม่ครอบคลมุถึงบริษัทที่ TICON หรือบริษัทย่อยของ 

TICON ไม่สามารถหรือไม่มีอ านาจควบคุมในการด าเนินการให้ ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในเร่ืองการให้สิทธิในการปฏิเสธ

ก่อน (Right of First Refusal) นี ้เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทร่วมทุน เป็นต้น  ทัง้นี ้TICON ให้

สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ตลอดระยะเวลาที่ (1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั หรือบริษัทที่ 

TICON เป็นผู้มีอ านาจควบคุมยงัคงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และ (2) TICON และ/หรือ บริษัทย่อย

ของ TICON ยังคงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ TREIT, ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 

TREIT รับโอนมาจากกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และทรัพย์สินของ TICON 

และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ TICON ที่กองทรัสต์ TREIT จะลงทนุเพิ่มเติม 
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9.2 การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีที่กองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ มเติมภายหลัง
การแปลงสภาพกองทุนรวม) 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรให้มีการด าเนินการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ หากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม

ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิที่อยู่ภายใต้สทิธิในการลงทนุ (Right to Invest) ในทรัพย์สินของ 

TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON) และแผนในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถด าเนินการได้

ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้จดัการกองทรัสต์อาจด าเนินการกู้ เงินเพิ่มเติมหรือออกหุ้นกู้และด าเนินการลดทุน

ช าระแล้วของกองทรัสต์เพื่อจ่ายเงินลดทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT โดยจ านวนเงินปันผล และ/หรือ เงิน

ลดทุนที่จะท าให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์  TREIT จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 

ภายหลงัการกู้ เงินหรือออกหุ้นกู้ เพื่อมาจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทนุจ านวนดงักล่าวตามที่ระบุใน ข้อ 9.1 ข้างต้น 

(ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาตอ่ไปในวาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 

(กรณีที่กองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม)) 

ทัง้นี ้หากมีการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ การลดทนุดงักลา่วจะมีจ านวนรวมไม่เกิน  3,500 ล้านบาท โดย 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายเงินลดทนุ และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะได้รับสทิธิในการจ่ายเงิน

ลดทนุตอ่ไป ซึง่อาจมีรายช่ือแตกตา่งจากรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่ก าหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้หรือผู้

ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิได้รับหน่วยทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจากการแปลงสภาพ อนึ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการ

ดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

9.3 การกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์  

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรให้กองทรัสต์ TREIT ด าเนินการกู้ ยืมเงิน และอาจน าทรัพย์สินหลกัของกองทุนรวม 

TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ทัง้หมดหรือบางส่วน ไปเป็น

หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่วได้ โดยแบง่เป็น 2 วงเงินกู้  ดงันี ้

1) การกู้ยมืเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพ 

การกู้ยืมดงักลา่วอาจกู้จากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

เงินกู้ดงักลา่วจะมีจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 3,794 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) จ านวนประมาณไมเ่กิน 1,952 ล้านบาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวม TFUND,  
2) จ านวนประมาณไมเ่กิน 721 ล้านบาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวม TLOGIS และ  
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3) จ านวนประมาณไมเ่กิน 1,122 ล้านบาท โดยแบง่เป็นจ านวนประมาณไม่เกิน 828 ล้านบาท เพื่อลงทนุ
ในทรัพย์สนิของกองทนุรวม TGROWTH  และจ านวนประมาณไมเ่กิน 294 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้
ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม TGROWTH 

2) การกู้ยมืเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพหรือเพื่อจ่ายเงนิปันผล และ/หรือ เงิน

ลดทุน 

การกู้ยืมดงักลา่วอาจกู้จากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

เงินกู้ดงักลา่วจะมีจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 3,500 ล้านบาท  

ซึง่เมื่อรวมกบัเงินกู้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินเดิมและหุ้นกู้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของกองทรัสต์ TREIT ระดบัหนีส้ินของ

กองทรัสต์ TREIT จะยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งระบุไว้ว่ากองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน ร้อยละ 35 ของ

มลูค่าทรัพย์สนิรวม หรือไมเ่กินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม ส าหรับกองทรัสต์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั

ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ ยืมเงิน (ซึ่งกองทรัสต์ TREIT ได้รับการจัด

อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2560) 

การกู้ยืมเงินและให้หลกัประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT จะเป็นไปตามที่ผู้กู้ และผู้ ให้กู้

อาจตกลงร่วมกันก าหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ 

ของการกู้ยืม ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่วตามความเหมาะสม  สว่นหลกัประกนัใน

การกู้ยืมเงินครัง้นีอ้าจรวมถึง (1) การจ านองทรัพย์สินหลกัของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุน

รวม TGROWTH ที่กองทรัสต์ TREIT จะได้รับจากการแปลงสภาพกองทนุรวม และ/หรือ การจ านองทรัพย์สนิหลกัปัจจบุนั

ของกองทรัสต์ TREIT และ/หรือ ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ TREIT จะลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม

และ/หรือ การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภยั และสลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้

เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าที่มี

อายมุากกว่า 3 ปี (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สทิธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์ประกนัภยั เป็นหลกัประกนั

ทางธุรกิจภายใต้พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ และ (5) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่น ๆ ตามที่ผู้กู้  และผู้ ให้กู้อาจตกลง

ร่วมกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากู้ยืมเงิน  ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของ

การกู้ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT 

และผู้ ถือหน่วยเป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจา

เข้าท า ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการ

ด าเนินการดงักล่าวข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ  รายละเอียดของการกู้ ยืมเงิน เพื่อลงทุนใน
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ทรัพย์สินของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพจะปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการ

แปลงสภาพกองทนุรวม  

อนึ่ง หลงัจากได้มีการด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาเข้าท า

รายการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ในครัง้นีแ้ละที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TFUND และ กองทนุรวม 

TLOGIS และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่จะมีขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนันี ้โดยจะไม่มีการขอมติจากที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT อีกหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้าไปรวมกบักองทรัสต์ 

 

จากรายละเอียดที่กลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจึงเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณา ดงันี  ้

 

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH แผนการแปลงสภาพ การโอน

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TGROWTH ที่ โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับ

ค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด 

อนุมตัิการแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH แผนการแปลงสภาพ (ที่มีการแปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, 

กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH เข้ารวมกบักองทรัสต์ TREIT) การโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุ

รวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด 

มลูค่าทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT อตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับ

หน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด (Swap Ratio) การด าเนินการต่าง ๆ ที่น าเสนอข้างต้น ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ ตามที่

จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH และอนมุตัิมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้

มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ปฏิบัติตาม

แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และ

รับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด มูลค่าทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน และ /หรือ 

ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงาน

อื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน

ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว  
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(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนั เพื่อการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน

รวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT ซึ่งรวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ของกองทุนรวม TGROWTH 

ให้แก่กองทรัสต์ TREIT  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ แต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวตาม (1) และ/หรือ (2) 

ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

(4) มอบอ านาจให้บริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้

การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

1) ความเห็นเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH 

บริษัทจดัการได้พิจารณาข้อเสนอของผู้จัดการกองทรัสต์และได้ร่วมพิจารณาแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม 

TGROWTH แล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนุมตัิ  (ก) การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น

กองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ (ข) แผนการแปลงสภาพ (ค) การโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็น

หนว่ยทรัสต์ พร้อมเงินสด 

และได้มีการว่าจ้างบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เป็นผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT และบริษัท 

เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น

เก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม ในครัง้นี ้

บริษัทจดัการได้พิจารณาแผนการแปลงสภาพกองทนุรวมโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั

แล้วมีความเห็นว่า การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT จะมีข้อดีและข้อเสียต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

• ข้อดีและประโยชน์ 

(1) ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลง

สภาพ จะเป็นการผสานประโยชน์ระหว่างกองทุนรวม  TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 
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TGROWTH ที่จะมีการแปลงสภาพในคราวเดียวกนั และกองทรัสต์ TREIT เข้าด้วยกนัเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ในการด าเนินธุรกิจ และยงัช่วยไมใ่ห้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหนว่ยของทกุฝ่าย 

(2) โอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ 

ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ได้จ ากดัการเพิ่มทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท าได้เพียงวตัถปุระสงค์เพื่อ

ด าเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพท่ีดี และมีความพร้อมที่จะใช้

หาผลประโยชน์ โดยไมส่ามารถเพิ่มทนุเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถกู้ เงินเพื่อมาลงทุนในทรัพย์สินใหม่ได้เพียงร้อยละ 10.00 

ของทรัพย์สินสุทธิเท่านัน้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของกองทุนรวม TGROWTH ในการเพิ่มขนาดรายได้ของกอง และ

สง่ผลให้โอกาสในการเติบโตน้อย อนัเป็นข้อจ ากดัในการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การแปลงสภาพ

กองทุนรวม TGROWTH จะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH กลายเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ได้รับประโยชน์จากการที่กองทรัสต์  TREIT ไม่มี ข้อจ ากัดการขยายการลงทุนเพิ่มเติม 

นอกจากนีย้ังมีแผนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่จะขายทรัพย์สินให้แก่

กองทรัสต์ TREIT ซึง่เป็นโอกาสในการเติบโตของกองทรัสต์ 

(3) ความสามารถในการกู้ยมื 

ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง กองทุนรวม TGROWTH สามารถกู้ ยืมได้ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ในขณะที่กองทรัสต์ TREIT สามารถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ และร้อยละ 60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ข้อก าหนดดงักลา่วจะเป็นประโยชน์

ในแง่ที่ท าให้กองทรัสต์ TREIT สามารถจดัโครงสร้างการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้เงินกู้  และ/

หรือ การออกหุ้ นกู้  เป็นเงินทุนในการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมได้  รวมทัง้สามารถใช้เงินกู้ เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียน ส าหรับการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์  (Major Renovation) อันจะช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึน้ เนื่องจากการระดมทนุโดยการกู้ ในปัจจบุนัมีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่การเพิ่มทนุ 

(4) การกระจายความเสี่ยง 

ปัจจุบนั กองทุนรวม TGROWTH มีประเภทโรงงานและคลงัสินค้ารวมทัง้หมด 88 ยนูิต โดยภายหลงัการแปลง

สภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH  เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ 

TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพในคราวเดียวกนันัน้ จะท าให้กองทรัสต์ TREIT มีอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานและคลงัสินค้ารวมทัง้หมด 492 ยนูิต เป็นการเพิ่มความหลากหลายของทรัพย์สิน ทัง้ในแง่ท าเล 

อายุสญัญาเช่า และจ านวนผู้ เช่า อนัจะช่วยลดการกระจุกตวัในการลงทนุอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์เพียงลกัษณะ

เดียวและการพึง่พาแหลง่รายได้จากเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึง่ (Asset Diversification) และลดการพึง่พารายได้คา่
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เช่าจากผู้ เช่ารายใดรายหนึง่ รวมทัง้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของลกัษณะการลงทนุ  นอกจากนี ้ด้วยขนาด

พืน้ที่ของทรัพย์สินท่ีมากขึน้ในกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพ ท าให้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของผู้ เช่า สง่ผลกระทบน้อยกวา่การเปลีย่นแปลงของผู้ เช่าในกองทนุรวม TGROWTH ในปัจจบุนั 

อนึ่ง รายได้จากผู้ เช่า 10 รายที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนรวม TGROWTH คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของรายได้ค่าเช่า

ทัง้หมดในปี 2559 หากมีการแปลงสภาพ รายได้จากผู้ เช่า 10 รายที่ใหญ่ที่สดุคิดเป็นเพียงร้อยละ 22.2 ของ

รายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์ TREIT ในปี 2559 ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทนุอนัจะช่วยท าให้

ผลตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึง่กลายมาเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีความมัน่คง 

(5) ความหลากหลายของทรัพย์สิน 

ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม  TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH  เป็น

กองทรัสต์โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ จะเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพย์สนิซึง่จะ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้ดียิ่งขึน้ 

(6) อัตราส่วนทรัพย์สินที่เป็นสิทธิการเช่า 

ภายหลงัการแปลงสภาพทรัพย์สินที่เป็นสิทธิการเช่า (Leasehold) ในกองทรัสต์ TREIT จะมีสดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 31.00 ของพืน้ที่ทรัพย์สินทัง้หมด ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนปัจจุบันของกองทุนรวม 

TGROWTH ที่มีทรัพย์สินทัง้หมดเป็นทรัพย์สนิท่ีเป็นสิทธิการเช่า (Leasehold) ทัง้นี ้ในการลงทนุในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ มลูค่าของสิทธิการเช่า ของทรัพย์สินที่ลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน  และมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์หรือกองทนุรวม โดยการลงทนุในทรัพย์สินสิทธิการเช่าจะไม่มีการส ารองเงินทนุไว้

ส าหรับการจ่ายคืนเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีการ

เลกิกองทรัสต์หรือกองทนุรวม แตจ่ะทยอยจ่ายคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือ หน่วยทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยการ

ลดเงินทนุจดทะเบียน ดงันัน้ การเพ่ิมขึน้ของสดัสว่นทรัพย์สนิท่ีถือกรรมสทิธ์ิ (Freehold) จะเป็นการยืดอายขุอง

กอง สง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยมีรายได้ในระยะที่ยาวขึน้ 

(7) ขนาดของกอง 

ผลจากการแปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH  เป็นกองทรัสต์ 

โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพในคราวเดียวกนั คาดวา่จะท าให้กองทรัสต์ TREIT 

ซึ่งมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมกลายเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่ลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานที่มีขนาดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  (โดย

พิจารณาจากข้อมลูงบการเงินงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม 

TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH และข้อมูลงบการเงินงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ของ
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กองทรัสต์ TREIT) และมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) รวมกว่า 25,872 ล้านบาท (มูลค่า ณ 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจในการลงทุนแก่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ช่วยเพิ่ม

สภาพคลอ่งในการซือ้ขาย หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี ้โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการของกองทรัสต์เป็นที่คุ้นเคยของนกัลงทุนต่างประเทศท าให้

กองทรัสต์ TREIT เป็นท่ีดึงดดูนกัลงทนุต่างชาติได้มากขึน้ อนัจะช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ TREIT ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(8) อายุสัญญาเช่าเฉลี่ย 

ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม กองทรัสต์ TREIT ซึ่งมีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกลายมาเป็นผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จะมีสดัสว่นอายสุญัญาเช่าคงเหลือโดยเฉลี่ยของผู้ เช่าปัจจบุนัที่ยาวขึน้ โดยมี

อายสุญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย (Weighted Average Lease Expiry) ประมาณ 2 ปี 3 เดือน จากเดิมของกองทุน

รวม TGROWTH ที่มีอายสุญัญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย (Weighted Average Lease Expiry) ประมาณ 2 ปี ซึ่งอายุ

สญัญาที่มากขึน้จะท าให้ความไมแ่นน่อนของรายได้ลดลง 

(9) การยกเว้นภาษี 

ในกรณีที่การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2560 หรือ ภายใน

ระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และการลดหยอ่น ค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียน สทิธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมลูค่าที่เพิ่มขึน้จากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหน่วยทรัสต์  

(ถ้ามี) รวมทัง้ในการโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT เนื่องจาก

การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ก่อนวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือระยะเวลาที่กฎหมายขยายให้ จะ

ได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนสทิธิและนิติกรรม ณ ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง 

 

• ข้อด้อยและความเสี่ยง 

(1) ระดับหนีส้ิน 

กองทรัสต์ TREIT ซึ่งจะมีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกลายมาเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะมีระดบัหนีส้ินที่สงู

กวา่กองทนุรวม TGROWTH ซึง่เป็นการเพิ่มความเสีย่งในการกู้ยืมเงิน โดยในปัจจบุนักองทนุรวม TGROWTH มี

อตัราการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 7.19 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (ข้อมลูตามงบการเงินงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 

มิถุนายน 2560) ในขณะที่กองทรัสต์ TREIT มีอตัราการกู้ ยืมประมาณร้อยละ 23.39 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
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หรือประมาณร้อยละ 31.69 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ข้อมูลตามงบการเงินงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่  30 

มิถนุายน 2560) โดยภายหลงัการแปลงสภาพ อตัราการกู้ยืมจะเทา่กบัร้อยละ 17.51 ของทรัพย์สนิรวมในกรณีที่

มีการกู้ เงินเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วย และเท่ากับร้อยละ 25.50 ของทรัพย์สินรวมในกรณีที่มีการกู้ เงิน

เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยและลงทนุในสินทรัพย์เพิ่ม ซึง่แม้วา่อตัราการกู้ยืมดงักลา่วจะยงัต ่ากว่าอตัรา

เพดานของกองทรัสต์ที่ร้อยละ 35.00 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม แต่หากกองทรัสต์ TREIT มีการกู้ยืมเงินเพื่อขยาย

การลงทนุที่มากเกินความสามารถในการช าระคืน จะสง่ผลให้กองทรัสต์ TREIT ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและ

ดอกเบีย้แก่ผู้ให้กู้ ได้ (Default Risk) 

นอกจากนี ้อตัราการกู้ยืมตอ่มลูคา่ ทรัพย์สินรวมในระดบัท่ีสงูขึน้ อาจท าให้กองทรัสต์ TREIT มีความเสีย่งที่อาจ

มีต้นทนุดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ และอาจมีผลกระทบตอ่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ภาระภาษี 

การแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกลายมาเป็นผู้

ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีภาษีเก่ียวกบัการถือหน่วยทรัสต์ต่างไปจากภาษีเก่ียวกบัการถือหน่วยลงทนุ และกองทรัสต์ 

TREIT มีภาระภาษีตา่งจากกองทนุรวม TGROWTH โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ภาระภาษีของกองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT3 

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (CIT) ไมเ่สยี เพราะไมใ่ช่หนว่ยภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร 
ไมเ่สยี เพราะไมใ่ช่หนว่ยภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) เสยีภาษี เสยีภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) เสยีภาษี เสยีภาษี 
อากรแสตมป์ (SD) เสยีภาษี เสยีภาษี 

 

                                                 
3 ข้อมูลอตัราภาษี ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 
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ภาษีเกี่ยวกับการการถอืหน่วยลงทุนและการถอืหน่วยทรัสต์4 

• ภาระภาษีจากเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร 
อัตราภาษีของ 

ประโยชน์ตอบแทน 
บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
:  หากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอมให้หกัภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องน าเงินปันผลมารวม
ค านวณเสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี  

: หากผู้ ถือหน่วยลงทนุยินยอมให้หกัภาษีเงิน
ได้ ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ต้องน าเงินปันผลมารวมค านวณ
เสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 

:  ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 
10 และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเลือกช าระ
ภาษีในอตัราร้อยละ 10 ดงักล่าวโดยไม่ต้อง
น าเงินปันผลมารวมค านวณเสียภาษีเงินได้ 
ณ สิน้ปี5 

 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย แต่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนต้องน ามารวมค านวณเสียภาษีเงินได้ 
ณ สิน้ปี 

 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 

:  ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 
10 หรือตามอัตราที่ระบุในอนุสญัญาภาษี
ซ้อน  

                                                 
4 ข้อมูลอตัราภาษี ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 
5 หนงัสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร ที ่0702/10007 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2554 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร 
อัตราภาษีของ 

ประโยชน์ตอบแทน 
นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย) 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทัง้จ านวน (หากถือ
หน่วยลงทนุ 3 เดือนก่อนและหลงัได้รับสว่น
แบง่ก าไร) โดยไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย  

 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ านวนกึ่งหนึ่ง (หาก
ถือหน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัได้รับ
สว่นแบ่งก าไร) โดยไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ที่
จ่าย  

นิติบุคคล6 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย) 

: ไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 
10 แต่ผู้ ถื อหน่ วยท รัสต์ ต้องน า ไป รวม
ค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ณ สิน้
ปี 

 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 

: ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 
เวน้แต่บริษัทจ ากดัดงักล่าวถือหุน้ในบริษัทจ ากดั
ทีเ่ป็นผูจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของ
หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ ากัดผู้
จ่ายเงินปันผล และบริษัทจ ากดัผู้จ่ายเงินปันผล
ต้องไม่ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัผูร้ับเงินปันผลไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างไรก็ดี ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อ
เสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี 

• ตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

• ตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 
: ต้องเสียภาษีหกั ณ ที่จ่ายอตัราร้อยละ 10 หรือ
ตามที่ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุนของบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาใน
ต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจ ากัด และนิติบุคคล
ต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย ไม่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่ถ้าบคุคลดงักล่าวถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องเสยีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  ส าหรับบคุคลธรรมดาที่มีภมูิล าเนาในไทยมีภาระภาษีเงินปัน
ผลจากหนว่ยลงทนุและประโยชน์ตอบแทนจากหนว่ยทรัสต์เหมือนกนั  

• ภาระภาษีจากสว่นเกินมลูคา่หนว่ยลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ (Capital Gain) 

                                                 
6 ในทางปฏิบติับริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายในอตัราร้อยละ 10 โดยอา้งอิงจาก ค าสัง่
กรมสรรพากร ที ่ท.ป. 4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร มีหนา้ที ่หกัภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย ข้อ 5 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่า

หน่วยลงทุน 
อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไมต้่องรวมค านวณ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ หาก
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหงประเทศไทย 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ได้รับยกเว้นไมต้่องรวมค านวณ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ หาก
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายแต่
ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ต้องน าไปรวมค านวณ
ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ไม่ต้องเสยีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแต่
ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ต้องน าไปรวมค านวณ
ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ตา่งประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ไม่ต้องเสยีภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแต่
ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ตา่งประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ต้องน าไปรวมค านวณ
ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

 

• ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ต้องเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายอตัราร้อยละ 15 หรือตามอตัรา
ที่ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

ภาระภาษีจากสว่นเกินมลูคา่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ไมต่า่งกนั  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 

 

2) ความเห็นเกี่ยวกับอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด 
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บริษัทจดัการได้พิจารณาอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด ซึง่ก าหนดที่อตัรา 1 หนว่ย

ลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 

บาทต่อหน่วย แล้วเห็นว่าเป็นอตัราที่เหมาะสม เนื่องจากอตัราดงักลา่วเป็นอตัราที่สะท้อนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม TGROWTH และ กองทรัสต์ TREIT และสะท้อนมลูคา่ของทรัพย์สนิตามที่ได้มีการประเมินโดยผู้

ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

  

บริษัทจดัการขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โปรดศึกษาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่

คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เก่ียวกับความเหมาะสมของการแปลงสภาพกองทุนรวม 

TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลง

สภาพ ความเหมาะสมของอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด และความเห็นอื่นๆ ของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระทีป่รากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี ้ 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุ ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 1.2 พิจารณารับทราบแผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 

บริษัทจดัการขอให้ผู้ ถือหน่วยพิจารณารับทราบแผนในการลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม 

ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แจ้งไว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น 
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วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีที่กองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม) 

บริษัทจัดการขอให้ผู้ ถือหน่วยพิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์หากการลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ใน

ทรัพย์สินของ TICON และ/หรือ บริษัทย่อยของ TICON) และแผนในการลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุน

รวม ไมส่ามารถด าเนินการได้ทัง้หมดหรือบางสว่นตามที่ระบใุนข้อ 9.1 ข้างต้น ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยการลด

ทนุดงักลา่วจะมีจ านวนรวมไมเ่กิน 3,500 ล้านบาท 

โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายเงินลดทนุ และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่จะได้รับสทิธิ

ในการจ่ายเงินลดทนุตอ่ไป ซึง่อาจมีรายช่ือแตกต่างจากรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่ก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในครัง้นี ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิได้รับหน่วยทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจากการแปลงสภาพ อนึง่ ผู้จดัการกองทรัสต์

จะด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 และอนุมตัิมอบหมายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มี

อ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีที่กองทรัสต์ไม่

ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทุน และ/หรือ ตามค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว  

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ แต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) ข้างต้น เพื่อให้

การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยควรพิจารณาอนุมตัิการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรม

ดงักล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ และการลดทุนช าระแล้วในกรณีที่ไม่สามารถลงทุนใน

ทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวมในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ TREIT 

เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้นกัลงทนุได้รับผลประโยชน์จากการจดัโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมผา่นการกู้ยืมเงินซึ่ง

มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่ต้นทนุของเงินทนุ ซึง่จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้  
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เนื่องด้วยภายหลงัจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ TREIT สดัสว่นหนีส้ินต่อทรัพย์สินรวมจากเดิมประมาณร้อย

ละ 23 (ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2560) จะลดลงภายหลงัการแปลงสภาพเนื่องจากทรัพย์สินที่เพิ่มขึน้จากการแปลงสภาพ 

อีกทัง้กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่จะท าการแปลงสภาพรวมกบักองทรัสต์ 

ไม่มีเงินกู้ ยืมหรือมีสัดส่วนหนีส้ินเงินกู้ ยืมต่อทรัพย์สินรวมที่ต ่ากว่าของกองทรัสต์ TREIT จึงท าให้กองทรัสต์ TREIT 

ภายหลงัการแปลงสภาพมีความสามารถในการกู้ยืมที่เพิ่มมากขึน้ ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้

ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม เมื่อเทียบกบัอตัราของกองทนุรวมที่สามารถกู้ยืมได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 ของ

มลูค่าทรัพย์สนิรวม ทัง้นี ้กองทรัสต์ TREIT ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

สามารถกู้ยืมเงินได้ถึงร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม ดงันัน้กองทรัสต์ภายหลงัการแปลงสภาพจึงสามารถใช้โอกาสใน

การกู้ยืมเงินเพื่อจดัโครงสร้างเงินทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและช่วยให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนมุตัิการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ TREIT 

โดยการกู้ยืมเงิน ตามที่เสนอทกุประการ  

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ทัง้หมดหรือบางสว่นตามที่ระบไุว้ในข้อ 9.1 ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม) ตามรายละเอียดที่ผู้จดัการกองทรัสต์

เสนอข้างต้น เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้นกัลงทนุได้รับผลประโยชน์จากการจดัโครงสร้างเงินทนุที่เหมาะสมผ่าน

การกู้ยืมเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่าต้นทุนของเงินทุน ซึ่งจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่

เพิ่มขึน้ 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้

ถือหนว่ยไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
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ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงิน

ของกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงิน การให้หลกัประกนั โดยอาจน า

ทรัพย์สินหลกัของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT 

ทัง้หมดหรือบางสว่น ไปเป็นหลกัประกนัที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้ผู้จดัการ

กองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้  อตัราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่นต่างๆ ของกองทรัสต์ TREIT ตามที่ตกลง

กบัผู้ให้กู้  รายละเอียดหลกัประกนั ท่ีมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้ก าหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัมติ

ของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน และ /หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านักงาน ก.ล.ต. และ /หรือ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว  

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน  หรือสญัญา หรือข้อผูกพัน  

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ TREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน และการให้

หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว  

(3) การเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน สญัญาหลกัประกัน และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 

TREIT กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/

หรือ (2) และ/หรือ (3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทนุรวม TFUND, กองทนุ

รวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH และช าระหนีเ้งินกู้ ตามสญัญากู้ เดิมของกองทุนรวม TGROWTH จากการ

แปลงสภาพกองทนุรวม  ตามรายละเอียดข้างต้น การให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอนมุตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด
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รายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/

หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ ยืมเงิน

และการให้หลกัประกนัดงักลา่วประสบผลส าเร็จ โดยโครงสร้างเงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ของกองทรัสต์ TREIT นัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของกองทรัสต์ TREIT สภาวะ

ของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั  

ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินในครัง้นีจ้ะช่วยให้กองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากการแปลงสภาพมีโครงสร้างทางการเงินที่มี

ประสทิธิภาพมากขึน้  

ผู้ จัดการกองทรัสต์  TREIT เห็นว่าธุรกรรมการกู้ ยืมเงินดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT) มิได้

เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ TREIT ยงัได้

ติดตอ่ขอข้อเสนอการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแหง่อื่นๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเง่ือนไข อาทิ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา

การกู้ยืม และหลกัประกนั (ถ้ามี) เพื่อให้กองทรัสต์ได้ข้อเสนอที่ดีที่สดุและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ย 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทนุรวม TFUND, กองทนุ

รวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และการช าระหนีเ้งินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม TGROWTH จากการ

แปลงสภาพกองทนุรวม  ตามรายละเอียดที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอข้างต้น เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกับ

การแปลงสภาพกองทนุรวม ตามมติที่ประชมุในวาระที่ 1.1 อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาการกู้ยืมของ

กองทรัสต์ TREIT จะเป็นไปตามที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ก าหนด ซึ่งข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วอาจแตกต่าง

จากข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาการกู้ ยืมเดิมของกองทุนรวม TGROWTH ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในการพิจารณาเข้าท าสญัญา 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และหากในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT จะ

กู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี รายการนีอ้าจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ TREIT กบั ทรัสตี ดงันัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่นบั

รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี   
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ผู้ ถือหน่วยที่มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2560 ซึง่เป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสทิธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมา
ด้วย 19 

การกู้ยืมเงินในครัง้นีอ้าจกู้ยืมจากสถาบนัการเงินซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรัสตี  ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้แนบ

สารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ส าหรับการกู้ยืม) ปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 11 เพื่อประกอบการพิจารณา  

อนึ่ง หลงัจากได้มีการด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเข้าท า

รายการกู้ยืมเงินโดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ในครัง้นี ้การประชุมของกองทุน

รวม TFUND, การประชุมของกองทนุรวม TLOGIS และการประชุมของกองทรัสต์ TREIT ที่จะมีขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนันี ้

โดยจะไมม่ีการขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT อีกหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลง
สภาพกองทุนรวม และแผนการแปลงสภาพ 

สบืเนื่องจากวาระที่ 1 บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

จดัการกองทนุรวม TGROWTH ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ 

TREIT โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม 

TGROWTH ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TGROWTH การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

TGROWTH การช าระบญัชีของกองทนุรวม TGROWTH และวิธีการกระจายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงิน

สด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม TGROWTH  ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพ

กองทนุรวมและแผนการแปลงสภาพ บริษัทจดัการได้สรุปการแก้ไขดงักลา่วดงันี ้
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1. การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมไปยงัทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

แก้ไขเพิ่มเติมการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวมโดยแลกเปลี่ยนกบัหนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม่พร้อมเงินสด

เพื่อการแปลงสภาพของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

แก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TGROWTH ที่เก่ียวข้องเพื่อให้

สอดคล้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม 

3. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

แก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม TGROWTH เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพ 

กองทนุรวม   

4. การช าระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการกระจายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม TGROWTH กรณีการเลกิกองทนุรวม TGROWTH เนื่องจากการ

แปลงสภาพกองทนุรวม โดยผู้ช าระบญัชีจะแบ่งหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (รวมถึงการด าเนินการคืนทนุ 

ตามมูลค่าที่ตราไว้  และ/หรือ เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากการช าระบัญชี (ถ้ามี))  ที่กองทุนรวม 

TGROWTH ได้มาจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม TGROWTH ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามอตัรา

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์พร้อมเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม  

บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมตามที่เสนอทุกประการ และอนุมตัิ

มอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิค าหรือข้อความในโครงการจดัการกองทนุรวม ตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์

ในการแปลงสภาพกองทุนรวม และปฏิบตัิตามแผนการแปลงสภาพ เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับการแก้ไขเพิ่มเติม

ถ้อยค าหรือข้อความในโครงการจัดการกองทุนรวม ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว  

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) 

ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
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ความเห็นของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อให้สอดคล้องกบัการแปลง

สภาพกองทนุรวม และแผนการแปลงสภาพ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้พิจารณาแล้วในวาระท่ี 1  

ในการนี ้ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข

เพิ่มเติม นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใน 10 วนัท าการ และจะประกาศทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มี

มติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทุนรายใดที่มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และการแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชี 

สืบเนื่องจากวาระที่ 1 เมื่อกองทุนรวม TGROWTH โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TGROWTH ให้

กองทรัสต์ TREIT เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ช าระบญัชีของกองทนุรวม 

TGROWTH จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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1. บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวม TGROWTH โดยแจ้งการเลิกกองทนุรวม TGROWTH ต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม TGROWTH ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 

ก่อนการเลกิกองทนุรวม TGROWTH เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

2. ผู้ช าระบญัชีจะท าการช าระบญัชีของกองทนุรวม TGROWTH ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัจากวนัเลิกกองทนุ

รวม TGROWTH เว้นแต่การได้รับผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่เก่ียวข้อง 

3. ผู้ช าระบญัชีจะแบ่งหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด (ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือ 

เงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และ/หรือ ส่วนคืนทุน) ที่กองทุนรวม TGROWTH 

ได้มาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ที่มีช่ือปรากฏใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่ก าหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกับหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จโดยไม่

ชักช้า ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มได้ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่

ใกล้เคียงที่สดุ ผู้ช าระบญัชีจะน าหน่วยทรัสต์ที่เหลือดงักลา่วไปจ าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บริษัทในกลุม่บริษัท ไท

คอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไป

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวมต่อไป ในการแบง่หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

ผู้ช าระบญัชีจะจดัสง่เอกสารดงันี ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) เอกสารที่แสดงถึงจ านวนหน่วยทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสว่นแบ่งของก าไร 

และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และ/หรือ ส่วนคืนทุน) ที่ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุได้รับ 

(2) หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสารซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระตรงตาม

สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ที่ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

4. การเวนคืนใบหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) การจดัสง่ใบทรัสต์ และการด าเนินการในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้หนว่ยลงทนุ

เป็นหลกัประกนัการช าระหนี ้(ถ้ามี) 

4.1 การด าเนินการกรณีมีใบหนว่ยลงทนุ 

(1) บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ช าระบญัชีของกองทุนรวม TGROWTH จะแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และผู้ รับจ าน าหน่วยลงทุน หรือเจ้าหนี/้เจ้าพนักงานรัฐตามค าสัง่อายดั (ถ้ามี) ให้ทราบถึง

ความสิน้ผลบงัคบัใช้ของใบหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้น าใบหนว่ยลงทนุมาคืนแก่นายทะเบียน
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หน่วยลงทุน รวมถึงแจ้งช่ือนายทะเบียนกองทรัสต์ TREIT ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม 

TGROWTH (ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”)) ซึ่งจะเป็น

ผู้ดูแลทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และจัดส่งใบทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับจ าน า

หนว่ยทรัสต์ หรือเจ้าหนี/้เจ้าพนกังานรัฐตามค าสัง่อายดั (ถ้ามี)  

(2) TSD จะท าการบันทึกข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงบันทึกข้อมูลการจ าน าและการอายัด

หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(3) TSD จะด าเนินการออกใบทรัสต์ในช่ือของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หรือผู้ รับจ าน า หรือเจ้าหนี/้เจ้าพนักงานรัฐตามค าสัง่อายัด พร้อมแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทราบถึงการจดัสง่ใบทรัสต์ดงักลา่ว (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ของ TSD  

4.2 การด าเนินการกรณีไมม่ีใบหนว่ยลงทนุ (ระบบไร้ใบหลกัทรัพย์)  

(1) บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ช าระบญัชีของกองทุนรวม TGROWTH จะแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และผู้ รับจ าน าหน่วยลงทนุ หรือเจ้าหนี/้เจ้าพนกังานรัฐตามค าสัง่อายดั (ถ้ามี) ให้ทราบถึงช่ือ

นายทะเบียนกองทรัสต์ TREIT ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม TGROWTH (TSD) ซึ่งจะ

เป็นผู้ดแูลทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) TSD จะท าการบันทึกข้อมูลผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงบันทึกข้อมูลการจ าน าและการอายัด

หน่วยทรัสต์ พร้อมแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบการบนัทึกข้อมูลดงักล่าว (ถ้ามี)  ทัง้นี ้ตาม

ระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ของ TSD 

5. บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นค าขอจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ออกใหมเ่นื่องจากการแปลงสภาพ

กองทนุรวม TGROWTH เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

7. ผู้ช าระบญัชีจะยื่นค าขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม TGROWTH ต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้จดัสง่รายงานผล

การช าระบญัชีต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีช าระบญัชีเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียดของระยะเวลาการด าเนินการตามแผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และ การช าระบญัชี 

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
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ในการช าระบญัชีของกองทนุรวม TGROWTH ในครัง้นี ้บริษัทจดัการขอเสนอเป็นผู้ช าระบญัชีด้วยตนเอง บริษัท

จดัการขอเสนอค่าธรรมเนียมการช าระในอตัราไม่เกิน 150,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ทัง้นี ้ยงัไม่รวมคา่ตรวจสอบ

และออกงบการเงินของผู้สอบบญัชี ข้อมลูของผู้ช าระบญัชี ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

บริษัทจดัการจึงเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอนมุตัิการเลกิกองทนุรวม การช าระบญัชี และการแตง่ตัง้บริษัทจดัการ

เป็นผู้ช าระบญัชี รวมถึงมอบหมายให้บริษัทจดัการ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ด าเนินการตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการเลิกกองทนุรวม การช าระบญัชี และด าเนินการช าระ

บญัชี และติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ 

หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนั เพื่อการเลกิกองทนุรวม การช าระบญัชี และ

การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชี  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/

หรือ (2) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการเลิกกองทนุรวม การช าระบญัชี และการแตง่ตัง้บริษัทจดัการเป็นผู้ช าระ

บญัชีของกองทนุรวม TGROWTH เพื่อให้สอดคล้องกบัมติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยลงทนุเร่ืองการแปลงสภาพกองทนุรวม 

TGROWTH และเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดที่มีสว่นได้เสยีในวาระนี  ้

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนุมตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ
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กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทจัดการเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

สืบ เนื่ องจากวาระที่  1 บ ริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั ง้  

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ได้รับการแต่งตัง้ภายใต้สญัญา

แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ส าหรับกองทรัสต์ TREIT ระหว่างทรัสตี และผู้จดัการกองทรัสต์ ลงวนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 และ

สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ส าหรับกองทรัสต์ TREIT ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ระหว่างทรัสตี และผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2558 คงเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ส าหรับ

กองทรัสต์ TREIT แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 

TGROWTH ทัง้นี ้ข้อมลูของผู้จดัการกองทรัสต์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13  

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ตัง้แต่กองทรัสต์ TREIT เร่ิมจัดตัง้โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

ลงทนุ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และยงัมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และ โรงงาน 

เป็นอย่างดี  บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึง

ควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ยังคงเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ต่อไป

หลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว  

การลงมติ 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

บริษัทจัดการจะไม่นบัส่วนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์และ
กลุม่บคุคลเดียวกนั เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ซึง่
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 19  
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เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 
การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าเป็นทรัสตี 

สืบเนื่องจากวาระที่ 1 บริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้ บริษัท

หลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT คงเป็นทรัสตีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

แทนธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม TGROWTH ทัง้นี ้ข้อมูลของทรัสตี

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เลขที่ ท-005-05 จาก ส านักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และเป็นผู้ ที่มี

ประสบการณ์ในการเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยปัจจุบนับริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ปฏิบัติ

หน้าที่ทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT   จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที่

เก่ียวข้องเป็นอย่างดี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัดจึงมีความเหมาะสมเป็นทรัสตี ดงันัน้ บริษัท

จัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติให้บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ท าหน้าที่

เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT หลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว   

การลงมต ิ

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมน่บัสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการแต่งตัง้ทรัสตีและกลุม่บคุคล

เดียวกนั เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง  
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ซึง่

เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 19  

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 1 (ประกอบไปด้วย วาระที่ 1.1, 1.3 และ 1.4) ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวข้องและเป็น

เง่ือนไขของกันและกัน ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนี ้บริษัทจัดการจะเข้าท า

รายการในวาระนีก็้ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิการเข้าท ารายการในวาระท่ี 1 (ประกอบไปด้วย วาระท่ี 1.1, 1.3 

และ 1.4) ถึงวาระท่ี 6  ทกุรายการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการประชมุของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุ

รวม TLOGIS และ การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมตัิทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 

ดงันัน้ หากการประชุมของกองทนุรวม TFUND, การประชมุของกองทนุรวม TLOGIS และการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ TREIT ไม่ได้รับการอนมุตัิ ให้ถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุตัิในการประชุมของกองทนุรวม TGROWTH ครัง้นีจ้ะ

ถกูยกเลกิไป 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ 
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีที่การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวมสามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาที่การยกเว้น ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ และการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็น

กองทรัสต์ขยายออกไปตามกฎหมาย กองทรัสต์ TREIT จะมีขนาดกองทรัพย์สนิที่ใหญ่ขึน้ จึงสง่ผลให้เกิดการประหยดัต่อ

ขนาด (Economies of Scale) และเนื่องจากโครงสร้างสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาแต่งตัง้

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะรับโอนมาจากกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH 

(รายละเอียดตามที่จะได้ระบไุว้ในจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีจะสง่ถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อพิจารณา) แตกตา่ง

จากกองทรัสต์ TREIT ในปัจจุบนั ดงันัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่จะรับโอนมาจากกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ให้เป็นการ

ด าเนินการภายใต้สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ส าหรับกองทรัสต์ TREIT ระหว่าง บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT 

(“สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์”) โดยระบทุรัพย์สนิท่ีได้รับจากการแปลงสภาพให้เป็นทรัพย์สนิหลกัที่อยูภ่ายใต้สญัญา



 

54 

แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และท าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมี

เง่ือนไขให้การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัรา

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัก็ตอ่เมื่อมีการแปลงสภาพกองทนุรวมได้แล้วเสร็จ โดยมีอตัรา 

ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

ค่าธรรมเนียม
การบริหาร
จัดการ

ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ 
(Performance 

Fee) ใหม่ 
อาคารโรงงาน (Factory) ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน 

 ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน 

ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน ร้อยละ 3.00 

ของรายได้สทุธิ อาคารคลงัสินค้า (Warehouse) ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  3.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 
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อัตราค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

พิเศษ 
(Incentive Fee)

ใหม่ 
อาคารโรงงาน (Factory) ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

 ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 5.00 

ของก าไรสทุธิ

จากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

(อตัราคงที่) 

อาคารคลงัสินค้า (Warehouse) ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.00 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.00 ของก าไร

จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จดัการ

กองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ 

อตัราคา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่เสนอทกุประการ รวมถึง

มอบหมายให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จัดการ

กองทรัสต์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ที่มติที่ประชุม

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ก าหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน และ /หรือ ตาม

ค าสัง่หรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใด

ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว  

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือสญัญา หรือข้อผูกพัน  

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการดงักลา่ว  
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(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) และ/

หรือ (2) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้ จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อให้ค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันค่าธรรมเนียมดังกล่าว ของกองทุนรวม TGROWTH แตกต่างจาก

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และกองทรัสต์ TREIT อีกทัง้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว

ส าหรับอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้าแตกต่างกัน นอกจากนีก้ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 

(Incentive Fee) เป็นอตัราคงที่จะท าให้คา่ใช้จ่ายกองทรัสต์มีความชดัเจนมากขึน้ภายหลงัจากการแปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ได้

ให้ความเห็นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  (Performance Fee) และ 

อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ เป็นการเข้าท ารายการที่

เหมาะสม และจะท าให้ได้รับประโยชน์จากภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงของกองทรัสต์ TREIT โดยความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเป็นไปตามรายละเอียด ที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อให้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็นมาตรฐานเดียวกนั เนื่องจากในปัจจุบนั

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ของกองทนุรวม TGROWTH แตกต่างจากคา่ธรรมเนียมดงักลา่วของกองทนุรวม TFUND, กองทนุ

รวม TLOGIS และกองทรัสต์ TREIT อีกทัง้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้าแตกต่างกนั 

นอกจากนีก้ารแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เป็นอตัราคงที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์มี

ความชดัเจนมากขึน้ภายหลงัจากการแปลงสภาพ  

ทัง้นี ้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ได้

ให้ความเห็นกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จดัการ

กองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  (Performance Fee) และ 

อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ เป็นการเข้าท ารายการที่
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เหมาะสม และจะท าให้ได้รับประโยชน์จากภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงของกองทรัสต์ TREIT โดยความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเป็นไปตามรายละเอียด ที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ TREIT จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

บริษัทจดัการจะไม่นบัสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) 
และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนั 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ซึง่

เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 19 

การขอปรับเปลีย่นคา่จ้างบริหารดงักลา่วเป็นรายการเก่ียวโยงกนัระหวา่ง บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ซึง่

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ กบักองทรัสต์ TREIT รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กับ

บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยมีขนาดรายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 สารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน กับบุคคลที่เก่ียวข้อง (รายการกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์)   

 

บริษัทจดัการขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โปรดศึกษาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่

คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เก่ียวกบัความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และความเห็นอื่นๆ ของ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี ้

อนึ่ง หลงัจากได้มีการด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเข้าท า

รายการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้

ผู้จดัการกองทรัสต์โดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากการประชมุของกองทนุรวม TGROWTH ในครัง้นี ้การประชมุของกองทนุ
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รวม TFUND, การประชุมของกองทนุรวม TLOGIS และการประชุมของกองทรัสต์ TREIT ที่จะมีขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนันี ้

โดยจะไมม่ีการขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT อีกหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เข้าร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานที่

ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี ้โดยขอให้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดงัมี

รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 16 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้

ตวัแทนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 17 โดยผู้ ถือหน่วยสามารถมอบฉนัทะให้ผู้จดัการกองทนุรวมเข้าร่วมประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ทา่นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเองและประสงค์ที่จะสง่ตวัแทนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยโปรดให้ตวัแทนของท่านน าเอกสาร

หลกัฐานตามที่ระบใุนสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 
 

(นายสมิทธ์ พนมยงค์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 หน้า 1 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

1. สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 

 
1.1 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557  

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา (1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ (“ผู้ก่อตัง้ทรัสต์”) และ
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) 
ชื่อ อายุ ประเภท และ
วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์ 

(1) ช่ือของกองทรัสต์คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า TICON Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust หรือช่ือยอ่วา่ TREIT  

(2) มีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป และน าเงินที่ได้จากการระดม
เงินทุนไปซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการผลประโยชน์ที่ เก่ียวเนื่องกับการให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศกัยภาพ และ/หรือ
จ าหนา่ยทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ เพื่อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น 
และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ เก่ียวข้องก าหนด นอกจากนี  ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี  ้และผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้โอนเงินจากการจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี 

ทรัพย์สินเร่ิมต้นของ
กองทรัสต์ 

เงินท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก 

หน่วยทรัสต์และผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

(1) สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน 
เรียกวา่หนว่ยทรัสต์ หนว่ยทรัสต์ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการเป็นผู้ รับประโยชน์
จากกองทรัสต์ ดงันี ้

(ก) สทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทนุเมื่อเลกิกองทรัสต์ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 หน้า 2 

หัวข้อ รายละเอียด 

(ข) สทิธิในการได้รับเงินคืนทนุเมื่อมีการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ 

(ค) สทิธิในการโอนหนว่ยทรัสต์ 

(ง) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 
หนว่ยทรัสต์ที่ตนถือ 

(จ) สทิธิในการจ าน าหนว่ยทรัสต์ 

(ฉ) สิทธิอื่นๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(2) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีสทิธิขายคืนหรือไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
ความรับผิดของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมต้่องรับผิดต่อผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่หนว่ยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส าหรับหนว่ยทรัสต์ที่ถือนัน้ 

(2) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไมเ่พียงพอตอ่การ
ช าระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้องกองทรัสต์ 

ข้อจ ากัดในการถอื
หน่วยทรัสต์ของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 

(2) กองทรัสต์จะมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ จะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือในสดัสว่นอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทรัสตี
จะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ 

ข้อจ ากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากการโอนหน่วยทรัสต์จะท าให้ผู้

ถือหน่วยทรัสต์รายใด ถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์  นายทะเบียน

หน่วยทรัสต์จะปฏิเสธการโอนหน่วยทรัสต์ในส่วนที่จะท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยเกิน

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยทรัสต์ 

การเพิ่มทุนของ (1) ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์สามารถเพิ่ม



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 หน้า 3 

หัวข้อ รายละเอียด 

กองทรัสต์ ทนุได้เมื่อมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือ
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สิน
หลกั 

(ข) เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ตอ่เติม ปรับปรุง และ/หรือซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ได้มาจากการลงทนุให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด หรือความต้องการของ
ลกูค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ค) เพื่อน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาช าระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันของ
กองทรัสต์ 

(ง) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนในประกาศ สร. 
26/2555 

(จ) เหตุอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(ฉ) วตัถปุระสงค์อื่นตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุก าหนด 

(2) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อยา่งชดัเจนว่า 
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง โดยจะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หากเป็นการเพิ่มทนุโดยเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ซึง่ถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้าน และผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์กบัส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ต้องด าเนินการเพิ่มทุน
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุ 

(3) การเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็น



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 หน้า 4 

หัวข้อ รายละเอียด 

การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือ
หน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านและผู้จดัการกองทรัสต์ต้องขออนญุาตเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

การลดทุนช าระแล้วของ
กองทรัสต์ 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการลดทุนช าระแล้วของ
กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์สามารถลดทนุได้เมื่อมีวตัถปุระสงค์ในการลดทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อกองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่ เหลืออยู่ภายหลังการจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงวา่กองทรัสต์ไมม่ีก าไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

(ข) มูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ลดลงจากการประเมินค่า หรือสอบทาน
การประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

(ค) กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ปรากฏ
เหตขุดัข้องในภายหลงัท าให้ไมส่ามารถได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตตุ้องน าไปใช้ในการ
ค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามรายการเก่ียวกบัการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(จ) เฉพาะในการลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์ระดมทุนได้
เพียงพอที่จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดที่ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมู ล  แต่ ผู้ จัด ก ารกองท รัส ต์ พิ จ า รณ าลงทุน ในท รัพ ย์สิ นที่ เป็ น
อสงัหาริมทรัพย์บางรายการ และมีเงินสว่นที่เหลือจากจ านวนเงินที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้รับจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

(ช) เหตุอื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องด าเนินการลดทนุช าระแล้วด้วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ 
โดยต้องได้รับคะแนนจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
กรณีที่สามารถด าเนินการลดทุนช าระแล้วได้โดยไม่ต้องมีมติที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ หรือกรณีที่ลดทนุช าระแล้วตามกรณี (ก) – (จ) ข้างต้น  

การลงทุนของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุ  

ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
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ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด โดยการลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่มีสองประเภทดงันี ้

(1) การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ 
(ก) กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างลักษณะที่เป็นโรงงาน คลังสินค้า และ/หรือ ส านักงาน เพื่อได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่า (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง) 
อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอนัเป็นสว่นควบหรืออปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่สทิธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์
ที่มีการออก น.ส. 3 ก. หรือเป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
การออกตราสารแสดงกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.  

(ค) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะ
กรรมการก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะประกาศ
ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั ที่ได้มาพร้อมจะน าไปจัดหาประโยชน์คิดเป็น
มลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนญุาตเสนอ
ขาย (ถ้ามีในแตล่ะครัง้) รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม (หากมี) 

(ง) กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการท่ียงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงิน
ลงทุนที่จะท าให้ได้มาและใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไป
จดัหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
(ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียน
เพียงพอเพื่อการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์
ด้วย 

(จ) เฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินหลกัในครัง้แรก อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มามีมูลค่า
รวมกนัไมน้่อยกวา่ 500ล้านบาท 

(ฉ) การลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทนุผ่าน
การถือหุ้นในบริษัทที่จัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนักบักองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัท
ดงักลา่วในอตัราสว่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และแสดงได้วา่มีมาตรการหรือ
กลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
หลักเกณฑ์ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ในท านองเดียวกับกรณีที่
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กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันัน้โดยตรง  

(2) การลงทนุในทรัพย์สนิอื่น 

กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารสภาพคล่อง หรือหาดอกผลจาก
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ ตามประกาศ สร. 26/2555 

เง่ือนไขการลงทนุในทรัพย์สนิ 

ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขการลงทนุในทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในกรณีที่มีการก าหนดเง่ือนไข
ดงักลา่ว จะต้องเปิดเผยไว้อยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน และให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน
ดงักล่าว รวมถึงตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

การได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินหลัก 

(1) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์  
ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สนิหลกัแตล่ะ

ครัง้ 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาต่างๆที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็น
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

(ข) ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอยา่งน้อยตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นการเช่าช่วง 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสยีหายที่อาจเกิดจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไมบ่งัคบัตามสทิธิใน
สญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วต่อทรัสตีและผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น
แล้ว จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จะต้องเป็นรายการท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ สมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็น
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ธรรม ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอตัราที่
เหมาะสม และไมม่ีผู้มีสว่นได้เสยีร่วมตดัสนิใจในการเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

(ข) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(3) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ 

(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดั
ให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ข) ต้องกระท าโดยเปิดเผย และเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่ เ ก่ี ย วข้อง เป็น ไป เพื่ อประโยช น์ที่ ดี ที่ สุดของกองท รัส ต์ 
สมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียก
เก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราที่ เหมาะสม และไม่มีผู้ มีส่วนได้เสียร่วม
ตดัสนิใจในการเข้าท าธุรกรรมนัน้ 

(ค) หากการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักนัน้เกิดขึน้ก่อน 1 ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกันัน้ และเป็นการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์
ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม จะต้องเป็นกรณีท่ีจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(4) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ จะต้องมีกระบวนการขอความเห็นชอบ ดงันี ้

(ก) หากเป็นทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของทรัสต์ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

(ข) หากเป็นทรัพย์สินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง  

ก า ร กู้ ยื ม เ งิ น ข อ ง
กองทรัสต์ 

(1) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การขอสินเช่ือ
จากสถาบันการเงิน การออกตราสารประเภทต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะประกาศ
ก าหนด อาทิเช่น ตราสารหนี ้หุ้นกู้  หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม 
ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นการกู้ยืมโดยมีทรัพย์สนิของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนัหรือไมก็่ตาม  
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(2) จ านวนเงินท่ีกู้ยืมจะต้องไมเ่กินสดัสว่นท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

(3) กองทรัสต์อาจก่อภาระผกูพนัตามข้อก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ การน าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยืม 

(4) ในการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินงานของกองทรัสต์ หรือเพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลกัประกนั
ใดๆ และแจ้งความคืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการด าเนินการดงักลา่วแก่ทรัสตี และทรัส
ตีและผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามร่วมกนัในการเข้าท าสญัญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวข้อง 

(5) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน หรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ ท า
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีได้ 

การท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่
เกี่ ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

(1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และ
ผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท า
ธุรกรรมนัน้  

(2) เว้นแตก่ารท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ บคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการข้อมลู
และหนงัสือชีช้วนแล้ว การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือ 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง 

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

การท าธุรกรรมที่เป็นการ (1) การท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี ต้องมี
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กับท
รัสตี 

สาระส าคญัไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรา 31 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

(2) ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระและจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้ในกรณีดงันี ้ 

(ก) มีความเก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ดงันี ้

1. เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์เกินร้อยละ 5  

2. มีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตีเกินร้อยละ 5  

3. มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ใน
ผู้จดัการกองทรัสต์  

4. มีกรรมการหรือผู้ บริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือ
ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 

5. มีความเก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้จัดการกองทรัสต์
ท านองเดียวกับ 1 – 4 ข้างต้น หรือในลกัษณะอื่นอย่างมีนยัส าคญัที่
อาจท าให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่  

(ข) เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกับผู้ ที่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลกัษณะที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ส่วนที่ เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้อยา่งเป็นอิสระ 

(3) หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็น
อิสระ ให้ทรัสตีแจ้งส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมแสดงมาตรการท่ีสมเหตสุมผลและนา่เช่ือ
ได้ว่าจะท าให้ทรัสตีปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ เว้นแต่ส านักงาน 
ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 

(4) ทรัสตีจะกระท าการใดที่ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์หรืออาจท าให้ทรัสตีขาด
ความเป็นอิสระมิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักลา่ว 

(ข) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้วโดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือคัด ค้านในจ านวนที่ น้อยกว่า
หลกัเกณฑ์ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การกระท าที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ คือคัดค้านไม่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดตามที่ระบไุว้ในประกาศปัจจบุนั 

ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

(1) วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องท าโดยวิธีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน้ 
เว้นแต่มีประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ อนญุาตให้มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยไม่ต้องมี
การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ จัดประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ในกรณีดงัตอ่ไปนิ ้

(ก) การประชมุสามญัประจ าปี  

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ขึน้ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 

(ข) การประชมุวิสามญั 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญประจ าปีของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1 เมื่อผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ 

2 เมื่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการ
ขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) เหตใุนการขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ก) การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อย
ละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี ้หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้

(ค) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของ
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(จ) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ช) การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์และการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ราย
ใหม ่

(ซ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั หรือเป็นการเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุที่ระบใุนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตุอื่นใดตามที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น
หรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติใน
เร่ืองดงักลา่ว 

(ฎ) เหตอุื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

(3) องค์ประชมุ  

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชุมไมน้่อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมี

หน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

(4) วิธีการนบัคะแนนเสยีง 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่

พิจารณา 

(5) มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(ก) ในกรณีทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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1. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัที่มีมลูค่าตัง้แตร้่อยละ 30 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

2. การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุหรือการลดทนุช าระ
แล้วของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นการลดทุนช าระแล้วตามเหตุที่ ไม่
จ าเป็นต้องได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

3. การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

4. การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ ซึง่มีขนาดรายการตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

5. การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนทุนให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

6. การเปลีย่นแปลงทรัสตี 

7. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

8. การเลกิกองทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่
สิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้  

(2) กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เว้น
กรณีที่กองทรัสต์มียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ก า ร จ า กั ด สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ตอบแทนและ
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกิน

กวา่อตัราที่ก าหนดในเร่ืองข้อจ ากดัการถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ ากดัสิทธิและ

ประโยชน์ตอบแทนและสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมน่บัเสยีงในสว่นของหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนด 

(2) เว้นแต่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะผลประโยชน์ตอบแทน ในสว่นของหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือเกินกว่าอตัราที่ก าหนด
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ดงักลา่ว โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตาม
สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้ 

ทรัสตีและสิท ธิห น้าที่
ของทรัสตี 

ทรัสตีต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และยอมรับที่จะเข้าท า

หน้าที่เป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์  

สทิธิของทรัสตี  

การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์ เป็นเร่ืองเฉพาะตัว

ของทรัสตีซึ่งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตัวและไม่

จ าเป็นต้องใช้ความช านาญทางวิชาชีพเยี่ยงทรัสตี หรือการด าเนินการอื่นใดที่ทรัสตีอาจ

มอบหมายให้บุคคลอื่นได้ตามที่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนด โดยในกรณีดังกล่าว  

ทรัสตีต้องด าเนินการให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้การ

ด าเนินงานของกองทรัสต์ต่อเนื่องและไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีที่เกิด

ความเสียหายขึน้กับกองทรัสต์จากการกระท าของบุคคลดังกล่าว ทรัสตีตกลงร่วมรับผิด

ชดใช้คา่เสยีหายให้แก่กองทรัสต์ 

หน้าที่ของทรัสตี มีดงันี ้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสตัย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุครัง้ เพื่อตอบข้อซกัถาม และให้ความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองที่ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติว่าเป็นกรณีที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์หรือไม่ รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) ทรัสตีต้องจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดงักล่าว
ต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าคญัผิด รวมทัง้ต้องใช้ความ
ระมดัระวงัอย่างสมเหตสุมผลเพื่อให้มัน่ใจวา่ได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัผู้ลงทุน
หรือตดัสนิใจเพื่อผู้ลงทนุอยา่งเหมาะสม 

(4) ทรัสตีต้องแยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัว
ของทรัสตี 
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(5) บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง
กองทรัสต์กบับคุคลอื่น 

(6) ในการเข้าท านิติกรรมห รือธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก ต้องแจ้งต่อ
บคุคลภายนอกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมดงักลา่ววา่เป็น
การกระท าในฐานะทรัสตี 

(7) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขัน้ต ่าในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี และ
ประกาศ กร. 14/2555 

(8) ดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

(9) ติดตามดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ ได้รับมอบหมายงานรายอื่น (หากมี) ปฏิบตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

(10) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ได้รับมอบหมาย
งานรายอื่น (หากมี) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(11) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดแูลค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการกองทรัสต์โดยตรง 

(12) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์กระท าการ งดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสยีหาย
แก่กองทรัสต์หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ทรัสตีต้องจดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์นัน้ และด าเนินการแก้ไข ยับยัง้ 
หรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร 

หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ สร. 26/2555 และประกาศกร. 14/2555 
การเปลี่ยนแปลงทรัสตี การเปลีย่นแปลงทรัสตี อาจมีขึน้ได้ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ทรัสตีโดยสมคัรใจ 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนทรัสตี  

(3) ในกรณีที่ทรัสตีน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสตี 
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(4) เมื่อทรัสตีสิน้สภาพนิติบคุคล หรือเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของทรัสตีมีมติให้เลิกกิจการ
บริษัททรัสตี 

(5) เมื่อทรัสตีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึน้เพื่อ
บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของทรัสตี และ/หรือทรัพย์สิน
ของทรัสตีทัง้หมดหรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

(6) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของทรัสตีว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบหรือ
ประกาศเป็นการทัว่ไป 

(7) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราวหรือ
สัง่เพิกถอนการอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

ทัง้นี ้ทรัสตีรายเดิมต้องปฏิบัติหน้าที่ทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ

จดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีรายใหม่ หรือ

ตามค าสั่งของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอน

ทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อย เว้นแต่กรณีตาม (4) หรือ (5) ให้ผู้ช าระ

บญัชี หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ปฏิบตัิหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิม 

การแต่ งตั ้งท รัสตี ราย
ใหม่ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องแตง่ตัง้บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และยอมรับ

ที่จะเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์เพื่อท าหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมภายใน 180 

วนันบัตัง้แต่วนัที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับหนงัสือบอกกลา่วการลาออกจากทรัสตี หรือวนัท่ีที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนทรัสตี  

หากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการตัง้ทรัสตีรายใหมไ่ด้ส าเร็จภายในเวลาดงักลา่ว 

ทรัสตีสามารถแต่งตัง้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เพื่อท าหน้าที่

เป็นทรัสตีรายใหม่แทนตนได้ตามที่เห็นสมควร และหากทรัสตีไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตีราย

ใหม่ได้ส าเร็จภายใน 180 วนันบัแต่วนัที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถตัง้ทรัสตีรายใหม่ได้

ส าเร็จ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ หากไม่สามารถแต่งตัง้ได้ ให้

ศาลมีค าสั่งเลิกกองทรัสต์ โดยให้ศาลมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้

เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้รับคา่ตอบแทนตามที่ศาลก าหนด 
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ผู้จัดการกองทรัสต์และ
อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

หน้าที่ในการจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

(1) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ 

(2) ชีแ้จง หรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใดๆ 
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

หน้าที่เก่ียวกบัการลงทนุหรือการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(1) จดัให้มี และ/หรือ ด าเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและทรัพย์สินอื่นอย่าง
เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเก่ียวข้องกับ
กองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์  

(2) ด าเนินการต่างๆ  ตามที่ จ า เป็น เพื่ อให้มั่น ใจได้ว่าการจ าหน่ าย  จ่ าย โอน
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์
เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(3) ด าเนินการวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ พร้อมจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสีย่ง 

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

(5) ดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้  

(6) จดัให้มีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกั
นัน้  

(7) ให้ความช่วยเหลอืทรัสตีในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ้ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย 
ซือ้ หรือท าธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นได้  

(9) จดัเตรียมแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์
และทรัพย์สินของกองทรัสต์ และแผนการกู้ยืมเงิน และแผนการบริหารจัดการด้าน
การเงินของกองทรัสต์ประจ าปี 

หน้าที่เก่ียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
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(1) ประสานงานกบัผู้ เช่ารายยอ่ยในการจดัเก็บเงินคา่เช่า เงินประกนั คา่บริการ  

(2) ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบตัิต่อทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

(3) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึง เงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

(4) จดัท างบการเงินของกองทรัสต์ 

(5) เบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (Petty Cash) 

(6) จดัให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(7) ใช้สิทธิเรียกร้อง ด าเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้  หรือใช้สิทธิทางกฎหมายอื่นๆ 
แทนทรัสตี ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีเป็นครัง้คราว 

หน้าที่อื่นๆ  

(1) ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องแต่งตัง้ที่
ปรึกษาที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา และหากข้อเท็จจริงเปลีย่นแปลงไปท าให้
ที่ปรึกษามีส่วนได้เสีย ต้องมิให้ที่ปรึกษาผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ 

(2) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ความรับผิดและข้อจ ากัด
ความรับผิดของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

(1) ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความประมาทเลนิเลอ่อยา่ง
ร้ายแรง หรือจงใจกระท าผิดหน้าที่ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

(2) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ความ
เสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบตัิ
หน้าที่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดยปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้
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เพิ่มเติมแก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) แต่ผู้จัดการกองทรัสต์ยังต้องเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริง 

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

เหตใุนการเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ได้แก่ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออก 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์แจ้งตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นหนงัสอืถึงความประสงค์ที่จะยตุิการ
ปฏิบตัิงานเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดย
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์
โดยส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุผลแล้ว 

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือสัง่พกั
การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 วนั ทัง้นี ้ตามประกาศ 
สช. 29/2555 

(4) การให้ความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต. สิน้อาย ุและผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ยื่นค า
ขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบ 

(5) เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ให้เปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) ผู้ จัดการกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคล หรือเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีมติให้เลกิกิจการ 

(7) เมื่อผู้ จัดการกองทรัสต์ถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้
ล้มละลาย หรืออยูใ่นระหวา่งการฟืน้ฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ขึน้เพื่อบริหารทรัพย์สนิของผู้จดัการกองทรัสต์ทัง้หมดหรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญั 

(8) เมื่อทรัสตีถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ 
ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบั
นี ้พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ สร. 26/2555 
ประกาศ สช. 29/2555 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง และไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 
60 วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากทรัสตีให้ด าเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ดงักลา่ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์
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รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลง

ลายมือช่ือในหนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการ

กองทรัสต์รายใหมด้่วย  

ก ารแ ต่ งตั ้ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์รายใหม่ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อ

แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมภ่ายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตใุห้มีการเปลีย่นแปลง

ผู้จดัการกองทรัสต์ และแต่งตัง้บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแต่

วนัที่ได้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตีด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการ

กองทรัสต์รายใหมไ่ด้เอง โดยค านงึถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
และอ านาจหน้าที่ ของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมช่วยเหลือตนเก่ียวกับการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ได้ โดยขอบเขต อ านาจ หน้าที่หลกัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไป

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะหน้าที่ตา่ง ๆ ดงันี  ้

(1) จดัเตรียมแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนัเก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์  

(2) บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ห นั ง สื อ 
ชีช้วน แผนการด าเนินงานของกองทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) จัดหาและน าเสนอทรัพย์สินหลักแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์เพื่อพิจารณาการลงทุน
เพิ่มเติมอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอัน
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ 

(4) ดแูลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้ โดยจดัให้มีการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้อยูใ่นสภาพดี 

(5) จดัให้มีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกั
นัน้  

(6) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่ อาจ
เกิดขึ ้น ในการจัดการ

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องมีมาตรการหรือกลไกให้การจัดการกองทรัสต์เป็นธรรม ไม่
เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ สช. 29/2555 
และประกาศ กร. 14/2555 
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กองทรัสต์ (2) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื่น ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
ดงักลา่วต้องไมม่ีนโยบายการลงทนุที่เหมือนหรือใกล้เคียงกบันโยบายการลงทนุของ
กองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่กองทรัสต์อื่นแปลงสภาพมาจากกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์มี 2 กรณี ดงันี ้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีทัว่ไป 
ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมกบัทรัสตีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้โดยการ
ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เมื่อผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี
เห็นสมควรโดยไมต้่องขอมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในกรณีดงันี ้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์ 

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการและ
บริหารจัดการใดของกองทรัสต์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั 
โดยมีผลให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่ออกใหมด่งักลา่ว ทัง้นี ้
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามข้อ (ง)  

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดที่ชดัแจ้ง และการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ไม่กระทบ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆ ซึ่งไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือก่อให้เกิดความรับผิดชอบมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
และไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายใดๆ มากเกินสมควรแก่กองทรัสต์ 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวจะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีหน้าที่ในการ
จ่ายเงินส าหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้หรือท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องรับ
ภาระหน้าที่เพิมเติม 

(2) นอกเหนือจากที่ระบขุ้างต้น การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ต้องได้รับมติจากที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 
เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ ต้องได้รับมติ อย่างน้อย 3 ใน 4 
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ของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสยีง 

(ข) กรณีอื่นใดตามที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ซึ่งไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากของที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องส่งหนังสือบอก
กล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไปให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นีค้่าใช้จ่ ายใดๆ ที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีได้ก่อขึน้เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้
ให้เรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

การเลิกกองทรัสต์ (1) เหตใุนการเลกิกองทรัสต์ มีดงันี ้

(ก) เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงน้อยกวา่ 35 ราย 

(ข) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักและผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมูลค่ารวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 500 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
ดงักลา่ว 

(ค) ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ง) ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนดให้มีการเลกิกองทรัสต์ 

(จ) เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์
สามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
ทัง้หมดทุกรายการตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมลู แต่เกิดเหตุการณ์
ดงัต่อไปนี ้อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมี
มูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เลิกกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม แม้ทรัพย์สินที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ลงทุน
จะมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

1. กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนดังกล่าวไม่ว่าบาง
รายการหรือทัง้หมด เนื่องจากทรัพย์สนิดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่
ก าหนดไว้หรือตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมลู หรือมีเหตอุื่น
ใดอนัท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ และ/หรือ 
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2. เกิดเหตสุดุวิสยัขึน้กบัทรัพย์สนิดงักลา่ว ซึ่งมีผลให้ทรัพย์สนิดงักลา่วด้อย
ค่าลงอย่างมีนัยส าคัญหรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถ
จดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ และ/หรือ  

3. มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินดงักล่าว และผู้จัดการกองทรัสต์
เห็นวา่เหตดุงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทรัสต์ 

(ฉ) ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่นแปลงทรัสตี และผู้มีสว่นได้เสยีได้ร้องขอตอ่ศาลให้
มีการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมแ่ตไ่มส่ามารถตัง้ทรัสตีรายใหมไ่ด้ส าเร็จ 

(ช) เหตุอื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด 

(2) การด าเนินการในการเลกิกองทรัสต์ 

(ก) เมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ ทรัสตีต้องรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า โดยการแจ้งเหตุในการเลิกกองทรัสต์จะต้องมี
รายละเอียดขัน้ต ่าตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ข) ทรัสตีต้องแจ้งไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายถึงเหตุในการเลิกกองทรัสต์ วนั
เลิกกองทรัสต์ รวมทัง้ขัน้ตอนในการเลิกกองทรัสต์ และการช าระบัญชี
กองทรัสต์ ระยะเวลาที่ เก่ียวข้อง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการดังกล่าว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รายงานเหตุในการเลิก
กองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ดงักลา่ว 

(3) กระบวนการในการเลกิกองทรัสต์ 

(ก) ทรัสตีต้องด าเนินการช าระบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนั
เลิกกองทรัสต์ จะไม่มีการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ หรือออก
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม  

(ข) จดัให้มีการท างบการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัเลกิกองทรัสต์ โดยผู้สอบบญัชี
ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(ค) เมื่อทรัสตีช าระบญัชีของกองทรัสต์เสร็จ ทรัสตีจะต้องจดัท ารายงานการเสร็จ
สิน้การช าระบญัชีเพื่อแจ้งการเสร็จสิน้การช าระบัญชีแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
รวมถึงแจ้งไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (หากมี)  

(ง) หลงัจากที่ทรัสตีได้แจกจ่ายเงินคืนทุนทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
จัดท ารายงานการเสร็จสิน้การช าระบัญชีแล้วเสร็จ ให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ทัง้หลาย (หากมี) เป็นอนัสิน้ผล
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หัวข้อ รายละเอียด 

ไป และให้กองทรัสต์ระงบัสิน้ไป 

(จ) ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ เนื่องจากไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่
แทนทรัสตีรายเดิมซึ่งสิน้สภาพนิติบุคคล เลิกกิจการ หรือถูกศาลสั่งพิทกัษ์
ทรัพย์เด็ดขาด ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟืน้ฟกิูจการ ให้ผู้ช าระบญัชี 
หรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ด าเนินการแทนทรัสตี 

(4) ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิด ารงเงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ตามที่จ าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนของทรัสตีหรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้ ตามที่เห็นสมควร จนกวา่การช าระบญัชีแล้วเสร็จ 

(5) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ตามที่จ าเป็น จนกว่าการช าระบัญชีของกองทรัสต์จะ
แล้วเสร็จ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

 
1.2 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา (1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ (“ผู้ก่อตัง้ทรัสต์”) และ
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตี”) 

จ านวนหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ ได้แก่ จ านวนหนว่ยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรก รวมกบัจ านวน
หนว่ยทรัสต์จากการออกเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ตอ่ๆ ไปทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนหนว่ยทรัสต์
ในการออกเสนอขายครัง้แรกมีจ านวนเท่ากับ 342,500,000 (สามร้อยสี่สิบสองล้านห้า
แสน) หน่วย และจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเสนอขายเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 มีจ านวนเท่ากับ 
224,300,000 (สองร้อยยี่สบิสีล้่านสามแสน) หนว่ย 

มูลค่ารวมหน่วยทรัสต์ มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ ได้แก่ มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรก รวมกับ
มลูคา่รวมหนว่ยทรัสต์จากการออกเสนอขายเพิ่มเตมิในครัง้ตอ่ๆ ไปทัง้หมดซึง่ค านวณตาม
มลูค่าที่ตราไว้ ทัง้นี ้มูลค่ารวมหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรกมีจ านวนเท่ากับ 
3,425,000,000 (สามพนัสี่ร้อยยี่สิบห้าล้าน) บาทและมูลค่ารวมหน่วยทรัสต์ที่ออกเสนอ
ขายเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 มีจ านวนเท่ากับ 2,243,000,000 (สองพันสองร้อยสี่สิบสามล้าน) 
บาท 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม น า ย ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 (ศนูย์จุดศูนย์ห้า) ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึง่ในขณะท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้คูส่ญัญาตกลงให้ใช้อตัราตามที่บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เรียกเก็บ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จากกองทรัสต์โดย
จะช าระลว่งหน้าเป็นรายปีปฏิทินและทยอยตดับญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 

2. ร่างสัญญาก่อตั ้งท รัสต์ที่ จะมีการแก้ไขเพิ่ ม เติมเพื่ อการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND,  
กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH เข้าไปรวมกับกองทรัสต์ TREIT 

หัวข้อ รายละเอียด 

ลักษณะของกองทรัสต์
และกลไกการบริหาร 

 

เป็นกองทรัสต์ที่จะรับการแปลงสภาพของ (1) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทนุ
รวม TFUND”) (2) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทนุรวม TLOGIS”)  
และ (3) กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท  (“กองทนุรวม 
TGROWTH”) (รวมเรียกว่า “กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์”) เข้ามารวมกับกองทรัสต์ โดย
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะ
ได้รับหนว่ยทรัสต์ที่ออกใหมข่องกองทรัสต์พร้อมเงินสด 

ชื่ออายุประเภทและ
วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์ 

 

กองทรัสต์นีเ้ป็นเป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ารวม
กบักองทรัสต์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออก
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พร้อมเงินสด เพื่อแลกเปลี่ยนกบัทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์  และ เมื่อกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์แล้ว กองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สินหลกัที่ได้รับโอนจาก
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัพ ย์สินที่ จะให้ เป็น
กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ามารวมกับกองทรัสต์ 
(Conversion Assets) ไ ด้ แ ก่  ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ภ า ร ะ ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม  TFUND, 
กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH 

การขอมติและการ
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี  ้การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ และการด าเนินการ  
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะด าเนินการโดยอาศยัมติที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ โดยจะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์อีกรอบหนึง่ภายหลงัจากการแปลงสภาพเรียบร้อย  

เหตุในการลดทุนช าระ
แล้วของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีเงินสดคงเหลอืหรือกระแสเงินสดที่เกิดจากคา่เช่ารับของทรัพย์สนิจากการแปลง
สภาพของกองทนุรวมเข้ามารวมกับกองทรัสต์ (Conversion Assets) ก่อนที่กองทรัสต์จะ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวม  เข้ามารวมกับกองทรัสต์ 
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(Conversion Assets) และจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ และรายได้
อื่น ๆ รวมถึง การลดทุนเพื่อให้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นไป
ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 
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สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของ (1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทุนรวม TFUND”) (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทีพาร์คโลจิสตคิส์ (“กองทุนรวม TLOGIS”) (3) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“กองทุนรวม TGROWTH”) และ  

(4) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว 

ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
1.  จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาด

ทนุ 
2.  สถานะของกอง นิติบคุคล นิติบคุคล นิติบคุคล กองทรัพย์สิน 
3.  ผู้จัดตัง้กอง บริษัทจดัการ บริษัทจดัการ บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ 
4.  ผู้ รับผิดชอบบริหารจัดการ บริษัทจดัการ บริษัทจดัการ บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

โดยได้รับมอบหมายจากทรัสต ี
5.  ผู้มีช่ือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน กองทนุรวม TFUND กองทนุรวม TLOGIS กองทนุรวม TGROWTH ทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT 
6.  ผู้มีช่ือเป็นคู่สัญญาในการลงทุน กองทนุรวม TFUND กองทนุรวม TLOGIS กองทนุรวม TGROWTH ทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจเข้าท าสญัญา
เก่ียวกบัการจดัการตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

7.  ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT 
8.  การล้มละลายเน่ืองจากการ 

จัดการกองทุน 
ล้มละลายได้เพราะเป็นนิตบิคุคล ล้มละลายได้เพราะเป็นนิตบิคุคล ล้มละลายได้เพราะเป็นนิตบิคุคล ล้มละลายไมไ่ด้ 

9.  ประเภทโครงการ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทไมรั่บซือ้คืนหน่วยทรัสต์ 

10.  ลักษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจง ระบเุฉพาะเจาะจง ระบเุฉพาะเจาะจง ระบเุฉพาะเจาะจง 
11.  ประเภทการลงทุน ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครอง

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
12.  อายุโครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
13.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ที่ เป็น

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั ง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม TFUND ได้น า

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ที่ เป็น
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั ง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม TLOGIS ได้น า

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ที่ เป็น
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั ง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม TGROWTH ได้

เพ่ือการระดมเงินจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็น
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั ง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทรัสต์ TREIT จะน าเงินที่
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
เงินที่ได้จากการระดมทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวม 
TFUND ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิ
ก า ร เช่ า  แ ล ะ /ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ช่ ว ง 
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้
เ ช่ า ช่ ว ง  โ อ น  แ ล ะ /ห รื อ จ า ห น่ า ย
อสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทนุรวม TFUND 
ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/
หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอ
ใบอนญุาตอ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องและจ า เป็น เพื่ อประโยชน์ของ
อสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทนุรวม TFUND และ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND 
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน และ /หรือ
หลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ /หรือ
กฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องก าหนด   

เงินที่ได้จากการระดมทนุไปซือ้ เช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวม 
TLOGIS ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิ
ก า ร เช่ า  แ ล ะ /ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ช่ ว ง 
อสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้
เ ช่ า ช่ ว ง  โ อ น  แ ล ะ /ห รื อ จ า ห น่ า ย
อสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ที่กองทนุรวม TLOGIS 
ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/
หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดย รับ โอน
ใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอ
ใบอนญุาตอ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องและจ า เป็ น เพื่ อประโยชน์ของ
อสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม TLOGIS 
แล ะผู้ ถื อหน่ วยล งทุน ของกองทุ น รวม 
TLOGIS รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน 
และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอก
ผลโดยวิธี อ่ืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องก าหนด   

น าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/
หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวม 
TGROWTH ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ
สิท ธิการเช่า  และ /ห รือสิท ธิการเช่าช่วง 
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้
เ ช่ า ช่ ว ง  โ อ น  แ ล ะ /ห รื อ จ า ห น่ า ย
อสั งห า ริมท รัพ ย์ ต่ า ง  ๆ  ที่ ก อ งทุ น รวม 
TGROWTH ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท า
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการ
ก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ /หรือ
ด าเนินการขอใบอนุญาตอ่ืน ๆ และ /หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่ ง
ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุน
รวม TGROWTH และผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม TGROWTH รวมถึงการลงทนุใน
ทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ /
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมาย
หลักท รัพ ย์  และ /ห รือกฎหมาย อ่ืน ใดที่
เก่ียวข้องก าหนด   

ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่า
ชว่งอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ TREIT จะ
รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครอง 
และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่า
ช่วง อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า 
ใ ห้ เช่ า ช่ ว ง  โอ น  แ ล ะ /ห รื อ จ า ห น่ า ย
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ TREIT จะลงทุนหรือมีไว้ 
ตลอดจนท าการป รับป รุง เปลี่ ยนแปลง 
รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพ ย์  โดย รับ โอนใบอนุญ าต
ก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนุญาต
อ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
และจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ 
และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทรัสต์ TREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ TREIT รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืน และ /
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมาย
หลักท รัพ ย์  และ /ห รือกฎหมาย อ่ืน ใดที่
เก่ียวข้องก าหนด 

14.  นโยบายการลงทุน ก อ ง ทุ น ร ว ม  TFUND มุ่ ง ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการ

กองทุนรวม TLOGIS จะมุ่ งเน้นลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการ

กองทุนรวม TGROWTH จะมุ่งเน้นลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการ

1. การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์
โดยทางตรง 
ก อ ง ท รั ส ต์  TREIT มุ่ ง ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
บริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม TFUND 
ทัง้นี ้กองทนุรวม TFUND ได้ลงทนุใน  
1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

ครัง้แรก  
2) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่1 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 1) 
3) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่2  
4) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่3 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 2) 
5) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่4  
6) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่5 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 3) 
7) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่6  
8) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่7 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 4)  
9) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่8 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 5)  
10) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่9 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 6) 
11) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่10  
12) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่11 

บริหารจัดการท รัพ ย์สินของกองทุนรวม 
TLOGIS ทัง้นีก้องทุนรวม TLOGIS ได้ลงทุน
ใน  
1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุน

ครัง้แรก  
2) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุน

ครัง้ที่ 2 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 1)  
3) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุน

ครัง้ที ่3 (เพ่ิมทนุครัง้ที่ 2) 

บริหารจัดการท รัพย์สินของกองทุนรวม 
TGROWTH ทัง้นีก้องทนุรวม TGROWTH ได้
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวม TGROWTH 
ลงทนุครัง้แรก 

หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของ
กองท รัส ต์  TREIT ทั ้ง นี ้ ก องท รัส ต์ 
TREIT ได้ลงทนุใน  
1) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT 

ลงทนุครัง้แรก  
2) ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT 

ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่1 และ  
3) ก อ งท รั ส ต์  TREIT จ ะ รับ โอ น

ทรัพย์สินและภาระทัง้หมดของ
กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS แ ล ะ  ก อ ง ทุ น ร ว ม 
TGROWTH ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิ 
และ/หรือสิทธิครอบครอง ในที่ดิน 
อ า ค า ร แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
และงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ เพื่อการแปลง
ส ภ า พ ก อ ง ทุ น ร ว ม  TFUND 
กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุ
รวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ 
TREIT   

นอกจากนี  ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจ
พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักอ่ืน
เพ่ิมเติมในอนาคต  
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
13) ทรัพยสินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ที ่12 
 

 

2. การลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์
โดยทางอ้อม 
(1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์  TREIT โดยทางอ้อม
ต้องเป็นการลงทนุผ่านการถือหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึน้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการ
ในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ 
TREIT ไมน้่อยกว่าร้อยละ 99 ของ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ ายได้ แ ล้ ว
ทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 
99 ของจ านวนสิท ธิออกเสี ยง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้  

(2) กองทรัสต์ TREIT อาจให้กู้ ยืมเงิน
แก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตรา
สารหนี ้หรือการเข้าท าสญัญาที่มี
ลักษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน โดย
ให้ถือว่าการให้บริษัทดังกล่าว
กู้ยืมเงินเป็นการลงทนุในทรัพย์สิน
หลกัโดยทางอ้อมด้วย   

15.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

กองทนุรวม TFUND ได้เข้าเป็นคู่สญัญาตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ที่ดินและ/หรือ สิ่ง
ปลูกสร้าง ประเภทอาคารคลังสินค้าและ
อาคารโรงงาน รวมทัง้ทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็น
ส่วนควบของที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืน

กองทนุรวม TLOGIS ได้เข้าเป็นคูส่ญัญาตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ที่ดินและ/หรือ สิ่ง
ปลกูสร้าง ประเภทอาคารคลงัสินค้า รวมทัง้
ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน และ/
หรือ สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรัพย์สินอ่ืนที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง

กองทุนรวม TGROWTH ได้เข้าเป็นคู่สัญญา
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน คือ ที่ดินและ/หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารคลังสินค้าและ
อาคารโรงงาน รวมทัง้ทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็น
ส่วนควบของที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืน

ก อ งท รั ส ต์  TREIT มี น โย บ า ย ใน ก า ร
ด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลกัโดยน าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักลา่วออกให้
เชา่แก่ผู้ เชา่  

ทัง้นี  ้กองทรัสต์ TREIT ได้เข้าท าสัญญาให้
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้
ป ระ โย ช น์ ข อ งที่ ดิ น แ ล ะ /ห รือ  อ าค า ร
คลังสินค้าและ /หรืออาคารโรงงาน และ
สัญญ าบ ริการ ในฐานะผู้ ใ ห้ เช่ าและผู้
ให้บริการแก่ผู้ เชา่ 

และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ/
หรืออาคารคลงัสินค้า และสญัญาบริการ ใน
ฐานะผู้ ให้เชา่และผู้ ให้บริการแก่ผู้ เชา่ 

ที่เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจ าเป็นต่อการใช้
ป ระ โย ช น์ ข อ งที่ ดิ น แ ล ะ /ห รือ  อ าค า ร
คลังสินค้าและ /หรืออาคารโรงงาน และ
สัญญ าบ ริการ ในฐานะผู้ ใ ห้ เช่ าและผู้
ให้บริการแก่ผู้ เชา่ 

เช่าพืน้ที่  และจะเข้าท าสัญญาให้เช่าพืน้ที่
ส าหรับทรัพย์สินที่จะรับโอนมาจากกองทุน
รวม  ใ ห้ ส อด ค ล้ อ งกั บ ข้ อก าห นด ขอ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่ มี
อ านาจหน้าที่  กับผู้ เช่าโดยตรง ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมี
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลึง
กนัส าหรับผู้ เชา่ทกุราย  

16.  นโยบายการกู้ยืมเงนิ กองทุนรวม TFUND อาจกู้ ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่
วา่จะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก็่ตาม 
และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เป็ น การกู้ ยื ม เงิน เพื่ อด า เนิ น การ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม  TFUND ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม 
TFUND มีสิทธิการเช่าให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมที่จะ
ใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ต่อ เติ มห รือก่ อส ร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่ง
เป็นของกองทุนรวม TFUND 
ห รือที่กองทุนรวม TFUND มี
สิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ใน
การจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม TLOGIS อาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่
วา่จะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก็่ตาม 
และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เป็ น การกู้ ยื ม เงิน เพื่ อด า เนิ น การ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของ
ก อ งทุ น ร ว ม  TLOGIS ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม 
TLOGIS มีสิทธิการเชา่ให้อยูใ่น
สภาพดีและมีความพร้อมที่จะ
ใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ต่อ เติ มห รือก่อส ร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่ง
เป็นของกองทุนรวม TLOGIS 
หรือที่กองทุนรวม TLOGIS มี
สิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ใน
การจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม TGROWTH อาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้
ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็
ต าม  แล ะ ต้ อ งเป็ น ไป ต ามหลัก เกณ ฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เป็ น การกู้ ยื ม เงิน เพื่ อด า เนิ น การ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม TGROWTH หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม 
TGROWTH มีสิทธิการเช่าให้
อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อม
ที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ต่อ เติ มห รือก่ อส ร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่ง
เ ป็ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม 
TGROWTH หรือที่กองทุนรวม 
TGROWTH มีสิทธิการเช่า เพื่อ

กองทรัสต์ TREIT อาจกู้ ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่ว่า
จะมีการให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการกู้ ยื ม เงิน เพื่ อ วัตถุป ระสงค์
ดงัต่อไปนี ้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์เป็นสาคญั 

(ก) เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ

สิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ

สิท ธิการ เช่ าอสั งหา ริมท รัพ ย์

เพ่ิมเติม 

(ค) เพื่ อล งทุ น ในท รัพ ย์สิ น อ่ืน ใด 
ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น  ก .ล .ต . 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะ
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
กองทนุรวม TFUND 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ิมเติม 

2. เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม TFUND 
มีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อ
เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวม TFUND 
มีสิ ท ธิการเช่าตาม  (1)(ข ) บ ริษั ท
จัด การกองทุน รวม ต้ องค านึ งถึ ง
ก าหนดเวลาเชา่ที่เหลืออยูต่ามสญัญา
เชา่ด้วย  และ 

3. จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  TFUND และในกรณี ที่ ต่ อมา
ภ ายห ลั งจ าน วน เงิน ที่ กู้ ยื ม เกิ น
อัต รา ส่ ว น ดั งก ล่ า ว  แ ต่ ก า ร เกิ น
อตัราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
คงอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ 
แต่จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อย

กองทนุรวม TLOGIS 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ิมเติม 

2. เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวม TLOGIS 
มีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อ
เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทนุรวม TLOGIS 
มีสิ ท ธิการเช่ าตาม (1)(ข ) บ ริษั ท
จัด การกองทุน รวม  TLOGIS ต้ อ ง
ค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่ เหลืออยู่
ตามสญัญาเชา่ด้วย  และ 

3. จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  TLOGIS และในกรณี ที่ ต่ อมา
ภ ายห ลั งจ า น วน เงิ น ที่ กู้ ยื ม เกิ น
อัต รา ส่ ว น ดั งก ล่ า ว  แ ต่ ก า ร เกิ น
อตัราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
คงอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ 
แต่จะกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อย

ป ร ะ โย ช น์ ใ น ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
TGROWTH 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ิมเติม 

2. เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับปรุง
อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ ที่ ก อ งทุ น ร ว ม 
TGROWTH มีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) 
หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุน
รวม TGROWTH มีสิทธิการเช่าตาม 
(1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวม ต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่ เหลืออยู่
ตามสญัญาเชา่ด้วย  และ 

3. จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม TGROWTH และในกรณีที่ต่อมา
ภ ายห ลั งจ าน วน เงิน ที่ กู้ ยื ม เกิ น
อัต รา ส่ ว น ดั งก ล่ า ว  แ ต่ ก า ร เกิ น
อตัราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
คงอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ 

ประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สิน
หลกั 

(ง) เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ต่อเติม 
ป รับ ป รุง  แล ะ /ห รือซ่ อม แซม
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
TREIT ห รืออสั งห า ริมท รัพ ย์ ที่
กองทรัสต์  TREIT มีสิทธิการเช่า
ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อม
ที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรือเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพตลาด หรือ
ความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT 
หรือก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคาร
เพ่ิมเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็น
ข อ งก อ งท รัส ต์  TREIT ห รือ ที่
กองทรัสต์  TREIT มีสิทธิการเช่า
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 
ความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT 
หรือ  

(จ) เพื่ อน า ไป ช า ระห นี เ้งิน กู้ ยื มที่
กองทรัสต์ TREIT มีอยู่กับเจ้าหนี ้
ต่างๆ (Refinance) หรือเพื่อน าไป
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TFUND 

 

 

กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TLOGIS 

 

แต่จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อย
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TGROWTH 

 

ช าระหนี ห้ รือภาระผูกพันของ
กองทรัสต์ TREIT  

(ฉ) เพ่ือด าเนินการอ่ืนใดหรือเพื่อเหตุ
จ า เป็ น อ่ืน ใด ต ามที่ ผู้ จัด ก า ร
ก อ งท รั ส ต์ เห็ น ส ม ค ว ร เพื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์  

(ช) เพื่อด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับ
อนมุตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และ/หรือ ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ประกาศก าหนด  

2. สัดส่วนการกู้ ยืม เงินของกองทรัส ต์ 
TREIT ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดในเร่ือง
อตัราสว่นในการกู้ยืมเงินดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จ านวนเงินที่กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อย
ละ  35 (สามสิบห้า ) ของมูลค่า
ท รัพ ย์สิ น รวมขอ งกองท รัส ต์ 
TREIT (ในกรณีที่ต่อมาภายหลัง
จ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอัตราส่วน
ดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่น
การกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้  แต่จะ
กู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจน
น้อยกว่าร้อยละ 35 (สามสิบห้า) 
ของมูลค่ าท รัพ ย์ สิ น รวมของ
กองทรัสต์ TREIT) 

(ข) ในกรณี ที่ ก องท รัส ต์  TREIT มี
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบั
ที่สามารถลงทุนได้  (Investment 
grade) ซึ่ ง เ ป็ น อั น ดั บ ค ว า ม
น่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุที่ได้รับการจดั
อันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถือที่ ไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่
เกิน  1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันกู้ ยืมเงิน 
จ านวนเงินที่กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อย
ล ะ  60 (ห ก สิ บ ) ข อ ง มู ล ค่ า
ท รัพ ย์สิ น รวมขอ งกองท รัส ต์ 
TREIT (ในกรณีที่ต่อมาภายหลัง
จ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอัตราส่วน
ดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้
มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะคงอตัราสว่น
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
การกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้  แต่จะ
กู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจน
น้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของ
มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
TREIT) 

17.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
กองทุนรวม และประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ TREIT 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

1. ในกรณีที่กองทุนรวม TFUND มีก าไร
สุท ธิ ในแต่ละปี  บ ริษั ทจัดการจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่
ไม่รวมก าไรที่ยังไม่ เกิดขึ น้จากการ
ประเมินราคาหรือการสอบทานการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
ก า ร เช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์  ห รื อ
หลักทรัพย์ และ /หรือทรัพย์สินของ
กองทนุรวม TFUND  

2. ในกรณีที่กองทุนรวม TFUND มีก าไร
สะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ดงักลา่วด้วยก็ได้  

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ  และหรือ
ก าไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะท าได้ก็ต่อเม่ือ

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

1. ในกรณีที่กองทุนรวม TLOGIS มีก าไร
สุท ธิ ในแต่ล ะปี  บ ริษั ทจัดการจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่
ไม่รวมก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการ
ป ระ เมิ น รา ค า อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ 
หลักทรัพย์ และ /หรือทรัพย์สินของ
กองทนุรวม TLOGIS   

2. ในกรณีที่กองทุนรวม TLOGIS มีก าไร
สะสม บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ดงักลา่วด้วยก็ได้  

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ  และหรือ
ก าไรสะสมดงักล่าวข้างต้น จะท าได้ก็ต่อเม่ือ
การจ่ายเงินปันผลจากก าไรดังกล่าวไม่ท าให้
กองทุนรวม TLOGIS เกิดยอดขาดทุนสะสม

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ บริษัท
จัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
พิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร 

1. ในกรณีที่กองทุนรวม  TGROWTH มี
ก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 

2. ในกรณีที่กองทุนรวม TGROWTH มี
ก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด 
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วย 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ
และ/หรือก าไรสะสมดงักล่าวข้างต้น จะท าได้
ก็ต่อเม่ือการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ท าให้

ก า รจ่ า ย ป ระ โย ช น์ ต อบ แท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 
1. กองทรัสต์  TREIT มีนโยบายในการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ใน

กรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร 

อาจมีการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2  ครัง้

ได้  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อย

ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  90 ข อ งก า ไ รสุ ท ธิ ที่

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะ

จ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบปี

บัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้  แล้วแต่

กรณี  
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 
การจ่ายเงินปันผลจากก าไรดงักล่าวไม่ท าให้
กองทุนรวม TFUND เกิดยอดขาดทุนสะสม
เพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนั
นับ แต่ วัน สิ น้ งวด ปี บัญ ชี  ห รืองวดการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่จะจา่ยปันผล 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม  

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผล
ที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี
บัญชีมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ  0.10 บาท 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมจ่า่ยเงินปันผล
ในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อม
กันในงวดสิน้ปีบัญชี ส าหรับหลักเกณฑ์ใน
การจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็ น ไป ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้  เ ว้ น แ ต่ ก ร ณี ที่
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ส านักงาน ก.ล.ต.  และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศก าหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง
อ่ืน  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

เพ่ิมขึน้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนั
นับ แต่ วัน สิ น้ งวด ปี บัญ ชี  ห รืองวดการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่จะจา่ยปันผล 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม  

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผล
ที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี
บัญชีมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ  0.10 บาท 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมจ่่ายเงินปันผล
ในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อม
กันในงวดสิน้ปีบัญชี ส าหรับหลักเกณฑ์ใน
การจา่ยปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็ น ไป ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้  เ ว้ น แ ต่ ก ร ณี ที่
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ส านักงาน ก.ล.ต.  และ /หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศก าหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง
อ่ืน  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ 

กองทุน รวม  TGROWTH เกิดผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จา่ยเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัท
จดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน  90 วันนับแต่
วนัรอบปีบญัชีหรือ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ที่มีการจา่ยเงินปันผลนัน้แล้วแตก่รณี 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนั
นับตั ง้แต่ วันถัดจากวันที่ มี การปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่ออจา่ยเงินปันผล 
เว้นแต่กรณีที่ มี เหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถ
จา่ยเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และจะแจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม  

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผล
ที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี
บัญชีมีมูลค่าต ากว่าหรือเท่ากับ  0.10 บาท 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมจ่า่ยเงินปันผล
ในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าว
เพ่ือน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการ

ทั ง้นี  ้ก า ไรสุท ธิที่ ป รับป รุงแ ล้ว  ให้

หมายถึง ก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงิน

สดของกองทรัสต์ TREIT ซึ่งได้รวมการ

ช าระคืนเงินต้นตามที่ระบุในสัญญากู้  

(หากมี ) แล้ว  หรือให้มีความหมาย

ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้

ป รับ ป รุ ง ด้ ว ย รา ย ก า ร อ่ื น ต าม ที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่ในขณะที่

ท าสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี  ้ได้แก่ 

ก า ไ ร ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ ้น  (Unrealised 

Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ส่วน

ต่างของรายได้ค่าเช่าที่รับรู้ในงบกาไร

ขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับรายได้

คา่เชา่ที่ได้รับจริงตามสญัญา และสว่น

ต่างของค่าเช่าจ่ายที่ รับรู้ในงบก าไร

ขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับค่าเช่า

จา่ยที่ได้จา่ยจริงตามสญัญา 

3. ในกรณีที่กองทรัสต์ TREIT ยังมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
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จา่ยในงวดถดัไป 
ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
เว้นแตก่รณีที่ 
คณะกรรมการ ก .ล .ต. ส านักงาน ก.ล.ต.  
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ มีอ านาจตาม
กฎหมาย  ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผัน เป็นอย่าง อ่ืน  บ ริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วและ
ไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

หน่วยทรัสต์ 

 

18.  โครงสร้างเงนิทุน ณ  วันที่  30 มิถุน ายน  2560 กองทุนรวม 
TFUND ไม่ มี ห นี ส้ิ น  (ข้ อมูลตามงบการ
เงินงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 
2560) 

ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม 
TLOGIS ไม่ มีห นี ส้ิ น  (ข้อมูลตามงบการ
เงินงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2560) 
 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สินทรัพย์สทุธิของกองทนุ
รวม TGROWTH ประมาณร้อยละ 7.19 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ข้อมูลตามงบการ
เงินงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2560) 
 

อัต ราส่วนห นี ส้ิ นต่อสินท รัพ ย์ รวมของ
กองทรัสต์ TREIT ประมาณร้อยละ 23.39 
ของมลูคา่สินทรัพย์รวม หรือประมาณร้อยละ 
31.69 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ข้อมลูตาม
งบการเงิน งวดหกเดื อน  สิ น้ สุดวันที่  30 
มิถนุายน 2560) 
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19.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

19.1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนห รือ
หน่วยทรัสต์ 

    

 - การเสนอขายหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์
ครัง้แรก หรือในการเพ่ิมทนุ 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

 - การขายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

(2)  คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ ก าหนด 
(3)  ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุนห รือ

หน่วยทรัสต์ 
ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 

โดยปัจจบุนัยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 

โดยปัจจบุนัยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หน่วย

ลงทนุที่โอน 
ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(4)  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ 

ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 
โดยปัจจบุนัยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด 
โดยปัจจบุนัยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

ไมเ่กิน 100 บาท ตอ่รายการ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(5)  คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งจ าน าหน่วยลงทนุ
หรือหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียน 

ตามอตัราที่บริษัทจดัการ และ/หรือ นาย
ทะเบียนก าหนด 

ตามอตัราที่บริษัทจดัการ และ/หรือ นาย
ทะเบียนก าหนด 

ตามอตัราที่บริษัทจดัการ และ/หรือ นาย
ทะเบียนก าหนด 

ตามอตัราที่ทรัสตี และ/หรือ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ก าหนด 

(6)  ค่าใช้จ่าย อ่ืน  ๆ  ที่ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนห รือ
หน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จัดการกองทุน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ  
 
 
 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามอตัราที่บริษัทจดัการ และ/หรือ นาย
ทะเบียนก าหนด 

ตามที่จา่ยจริง 
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19.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS, กองทุนรวม TGROWTH หรือกองทรัสต์ TREIT 

(1)  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของผู้ จัดการ
กองทนุ / คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TFUND 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TLOGIS 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TGROWTH โดยไมต่ ่า

กวา่ 7,500,000 บาท ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทรัสต์ TREIT 

(2)  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์หรือทรัสตี ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TFUND 

ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 30,000 บาท
ตอ่เดือน 

ไมเ่กินร้อยละ 0.065 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TLOGIS 

ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TGROWTH 

 

ไมเ่กินร้อยละ 0.15  ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ TREIT 

(3)  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TFUND 

ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TLOGIS 

ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม TGROWTH โดยไมต่ ่า

กวา่ 1,350,000 บาท ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.05  ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ TREIT 

(4)  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าที่
ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนหรือการ
วางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ค่าที่
ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(5)  ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน
หรือหน่วยทรัสต์ 

ในการเสนอขายครัง้แรกในอตัราไมเ่กินร้อย
ละ 1 ของจ านวนเงินที่จดัจ าหน่าย 

ส าหรับการระดมทนุครัง้ตอ่ไป จะเรียกเก็บใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.5 ของจ านวนเงินที่จดั

จ าหน่ายตอ่ครัง้ 

ในการเสนอขายครัง้แรก ในอตัราไมเ่กินร้อย
ละ 3 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้ 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที่ 
รับประกนัการจดัจ าหนา่ย 

ตามที่จา่ยจริงเป็นรายครัง้ ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 
2.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 

TREIT 

(6)  ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วย
ลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ 

ในการเสนอขายครัง้แรกในอตัราไมเ่กินร้อย
ละ 1 ของจ านวนเงินที่จดัจ าหน่าย 

ส าหรับการระดมทนุครัง้ตอ่ไป จะเรียกเก็บใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.5 ของจ านวนเงินที่

จ าหน่ายตอ่ครัง้ 

ในการเสนอขายครัง้แรกในอตัราไมเ่กินร้อย
ละ 2 ของจ านวนเงินที่จดัจ าหน่าย 

ไมเ่กินอตัราร้อยละ 3.0 ของมลูคา่ที่ท าการ
เสนอขายหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุรวม 

TGROWTH 

ไมมี่ 
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(7)  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ไมเ่กิน 15,000 บาท ตอ่ครัง้ตอ่กรรมการ หรือ
ในจ านวนอ่ืนใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยกรรมการที่เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการ

ไมมี่คา่เบีย้ประชมุ 

ไมมี่ 

(8)  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นัก
ลงทุนสัมพัน ธ์  ส่งเส ริมการขาย และค่า
เว็บไซต์ 

ในการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กิน 2,000,000 
บาท 

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- ตามที่จา่ยจริง ทัง้นี ้จะไมเ่กิน 4,000,000 

บาทตอ่ครัง้ในการเพิ่มทนุแตล่ะครัง้ 
- คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
เพ่ือให้นกัลงทนุทัว่ไปทราบข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุไมเ่กิน 1,000,000 บาท ตอ่ปีบญัชี 

ในการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กิน 4,000,000 
บาท 

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
คา่ใช้จา่ยด้านการตลาดและสง่เสริมการขาย
ที่เกิดขึน้ภายหลงัการจดัตัง้กองทนุ ในกรณีที่
ต้องการประชาสมัพนัธ์รายละเอียดของ
กองทนุรวม TLOGIS ให้ผู้ที่สนใจ หรือนกั
ลงทนุทัว่ไปทราบข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ไม่

เกิน 2,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี 
- การเพิ่มทนุ คา่ใช้จา่ยโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ และคา่สง่เสริมการขาย จะไม่
เกิน 4,000,000 บาทตอ่ในการเพ่ิมทนุแตล่ะ

ครัง้ 

ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สิน 
สทุธิ ทัง้นีใ้นการออกและเสนอขายหนว่ย
ลงทนุแตล่ะครัง้จะก าหนดให้ไมเ่กิน

10,000,000 บาท 
คา่ใช้จา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ในสว่นที่ไม่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหนว่ย
ลงทนุ) และคา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุ: ไม่
เกิน 5,000,0000 บาท ตอ่ปี อาทิเชน่ 

คา่ใช้จา่ยในการจดัให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ 
คา่ใช้จา่ยในการจดัแถลงขา่ว คา่ใช้จา่ย

เก่ียวกบัการจดัพิมพ์เอกสารเพ่ือให้ข้อมลูนกั
ลงทนุ ซึง่คา่ใช้จา่ยดงักลา่วเป็น

มาตรฐานสากลที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกั
ลงทนุได้รับข้อมลูในการตดัสินใจ รวมถึงให้
ข้อมลูที่จะสะท้อนถึงราคาที่เหมาะสมของ
หน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และตลาดทนุ
โดยรวม ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วไมร่วมถึง

คา่ใช้จา่ยในการจดัท ากิจกรรมทางการตลาด 
(Road Show) 

ในการเสนอขายครัง้แรก: ตามที่จา่ยจริง แต่
ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ TREIT  
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: ตามทีจ่า่ย
จริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ TREIT ส าหรับ
การระดมทนุครัง้ตอ่ไป: ตามที่จา่ยจริง แตไ่ม่
เกินจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูส าหรับการเสนอขายครัง้ตอ่ไป 

(9)  ค่ า ธ รรม เนี ยม จัด ตั ้งก อ งทุ น รวม  ห รือ
กองทรัสต์ TREIT 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(10)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของผู้สอบบญัชี ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง 

(11)  ค่าธรรมเนียมผู้ ให้บ ริการอ่ืน  ๆ รวมทัง้ที่
ปรึกษาอื่น ๆ 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือ
อตัราที่บริษัทจดัการร่วมก าหนดกบับคุคล

ดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือ
อตัราที่บริษัทจดัการร่วมก าหนดกบับคุคล

ดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการหรือ
อตัราที่บริษัทจดัการร่วมก าหนดกบับคุคล

ดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์ 
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

(12)  ค่าธรรมเนียม /ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า
ทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามอตัราที่ก าหนดโดยบริษัทจดัการร่วมกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง 

(13)  ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที่เก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(14)  ค่าเบีย้ประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และค่าเบีย้
ประกันอ่ืนใดที่เก่ียวเน่ืองกับกองทนุรวม หรือ
กองทรัสต์ TREIT 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(15)  ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ 
TREIT คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนหรือหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การด าเนินการดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(16)  ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(17)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับกองทุนรวม ห รือกองทรัส ต์ 
TREIT และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(18)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า พิมพ์ และออกใบ
หน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(19)  ค่ า เอ กส า รท ะ เบี ย น ห น่ ว ย ล งทุ น ห รือ
หน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
รว ม  ห รือ ก อ งท รัส ต์  TREIT ต ล อ ด จ น
ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการจัดท า
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรือกองทรัสต์ TREIT 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(20)  ค่าใช้จ่ายในการจัด เต รียมและจัดพิม พ์
หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง 
ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เก่ียวเน่ืองกับผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ ตลอดจน ค่า
แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที่ก าหนด
โดยส านกังาน ก.ล.ต.  

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(21)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ ส าหรับผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(22)  ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษา
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ 
เชา่ หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับ
โอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(23)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา 
ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลกัทรัพย์
ของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ TREIT เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย ห รือโอนสิท ธิ 
คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(24)  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่ม เติมเพื่อให้
โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว เส ร็ จ  ( ใ น ก ร ณี เ ป็ น
อสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(25)  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
อสังหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ในกรณีที่
ทรัพย์สินดงักลา่วได้รับความเสียหาย 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(26)  ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จริงแก่ผู้ เช่า
ทรัพย์สินจากกองทุนรวม กองทรัสต์ TREIT 
และ/หรือผู้บริหารทรัพย์สินในกรณีที่สัญญา
เชา่ถกูยกเลิกหรือหมดอาย ุ

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
 

(27)  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
(28)  คา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ก่อขึน้โดย

ชอบโดยผู้จัดการกองทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือทรัสตี ตามหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 

(29)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม หรือกองทรัสต์ TREIT โดยผู้
ที่ เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี  

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(30)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการรับช าระ
เงินค่ าซื อ้หน่ วยลงทุนห รือหน่ วยท รัส ต์ 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน
ในกรณีที่มีการลดทนุ และ/หรือจา่ยเงินปันผล
หรือประโยชน์ตอบแทน และ/หรือค่าใช้จ่าย
ในการค านวณกระทบยอดการจา่ยเงินปันผล
หรือประโยชน์ตอบแทน 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(31)  ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าว และ/หรือติดตาม 
ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนห รือผู้ ถื อหน่ วยท รัส ต์ 
เก่ียวกับเร่ืองการรับเงินปันผลหรือประโยชน์
ตอบแทน และ/หรือการคืนทนุของกองทนุรวม 
หรือกองทรัสต์ TREIT 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(32)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม 
หรือกองทรัสต์ TREIT เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้เน่ืองจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 หน้า 19 

ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 

(33)  ค่ าต อบ แท นผู้ ช า ระ บัญ ชี  แ ล ะผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์หรือทรัสตีในระหว่างการช าระ
บัญชีของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ TREIT 
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม หรือ
กองทรัสต์ TREIT และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการ
เลิกกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ TREIT หรือ
การเปลี่ ยนแปลงผู้ จัด การกองทุนห รือ
ผู้ จัดการกองท รัส ต์  ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
หรือทรัสตีตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(34)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจดัหาเงินกู้ยืมหรือ
การออกตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(35)  ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
จากธนาคาร 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(36)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร 
คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน หรือบทวิจยั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(37)  ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง 
ต่อเติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะ
กรณีที่ผู้จดัการกองทนุหรือผู้จดัการกองทรัสต์
ได้มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ) 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 

(38)  ค่าใช้จ่ายในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
หน่วยทรัสต์ และการจัดท า จดัพิมพ์ ค่าแปล 
และค่าจัดส่ง หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม  รายงานการประชุม 
หนังสือบอกกล่าว  หนังสือตอบโต้เอกสาร 
ข่าวสาร ประกาศ และข้อมลูหรือเอกสารอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้อง ที่ต้องจัดท าขึน้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การลงประกาศหนงัสือพิมพ์ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(39)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และ/หรือ 
แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกิดขึน้จากการ
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
กฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ไม่รวมค่าที่
ปรึกษาในการด าเนินการดงักลา่ว 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(40)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม
หรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับ
ช าระหนีใ้ด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน
การด าเนินคดีในศาลเพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือ
หน่ วยลงทุนห รือหน่ วยท รัส ต์  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือทรัสตี ซึ่งเก่ียวข้องกับกองทุน
รวม หรือกองทรัสต์ TREIT  

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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ล าดับ รายการ กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH กองทรัสต์ TREIT 

(41)  ค่ าใ ช้จ่ ายทางกฎหมายที่ เ ก่ี ย วกับ การ
ด าเนินงานของกองทุนรวม  หรือกองทรัสต์ 
TREIT และการบริหารทรัพย์สินของกองทุน
รวม หรือกองทรัสต์ TREIT รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดีทางศาล เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(42)  ค่ า ที ป รึก ษ ากฎ ห ม ายที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ 
TREIT การให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่
กองทุนรวม หรือกองทรัสต์ TREIT ในกรณี
ตา่ง ๆ การจดัเตรียมเอกสารและรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือหน่วยทรัสต์ การ
จดัเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทนุรวม 
หรือกองทรัสต์ TREIT ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
ระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การจดัเตรียมหนังสือบอกกล่าว
ทวงถามและเอกสารทางกฎหมายตา่ง ๆ การ
จดัเตรียม แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารและสญัญา
ตา่ง ๆ รวมถึง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(43)  ค่าจดทะเบียนจ านอง ค่าจดทะเบียนปลอด
จ านอง ค่าใช้จา่ยเก่ียวกบัการจดทะเบียนตา่ง 
ๆ กับส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
ด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา 
เป็นต้น 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(44)  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการด า เนิ นคดี ข องผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์หรือทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้ จดัการ
กองทุนหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตาม
หน้าที่  หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จัดการกองทุนหรือผู้ จัดการ
กองทรัสต์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค าสั่ง
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(45)  ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ 
TREIT ในส่วนที่เกินจากค่าสินไหมทดแทนที่
กองทุนรวม ห รือกองทรัสต์  TREIT ได้ รับ
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(46)  ค่าภาษี ค่าเบีย้ปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์ 
TREIT การด าเนินงานของกองทุนรวม หรือ
กองทรัสต์ TREIT รวมตลอดจนการบริหาร
ทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชท่รัพย์สินหลกั 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 
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(47)  ค่าใช้จ่ายและค่าที่ปรึกษาในการตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในของผู้จดัการกองทนุหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ เชา่ 

ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
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รายละเอียดทรัพย์สนิและภาระ ข้อมูลการลงทุน มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์  
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ  

(1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  
(2) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจสิติคส์ และ  

(3) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อนิดัสเทรียล โกรท 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทุนรวม TFUND”) 

1.1 ข้อมูลของกองทุนรวม TFUND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560/1 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TICON Property Fund 

ช่ือยอ่ : TFUND 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม/2 : 12,789,800,000  บาท 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ : 13,171,414,631.20  บาท 

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม : 10.00 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม : 1,149,541,940 หนว่ย 

หมายเหต:ุ  
/1 ข้อมลูจากงบการเงินระหวา่งการ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560  
/2 ข้อมลูตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย  

1. บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 
กนัยายน 2559   

2.  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559   

3. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2560  

4. บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560   
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1.2 ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินของกองทุนรวม TFUND 

ทรัพย์สนิของกองทนุรวม TFUND มีจ านวนทัง้สิน้ 9 โครงการ ประกอบด้วย 

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 25 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 70 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ต าบลบ้านเก่า
ต าบลพานทองหนองกะขะ และต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 13 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ต าบลบางกระสัน้ และต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 11 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางป ู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 28 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ต าบลบ้านเลน ต าบล
บ้านโพ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 15 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

7. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 26 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

8. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 47 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ต าบลธน ูต าบลอทุยั ต าบลคาน
หามและต าบลบ้านช้าง อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

9. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 8 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ต าบลบาง
สมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยมีรายละเอียดของที่ดิน อาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า ราคาซือ้ และราคาประเมิน ปรากฏตามตาราง 
“สรุปข้อมลูทรัพย์สนิของกองทนุรวม TFUND” ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนรวม TFUND 

ล าดับ
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตส่งเสริม 

อุตสาหกรรม / 
โครงการ 

ช่ือโรงงาน / 
คลังสินค้า 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว.) 

พืน้ที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน / คลังสินค้า 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

1 อมตะซิตี ้ SF.M1.5 –  A2 7301 

ต. มาบยางพร 
อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 – 0 – 15.4 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
2 อมตะซิตี ้ SF..A1.375/2 –  

A30 
14875 2 –  2 – 77.6 1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

3 อมตะซิตี ้ SF.C3 –  6/3 14898 5 – 2 – 7.7  3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
4 อมตะซิตี ้ SF.A1.375/3 – A30 7308 2 – 3 – 91.5  1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
5 อมตะซิตี ้ SF.B1.5 – A6/11 14897 3 – 0 – 23.8   1,925 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
6 อมตะซิตี ้ SF.B2.9 – A33 9993, 14728 4 – 1– 97.8  3,325 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
7 อมตะซิตี ้ SF.B2.1 – 6/1 14912 3 – 2 – 84.1 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
8 อมตะซิตี ้ SF.B1.7/1 –  A34 9992 3 – 0 – 91.9   2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
9 อมตะซิตี ้ SF.B1.7/2 –  A37 9990, 9892 3 – 0 – 70.4 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
10 อมตะซิตี ้ SF.B2.1 –  A6/3 14899 

ต. มาบยางพร 
อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 – 2 – 54.8  2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
11 อมตะซิตี ้ SF.L2.2 –  A52/1 9956 4 – 1 – 44  2,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
12 อมตะซิตี ้ SF.L2.0 –  A6/9 14726 3 – 2 – 46.5   2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
13 อมตะซิตี ้ SF.A1.375/1 –  

A30 
14874 2 – 3 – 79.7  1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

14 อมตะซิตี ้ SF.B2.1 –  A6/11 14896 3 – 2 – 64.4 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
15 อมตะซิตี ้ SF.B1.9  –  A39 9988,   9890 3 – 2 – 19.3 2,275 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
16 อมตะซิตี ้ SF.A1.7 –  A6/1 7318 3 – 1 – 48.8 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
17 อมตะซิตี ้ SF.B1.7 –  A6/1 14873 3 – 2 – 7.1 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
18 อมตะซิตี ้ SF.A1.1 –  A52 16540 2 – 0 – 51.1 1,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
19 อมตะซิตี ้ SF.B2.2 –  A52/5 9960 3 – 3 – 64  2,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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โครงการ 

ช่ือโรงงาน / 
คลังสินค้า 
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พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว.) 

พืน้ที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน / คลังสินค้า 
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20 อมตะซิตี ้ SF.A1.5 – A52/6 16791 3 – 1 – 45.2  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
21 อมตะซิตี ้ SF.B1.7/3 –  A38 9891, 9989 3 – 0 – 21.7 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
22 อมตะซิตี ้ SF.L2.2 –  A6/9_1 7322 3 – 2 – 13.2 2,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
23 อมตะซิตี ้ SF.L2  –  A52/3 9958 ต. มาบยางพร 

อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 – 1 – 72 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
24 อมตะซิตี ้ SF.B2.1 –  A52/4 9959 3 – 2 – 12 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
25 อมตะซิตี ้ SF.S1.8 – A220/3 31700               3 – 3 – 18.9 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
26 อมตะนคร SF.A1.5/1 – 38/2  

11353, 11354 

ต. บ้านเก่า  
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

4 – 2 – 78    
และ 

4 – 3 –  12  
ตามล าดบั 

1,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 2 หลงั 

27 อมตะนคร SF.A1.5/2 – 38/1 1,750 
28 อมตะนคร SF.A2 – 38/2 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว จ านวน 1หลงั 

29 อมตะนคร SF.M1.5/4 – G255 20123 2 – 3 – 79 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
30 อมตะนคร SF.M1.5/3 – G256 20122 2 – 3 – 73 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
31 อมตะนคร SF.B1.2 – G258/2 20131 2 – 2 – 45 1,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
32 อมตะนคร SF.M1.3 – G259 20132 2 – 3 – 55 1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
33 อมตะนคร SF.M1.5/1 – G260 20133 2 – 3 – 84 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
34 อมตะนคร SF.M1.5/2 – G261 20134 2 – 3 – 61 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
35 อมตะนคร SF.C3 – G262/1 20135 5 – 0 – 16 3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
36 อมตะนคร SF.M1.5/5 – G254 20124 ต. บ้านเก่า  

อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

2 – 3 – 92 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัล้อย จ านวน 1 หลงั 
37 อมตะนคร SF.M1.6 – G253/1 20125 3 – 1 – 1  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

38 อมตะนคร SF.M1.8/4 – 
G122/4 

95450 ต. ดอนหวัฬอ่ 
อ. เมืองชลบรีุ 

3 – 0 – 41  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

39 อมตะนคร SF.M1.6 – G702/2 122543 จ. ชลบรีุ 3 – 0 – 12  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
40 อมตะนคร SF.C3.2 – G253,     

253/2 
20126, 20709 ต. บ้านเก่า  

อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

2 – 1 – 30  และ       
3 – 1 –  53  
ตามล าดบั 

3,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

41 อมตะนคร SF.C5.5 – G702/5 122540 

ต. ดอนหวัฬอ่ 
อ. เมืองชลบรีุ 
จ. ชลบรีุ 

7 – 0 – 79 5,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
42 อมตะนคร SF.A1.125/1 – 

131/4 
6015 1 – 3 – 99  1,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

43 อมตะนคร SF.A1.5/1 – 59 87778 3 – 0 – 73  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
44 อมตะนคร SF.A1.125/2 – 131 6010 2 – 0 – 36.3  1,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
45 อมตะนคร SF.M1.8/3 – 

G122/3 
120646 3 – 0 – 49  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

46 อมตะนคร SF.L2.6 – G702/8 123210 
122537 

4 – 3 – 91  3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

47 อมตะนคร SF.B2.1 – G702/9 122535 4 – 1 – 74  2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
48 อมตะนคร SF.C2.2 – 

G702/12 
122532 

ต. ดอนหวัฬอ่ 
อ. เมืองชลบรีุ 
จ. ชลบรีุ 

3 – 2 – 81  2,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

49 อมตะนคร SF.M1.8/1 – 
G122/1 

120648 3 – 0 – 49  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

50 อมตะนคร SF.A1.5/1 – G58 130484 2 – 3 – 98 1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
51 อมตะนคร SF.A1.5/2 – G59 87777 2 – 2 – 83 1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
52 อมตะนคร SF.A1.75 – G59 48912 3 – 2 – 36 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
53 อมตะนคร SF.A1.375-G– 

131/6 
6009 2 – 1 – 34.5   1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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54 อมตะนคร SF.M1.6/2 – 
G702/3 

122542 3 – 0 – 14   1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

55 อมตะนคร SF.B2.9 – G800 25662 ต. พานทองหนอง
กะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

4 – 1 – 54   3,325 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
56 อมตะนคร SF.L3.2 – G752 25487 5 – 2 – 36   3,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

57 อมตะนคร SF.A1.75 – G98 99577 
ต. ดอนหวัฬอ่ 
อ. เมืองชลบรีุ         
จ.ชลบรีุ 

3 – 1 – 24  2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
58 อมตะนคร SF.B1.9/1 – G152 108456 2 – 3 – 40   2,275 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
59 อมตะนคร SF.A1.375 – 

G156/4 
53860 2 – 1 – 90.1   1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

60 อมตะนคร SF.M1.8/2 – 
G122/2 

120647 

ต. ดอนหวัฬอ่ 
อ. เมืองชลบรีุ         
จ.ชลบรีุ 

3 – 0 – 49   2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

61 อมตะนคร SF.L2.4 – G702/1 122544 3 – 3 – 37   2,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
62 อมตะนคร SF.L1.8/2 – 

G702/11 
122533 3 – 0 – 21   2,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

63 อมตะนคร SF.M1.5 – 
G702/14 

53176 2 – 2 – 97   1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

64 อมตะนคร SF.A1.25 – 
G156/5 

53859 2 – 1 – 18.4  1,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

65 อมตะนคร SF.A1.5/2 – G58/2 130485 2 – 2 – 86  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
66 อมตะนคร SF.A1 – G156/6 53858 2 – 0 – 89.5   1,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
67 อมตะนคร SF.A1.5 – G131/7 6008 2 – 1 – 98.6   1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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68 อมตะนคร SF.A1.75 – 
G131/8 

6002 2 – 3 – 35.7   2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

69 อมตะนคร SF.L2/1 – G702/6 122539 3 – 1 – 26   2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
70 อมตะนคร SF.B1.7 – 

G702/13 
122531 2 – 3 – 74   2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

71 อมตะนคร SF.L4.8 – G737 24505 

ต. พานทองหนอง
กะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 
 
 

7 – 3 – 28   5,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
72 อมตะนคร SF.S1.7/1 – 

G800/3 
25664 3 – 0 – 82 1,900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

73 อมตะนคร SF.L3.4 – G800/2 
 

25663 4 – 3 – 7 3,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

74 อมตะนคร SF.M2.1/2 – 
G802/3 

26244 3 – 1 – 13 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

75 อมตะนคร SF.A1.7 – G802/4 26245 3 – 0 – 75 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
76 อมตะนคร SF.A1.5 – G802/7 29692 2 – 3 – 47 1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
77 อมตะนคร SF.M1.8 – G802/8 29690 2 – 3 – 83  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
78 อมตะนคร SF.A1.2 – 

G802/10 
29691 และ 

24980 
2 – 2 – 35  
และ  

0 – 1 – 26 

1,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

79 อมตะนคร SF.M1.5/2 – 
G865/2 

29686 ต. พานทองหนอง
กะขะ   
อ. พานทอง   
จ. ชลบรีุ 

2 – 3 – 5 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

80 อมตะนคร SF.M1.3 – G865/3 29687 2 – 1 – 96 1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

81 อมตะนคร SF.M1.2 – G153/1 6041 ต. ดอนหวัฬอ่   2 – 2 – 12.3  1,350 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 8 

ล าดับ
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตส่งเสริม 

อุตสาหกรรม / 
โครงการ 

ช่ือโรงงาน / 
คลังสินค้า 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว.) 

พืน้ที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน / คลังสินค้า 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

82 อมตะนคร SF.A1.3 – G153/2 158005 อ. เมืองชลบรีุ    
จ. ชลบรีุ 

2 – 3 – 3.5  1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

83 อมตะนคร SF.C2.5 – G751 25488 
ต. พานทองหนอง
กะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 – 1 – 31  3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
84 อมตะนคร SF.B2.4 – G802/2 26243 3 – 2 – 78 2,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
85 อมตะนคร SF.C3.5 – G802/5 26246 4 – 3 – 71 4,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
86 อมตะนคร SF.C4.5 – 

G802/11,G812 
29689,30763 7 – 3 – 43 5,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

87 อมตะนคร SF.A1.7 – G153/3 158004 ต. ดอนหวัฬอ่   
อ. เมืองชลบรีุ    
จ. ชลบรีุ 

3 – 1 – 14.1    2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

88 อมตะนคร SF.S1.7/2 – 
G800/6 

31358 

ต. พานทองหนอง
กะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

3 – 0 – 69 1,900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

89 อมตะนคร SF.S1.7/3 – 
G800/7 

31357 3 – 1 – 24 1,900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

90 อมตะนคร SF.C3 – G802/9 26241 4 – 2 – 76 3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
91 อมตะนคร SF.B4.9 – G811 24802 9 – 0 – 90 5,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
92 อมตะนคร SF.A2 – G906 36402 ต. พานทองหนอง

กะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

3 – 2 – 85  2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

93 อมตะนคร SF.A1.8/1 – 
G808/2 

36398  
ต. พานทองหนอง
กะขะ 

3 – 0 – 82 2,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

94 อมตะนคร SF.M2.2 – G808/1 36397 3 – 3 – 19 2,550 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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95 อมตะนคร SF.M3 –  G865  29688 ต. พานทองหนอง
กะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบรีุ 

5 – 0 – 42 3,300 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

96 บางปะอิน SF.A2/1 – 31,32 48775 ต. บางกระสัน้   
อ. บางปะอิน   
จ. พระนครศรีอยธุยา 

3 – 2 – 82.7   2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
97 บางปะอิน SF.A2/2 – 31,32 48776 3 – 1 – 64.2  2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
98 บางปะอิน SF.A1.75 – 31,32 48777 3 – 0 – 44.2 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
99 บางปะอิน SF.A1/1 – 29 33600 ต. คลองจิก  

อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยธุยา 

1 – 2 – 43  
 

1,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

100 บางปะอิน SF.A1 – 6,13 48809 
ต. บางกระสัน้  
อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 0 – 12.72 1,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
101 บางปะอิน SF.A1.5/1 – 6,13 48809, 48814 2 – 2 – 38.44 1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
102 บางปะอิน SF.A1.5/2 – 6,13 48814 2 – 2 – 83.6  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
103 บางปะอิน SF.B2.45 – 6,13 48809 3 – 3 – 80.28 2,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
104 บางปะอิน SF.A1.5/3 – 6,13 48814 

ต. บางกระสัน้  
อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 2 – 38.4  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
105 บางปะอิน SF.A1.5/4 – 6,13 48814 2 – 2 – 83.6  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
106 บางปะอิน SF.C3 – 3 – 2/3 57260 3 – 2 – 97  3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
107 บางปะอิน SF.C3 – 2/33 48778 4 – 1 – 52.1  3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
108 บางปะอิน SF. A1.5 – 29 40215 ต. คลองจิก  

อ. บางปะอิน  
2 – 2 – 62  1,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
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109 บางป ู SF.A1.3 – G27 288255 

ต. แพรกษา          
อ. เมือง                      
จ. สมทุรปราการ 

2 – 1 – 19.4  1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
110 บางป ู SF.M2.8 – G61/2 6432 5 – 1 – 32.5  3,150 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
111 บางป ู SF.A2.1/2 – G61/4 288258 3 – 0 – 81.8   2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
112 บางป ู SF.C5.5-G – 64/2 2826 7 – 1 – 62.5 6,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
113 บางป ู SF.M3.1 – G27/5 9936 5 – 0 – 7.5 3,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
114 บางป ู SF.S1.5/1 – G61/6 303058 

และ  
304329 

9 – 2 – 71.2 
และ 

0 – 0 – 3.3 

1,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
115 บางป ู SF.C4.7 – G61/7 5,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

116 บางป ู SF.A2 – G61/5 288257 ต. แพรกษา          
อ. เมือง 
จ. สมทุรปราการ 
 

3 – 1 – 10 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
117 บางป ู SF.A2.1/1 – G61/1 288259 3 – 0 – 54.4 2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
118 บางป ู SF.C3.2 – G64/1 291346 6 – 0 – 93.5 3,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
119 บางป ู SF.M3.3 – G76 98630 5 – 0 – 59 3,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
120 ไฮเทค SF.A1.6/1 – G2/6 

4793 
ต. บ้านเลน  
อ. บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

17 – 3 – 34 
 

1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
121 ไฮเทค SF.A1.6/2 – G2/6 

 
1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

122 ไฮเทค SF.A1.6/3 – G2/6 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
123 ไฮเทค SF.B1.7 – G2/6 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
124 ไฮเทค SF.C3 – G2/6 3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
125 ไฮเทค SF.A2/1-G7 57265 3 – 1 – 80 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
126 ไฮเทค SF.A2.125/3 –  

E5/10 –13 
48941, 62392 3 – 1 – 83  2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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127 ไฮเทค SF.A2.125/2 –  
E5/10 –13 

48940, 62393 3 – 1 – 77 2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

128 ไฮเทค SF.A2.125/4 –  
E5/10 –13 

48942, 62391 3 – 1 – 59 2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

129 ไฮเทค SF.B2.8 – G1/4 20168 

ต. บ้านเลน  
อ. บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

5 – 3 – 79  3,150 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
130 ไฮเทค SF.A1.2 – F7/11– 

12 
59720 2 – 2 – 63   1,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

131 ไฮเทค SF.L2.8/1 – G7 4942 4 – 2 – 37   3,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
132 ไฮเทค SF.M1.9/1 – G1/4 

63447 
 

6 – 1 – 20 
 

2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
133 ไฮเทค SF.A1.6 – G1/4 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

134 ไฮเทค SF.M1.6/2 – G1/4 63446 3 – 0 – 14  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
135 ไฮเทค SF.B1.75 – G2/5 49559 4 – 0 – 48   2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
136 ไฮเทค SF.A2.1 – G7 57262 3 – 2 – 92  2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
137 ไฮเทค SF.A2/3 – G7 57263 3 – 1 – 58  2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
138 ไฮเทค SF.A2.6/1 – G7 56720 4 – 1 – 94  2,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
139 ไฮเทค SF.A2.6/2 – G7 53533 4 – 1 – 95 2,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั  
140 ไฮเทค SF.L2.8/2 – G7 59911 4 – 2 – 34  3,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
141 ไฮเทค SF.A1.7 – E5/4 – 5 53189 ต. บ้านเลน  

อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 1 – 11  2,187.5 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั  
142 ไฮเทค SF.A2.3/2 – F7/14–

15 
55947 3 – 3 – 65  2,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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143 ไฮเทค SF.EF1 – 
G5/6,G5/7 

12749 ต. บ้านโพ 
อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

21 – 1 – 12  12,780 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

144 ไฮเทค SF.A2/2 – G7/3 57264 

ต. บ้านเลน  
อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 1 – 78 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
145 ไฮเทค SF.M1.6/1–

G_1/4_3 
71623 3 – 0 – 97 1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

146 ไฮเทค SF.A2.3/1–
F_7/14_2 

59403 3 – 3 – 2 2,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

147 ไฮเทค SF.B2.9 – G1.4_1 20167 5 – 0 – 26 3,325 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
148 นวนคร SF.M1.9/1 – F1  130030 

ต. คลองหนึ่ง   
อ. คลองหลวง   
จ. ปทมุธานี 

3 – 1 – 80  2,250   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
149 นวนคร SF.A1.5 – F3 130032 3 – 0 – 23  1,750   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
150 นวนคร SF.M2.2/1 – F5 130034 3 – 3 – 52  2,550 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
151 นวนคร SF.L2.2 – F4 130033, 

138714 
4 – 0 – 0  2,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

152 นวนคร SF.M2.5/1 – F13 130042 

ต. คลองหนึ่ง   
อ. คลองหลวง   
จ. ปทมุธานี 

4 – 0 – 46  2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
153 นวนคร SF.M2.5/2 – F14 130043 4 – 0 – 61  2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
154 นวนคร SF.M2.5/3 – F15 130044 4 – 0 – 61  2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
155 นวนคร SF.A2.1 – F16 130045 3 – 3 – 30  2,375 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
156 นวนคร SF.M1.9/1 – F18 130047 3 – 1 – 61 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
157 นวนคร SF.M1.9/2 – F19 130048 3 – 1 – 76  2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
158 นวนคร SF.M1.9/3 – F20 130049 3 – 1 – 76 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
159 นวนคร SF.M1.9/2 – F2 130031 3 – 2 – 12  2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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160 
 

นวนคร SF.A2.1/2 – I 58255 3 – 3 – 00  2,375   อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

161 
 

นวนคร SF.B2.2/1 – I 58256 3 – 2 – 87.5  2,625   อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

162 นวนคร SF.A1.8 – F7 130036 3 – 2  – 30 2,125  อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
163 ป่ินทอง SF.M1.6/2 – P12 115908 

ต. หนองขาม  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบรีุ 

2 – 3 – 83.3  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
164 ป่ินทอง SF.M1.6/3 – P13 115909 3 – 0 – 47.9  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
165 ป่ินทอง SF. M1.2/1 – P10 

 
 
 
64255 
 
 

 
 

7 – 3 – 57.4  
 
 
 

1,450 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
แบง่เป็น  4 คหูา 

166 ป่ินทอง SF. A1/1 – P10 1,200 
167 ป่ินทอง SF. A1/2 – P10 1,200 
168 ป่ินทอง SF. M1.2/2 – P10 

 
1,450 

169 ป่ินทอง SF. A1/3 – P14  
 
 

64256 
 
 

 
 

 
8 – 0 – 46.9 

 
 

1,200  
 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
แบง่เป็น 6 คหูา 

170 ป่ินทอง SF. A1/4 – P14 1,200 
171 ป่ินทอง SF. A1/5 – P14 1,200 
172 ป่ินทอง SF. A1/6 – P14 1,200 
173 ป่ินทอง SF. A1/7 – P14 1,200 
174 

 
ป่ินทอง SF. M1.2/3 – P14 1,450 

175 ป่ินทอง SF.M1.8 – P9 104491 3 – 0 – 55.9   2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
176 ป่ินทอง SF.M2.5/4 – P24 64247 3 – 3 – 76   2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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177 ป่ินทอง SF.L4.0 – P6 116367 6 – 2 – 26.2 4,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
178 ป่ินทอง SF.B2.9/1 – P20 115921 4 – 2 – 97.2 3,325 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
179 ป่ินทอง SF.M2.5/3 – P23 115924 

ต. หนองขาม  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบรีุ 

3 – 3 – 72.1 2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
180 ป่ินทอง SF.M2.5/2 – P22 115923 3 – 3 – 75.4 2,850 

 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

181 ป่ินทอง SF.B2.9/2 – P25 115925 5 – 0 – 75.3 3,325 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
182 ป่ินทอง SF.S1.6/2 – L-41 7156 3 – 1 – 46.6 1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
183 ป่ินทอง SF.M2.5/1 – P21 115922 4 – 0 – 9 2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
184 ป่ินทอง SF.A1.5 – L13 131715 3 – 1 – 82  1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
185 ป่ินทอง SF.M2.4 – 

L14/1,L15/1 
172409 4 – 2 – 30.9 2,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

186 ป่ินทอง SF.S1.6/1 – 
L_40,L_41 

164899 และ 
174822 

2 – 2 – 47.6 
และ 

0 – 3 – 0  

1,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

187 ป่ินทอง SF.A1.6 – G025 167207 ต. บอ่วิน  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบรีุ 

3 – 3 – 0.4 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
188 ป่ินทอง SF.M1.9 – G007 166517 4 – 2 – 12 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

189 โรจนะ SF.S1.2/1 – 5/2 

21199 

ต. ธน ู
อ. อทุยั 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

 

8 – 2 – 93 

1,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
190 โรจนะ SF.S1.2/2 – 5/2 1,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
191 โรจนะ SF.A1.6 – 5/2 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

192 โรจนะ SF.S1.5 – 304,309 14592, 14597 ต. คานหาม  4 – 3 – 93   1,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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193 โรจนะ SF.A1.8/1 – 
304,309 

อ. อทุยั(อทุยัใหญ่) 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

และ 
4 – 3 – 85  
ตามล าดบั 

2,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 

194 โรจนะ SF.A1.8/2 – 
304,309 

2,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

195 โรจนะ SF.B2.6/1 – C 25826 
ต. อทุยั  
อ. อทุยั   
จ.พระนครศรีอยธุยา 

4 – 0 – 17 2,975 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
196 โรจนะ SF.B2.6/2 – D 25827 4 – 0 – 11 2,975 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
197 โรจนะ SF.M1.8/1 – F 25822 3 – 0 – 4  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
198 โรจนะ SF.B2.1/1 – H  26065 3 – 1 – 28 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
199 โรจนะ SF.B1.75/1 –  4 – 

1 
21159 ต. ธน ู 

อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 1 – 7 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

200 โรจนะ SF.M1.9/2 – FZ – 
G2 

26524 

ต. อทุยั  
อ. อทุยั   
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 3 – 70  

9,932 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 3 หลงั 
201 โรจนะ SF.M2.1 – FZ – G3 26523 3 – 0 – 57 
202 โรจนะ SF.B2.2 – FZ – G1 26525 3 – 1 – 7 
203 โรจนะ SF.A1.6 5T – 2 25833 3 – 1 –  53 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
204 โรจนะ SF.M1.8 – FZ – H3 26522 

ต. อทุยั  
อ. อทุยั   
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 3 –  97 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
205 โรจนะ SF.W4.1 – 16-3,  

16 – 4 
22644, 26826 6 – 2 – 1 6,575 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

206 โรจนะ SF.M2.2/3  – E 26063 3 – 3 – 80  2,550 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
207 โรจนะ SF.B1.7/2 – 4 – 2 21160 ต. ธน ู 

อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา   

3 – 0 – 97  2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
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208 โรจนะ SF.M1.9/1 – FZ-
H1& part FZ – H2 

26520 

ต. อทุยั  
อ. อทุยั   
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 0 – 26  1,950 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว  จ านวน 1 หลงั 

209 โรจนะ SF.S1 – FZ – C3 27351 2 – 0 – 2   1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
210 โรจนะ SF.A1.6 – FZ – H2 26521 2 – 3 – 50  1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
211 โรจนะ SF.S1.4/2 – 16 – 6 26832 2 – 3 – 65  1,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
212 โรจนะ SF.B1 – 24 – 4 27703 

ต. ธน ู  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 1 – 29  1,225 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
213 โรจนะ SF.B1.9 – 24 – 5 

27704 
 

14 – 0 – 95 
2,275 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

214 โรจนะ SF.C2.7 – 24 – 6 3,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
215 โรจนะ SF.M3.1 – 24 – 7 3,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
216 โรจนะ SF.A1.7/1 – 16 – 7 26831  

ต. อทุยั  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 
 

3 – 0 – 85  2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
217 โรจนะ1 SF.A1.7/2 –  16 – 

8 
26830 3 – 1 – 34   2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

218 โรจนะ SF.B1.2 – 24 – 3 27702 ต. ธน ู
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา   

2 – 2 – 3   1,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

219 โรจนะ SF.L3 – 13 14583 ต. คานหาม 4 – 1 – 7  3,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

                                                      
1 อยู่ระหว่างการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าจ านวน 1 หลงั พืน้ทีเ่ช่าประมาณ 2,000 ตร.ม. ตัง้อยู่บนทีดิ่นประมาณ 3-1-34 ไร่ ซ่ึงตัง้อยู่ทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทัง้นี ้
หากมีการจ าหน่ายส าเร็จก่อนการโอนทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวม TFUND จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรทีร่ับรู้จากการจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม TFUND และโอนเงินในส่วนของต้นทนุของทรพัย์สิน
แทนการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ TREIT (ซ่ึงการโอนเงินในส่วนของต้นทุนและการจ่ายเงินปันผลจากก าไรที่รับรู้จากการจ าหน่ายดงักล่าวได้สะท้อนในการก าหนดอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบั
หน่วยทรสัต์พร้อมเงินสดแล้ว) 
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220 โรจนะ SF.A1.5/2 – FZ-D3 27353 ต. อทุยั  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 3 – 9   1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

221 โรจนะ SF.A2.2/1 – 20 29090 ต. บ้านช้าง  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 3 – 93   2,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั 
222 โรจนะ SF.A2.2/2 – 20 29089 3 – 3 – 93  2,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

223 โรจนะ SF.L2.6 – 13 28472 ต. คานหาม  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

4 – 0 – 81   3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

224 โรจนะ SF.A1.3/1 –16 – 1 26828 ต. อทุยั   
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา  

2 – 3 – 56   1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
225 โรจนะ SF.A1.3/2 – 16 – 2 26827 2 – 3 – 71   1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
226 โรจนะ SF.S1.4/1 – 16 – 5 26829 2 – 3 – 74  1,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
227 โรจนะ SF.M1.9 – 5_T3 25832 ต. อทุยั   

อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 1 – 88 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

228 โรจนะ SF.L2.8 – 13_1 14584 ต. คานหาม   
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

4 – 1 – 55 3,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

229 โรจนะ SF.C4.5 – 20_5 29091 ต. บ้านช้าง  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

6 – 1 – 89 5,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 18 

ล าดับ
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตส่งเสริม 

อุตสาหกรรม / 
โครงการ 

ช่ือโรงงาน / 
คลังสินค้า 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว.) 

พืน้ที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน / คลังสินค้า 
ที่ตัง้อยู่บนที่ดิน 

230 โรจนะ SF.M2.1/1 – 37_1 32784 ต. อทุยั  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

3 – 2 – 85  2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

231 โรจนะ SF.S1.1 – 42.3 31577 ต. บ้านช้าง 
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2 – 1 – 80  1,300 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 

232 โรจนะ SF.M1.8/1 – 37_6 34444 
ต. อทุยั  
อ. อทุยั  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

7 – 0 – 26 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
233 โรจนะ SF.M2.1/3 – 37 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
234 โรจนะ SF.A1.7 – 54.3 29040 3 – 1 – 33 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
235 โรจนะ SF.A1.3/1 – 54.4 29039 2 – 3 – 30 1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
236 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค-บางนา 

SW.W6/1 

30847 
ต. บางสมคัร  
อ. บางปะกง 
จ. ฉะเชิงเทรา 

11 – 1 – 77 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 237 SW.W6/2 2,450 

238 SW.W6/3 2,450 
239 SW.W6/4 2,450 
240 

ไทคน โลจิสติคส์ 
พาร์ค-บางนา 

SW.W7/1 

30838 
ต. บางสมคัร 
อ. บางปะกง 
จ. ฉะเชิงเทรา 

12 – 0 – 34 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 241 SW.W7/2 2,450 

242 SW.W7/3 2,450 
243 SW.W7/4 2,450 

รวม 874 – 0 – 7.84 579,475  

หมายเหต ุ

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 130030, 130031, 130032, 130034, 130033, 130036, 130042, 130043, 130044, 130045, 130047, 130048, 130049, 138714, 58255 และ 58256 จ านวน 
16 แปลง ได้จดทะเบียนภาระจ ายอมเร่ืองการก่อสร้าง และอื่นๆ ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1073 ซึง่เป็นของบริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน)  
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2. ที่ ดิ น โฉนด เลขที่  21199, 14592, 14597, 25826, 25827, 25822, 26065, 21159, 26524, 26523, 26525, 25833, 26522, 22644, 26826, 26063, 21160, 26520, 27351, 
26521, 26832, 27703, 27704, 26831, 26830, 27702, 14583, 27353, 29090, 29089, 28472, 26828, 26827, 26829, 25832, 14584, 29091, 32784, 31577, 34444, 29040 
และ 29039 จ านวน 42 แปลง เป็นท่ีดินที่อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัการใช้ที่ดินในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซึง่เป็นเอกสารแนบท้ายสญัญาอนญุาตให้ใช้ที่ดนิระหวา่งผู้ใช้ที่ดิน (“กองทนุรวม 
TFUND”) และบริษัทสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) (“โรจนะ”) ซึง่ก าหนดวา่ เพื่อการพฒันา ติดตัง้ และก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ และทรัพย์สนิท่ีใช้ร่วมกนัใน
สวนอตุสาหกรรมเมื่อโรจนะร้องขอ ผู้ใช้ที่ดินตกลงให้ความยินยอมในการจดทะเบียนภารจ ายอมให้แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง 

3. สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแปลง SF.M1.6-G-1/4-3 ในนิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และ แปลง SF.A1.7-A6/1-3 ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์

ที่จะขายทรัพย์สนิท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะให้สทิธิแก่ผู้ เช่าที่จะซือ้ทรัพย์สนิท่ีเช่าก่อนบคุคลอื่น 

4. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทนุรวม TFUND”) จดัตัง้ขึน้เมื่อเดือนเมษายน 2548 ซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ได้รับโอน

การบริหารจดัการกองทนุ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2551 ต่อมาบริษัทจดัการได้พบวา่ โรงงานล าดบัที่ 195 มีพืน้ที่เช่า 2,625 ตารางเมตร ไม่ตรงตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการ 

โดยบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) ในฐานะผู้ขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวม TFUND ได้ชีแ้จงวา่ TICON ไมไ่ด้สร้างพืน้ท่ีดงักลา่วในระหว่าง

การก่อสร้างโรงงาน โดยเป็นความประสงค์ของผู้ เช่าในขณะนัน้ไม่ต้องการพืน้ที่ชัน้ลอย และปัจจุบนัผู้ เช่ายงัคงเช่าโรงงานดงักลา่วอยู่ ซึ่งบริษัทจดัการ ได้ท าบนัทึกข้อตกลงกับ 

TICON ว่า TICON จะเร่งเข้าไปด าเนินการก่อสร้างพืน้ที่ชัน้ลอย ในอาคารโรงงานดงักล่าวให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้ เช่า หรือเมื่ อโรงงานว่างจาก

สญัญาเช่า ตามความประสงค์ของกองทนุรวม TFUND ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TICON เอง 
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1.3 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม TFUND 

ราคาประเมินล่าสุด สิน้สุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ของทรัพย์สินของกองทุนรวม TFUND โดยผู้ประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

ทรัพย์สินหลกั 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้

1 SF.M1.5-A2 42,400,000 1 กนัยายน 2559 
2 SF.A1.375/2-A30 39,000,000 1 กนัยายน 2559 
3 SF.C3-6/3 81,100,000 1 กนัยายน 2559 
4 SF.A1.375/3-A30 38,100,000 1 กนัยายน 2559 
5 SF.B1.5-6/11 44,600,000 1 กนัยายน 2559 
6 SF.B2.9-A33 78,400,000 1 กนัยายน 2559 
7 SF.B2.1-6/1 57,800,000 1 กนัยายน 2559 
8 SF.B1.7/1-A34 48,700,000 1 กนัยายน 2559 
9 SF.B1.7/2-A37 49,600,000 1 กนัยายน 2559 
10 SF.B2.1-A6/3 54,900,000 1 เมษายน 2560 
11 SF.L2.2-A52/1 60,900,000 1 เมษายน 2560 
12 SF.L2.0-A6/9 53,800,000 1 เมษายน 2560 
13 SF.A1.375/1-A30 39,000,000 1 เมษายน 2560 
14 SF.B2.1-A6/11 58,400,000 1 สงิหาคม 2560 
15 SF.B1.9-A39 54,000,000 1 สงิหาคม 2560 
16 SF.A1.7-A6/1 47,300,000 1 สงิหาคม 2560 
17 SF.B1.7-A6/1 49,900,000 1 สงิหาคม 2560 
18 SF.A1.1-A52 31,000,000 1 เมษายน 2560 
19 SF.B2.2-A52/5 61,900,000 1 เมษายน 2560 
20 SF.A1.5-A52/6 41,100,000 1 เมษายน 2560 
21 SF.B1.7/3-A38 49,200,000 1 กนัยายน 2559 
22 SF.L2.2-A6/9_1 61,200,000 1 เมษายน 2560 
23 SF.L2-A52/3 53,800,000 1 เมษายน 2560 
24 SF.B2.1-A52/4 57,700,000 1 เมษายน 2560 
25 SF.S1.8-A220/3 45,200,000 1 เมษายน 2560 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

26 SF.A1.5/1-38/2 43,300,000 1 กนัยายน 2559 
27 SF.A1.5/2-38/1 43,300,000 1 กนัยายน 2559 
28 SF.A2-38/2 49,100,000 1 กนัยายน 2559 
29 SF.M1.5/4-G255 44,400,000 1 กนัยายน 2559 
30 SF.M1.5/3-G256 44,600,000 1 กนัยายน 2559 
31 SF.B1.2-G258/2 34,500,000 1 กนัยายน 2559 
32 SF.M1.3-G259 40,500,000 1 กนัยายน 2559 
33 SF.M1.5/1-G260 45,400,000 1 กนัยายน 2559 
34 SF.M1.5/2-G261 44,600,000 1 กนัยายน 2559 
35 SF.C3-G262/1 86,500,000 1 กนัยายน 2559 
36 SF.M1.5/5-G254 44,300,000 1 กนัยายน 2559 
37 SF.M1.6-G253/1 47,900,000 1 กนัยายน 2559 
38 SF.M1.8/4-G122/4 52,200,000 1 กนัยายน 2559 
39 SF.M1.6-G702/2 47,300,000 1 กนัยายน 2559 
40 SF.C3.2-G253,253/2 92,100,000 1 กนัยายน 2559 
41 SF.C5.5-G702/5 138,200,000 1 กนัยายน 2559 
42 SF.A1.125/1-G131/4 30,500,000 1 กนัยายน 2559 
43 SF.A1.5/1-59 43,000,000 1 กนัยายน 2559 
44 SF.A1.125/2-131 31,100,000 1 กนัยายน 2559 
45 SF.M1.8/3-G122/3 51,800,000 1 กนัยายน 2559 
46 SF.L2.6-G702/8 73,100,000 1 กนัยายน 2559 
47 SF.B2.1-G702/9 60,000,000 1 กนัยายน 2559 
48 SF.C2.2-G702/12 67,700,000 1 กนัยายน 2559 
49 SF.M1.8/1-G122/1 52,100,000 1 กนัยายน 2559 
50 SF.A1.5/1-G58 42,100,000 1 เมษายน 2560 
51 SF.A1.5/2-G59 42,000,000 1 เมษายน 2560 
52 SF.A1.75-G59 48,100,000 1 เมษายน 2560 
53 SF.A1.375-G131/6 39,500,000 1 เมษายน 2560 
54 SF.M1.6/2-G702/3 48,100,000 1 เมษายน 2560 
55 SF.B2.9-G800 82,200,000 1 เมษายน 2560 
56 SF.L3.2-G752 87,000,000 1 เมษายน 2560 
57 SF.A1.75-G98 48,900,000 1 สงิหาคม 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

58 SF.B1.9/1-G152 56,000,000 1 สงิหาคม 2560 
59 SF.A1.375-G156/4 39,500,000 1 สงิหาคม 2560 
60 SF.M1.8/2-G122/2 52,100,000 1 สงิหาคม 2560 
61 SF.L2.4-G702/1 68,700,000 1 สงิหาคม 2560 
62 SF.L1.8/2-G702/11 54,200,000 1 สงิหาคม 2560 
63 SF.M1.5-G702/14 45,100,000 1 สงิหาคม 2560 
64 SF.A1.25-G156/5 36,600,000 1 กนัยายน 2559 
65 SF.A1.5/2-G58/2 41,900,000 1 เมษายน 2560 
66 SF.A1-G156/6 27,100,000 1 เมษายน 2560 
67 SF.A1.5-G131/7 42,400,000 1 เมษายน 2560 
68 SF.A1.75-G131/8 47,100,000 1 เมษายน 2560 
69 SF.L2/1-G702/6 62,400,000 1 เมษายน 2560 
70 SF.B1.7-G702/13 50,800,000 1 เมษายน 2560 
71 SF.L4.8-G737 128,600,000 1 เมษายน 2560 
72 SF.S1.7/1-G800/3 47,000,000 1 เมษายน 2560 
73 SF.L3.4-G800/2 94,000,000 1 เมษายน 2560 
74 SF.M2.1/2-G802/3 57,300,000 1 เมษายน 2560 
75 SF.A1.7-G802/4 47,600,000 1 เมษายน 2560 
76 SF.A1.5-G802/7 41,900,000 1 เมษายน 2560 
77 SF.M1.8-G802/8 51,200,000 1 เมษายน 2560 
78 SF.A1.2-G802/10 36,100,000 1 เมษายน 2560 
79 SF.M1.5/2-G865/2 43,200,000 1 เมษายน 2560 
80 SF.M1.3-G865/3 38,300,000 1 เมษายน 2560 
81 SF.M1.2-G153/1 32,600,000 1 เมษายน 2560 
82 SF.A1.3-G153/2 41,000,000 1 เมษายน 2560 
83 SF.C2.5-G751 73,200,000 1 กนัยายน 2559 
84 SF.B2.4-G802/2 67,300,000 1 กนัยายน 2559 
85 SF.C3.5-G802/5 99,100,000 1 กนัยายน 2559 
86 SF.C4.5-G802/11 , G812 122,100,000 1 กนัยายน 2559 
87 SF.A1.7-G153/3 49,000,000 1 กนัยายน 2559 
88 SF.S1.7/2-G800/6 47,000,000 1 เมษายน 2560 
89 SF.S1.7/3-G800/7 47,000,000 1 เมษายน 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

90 SF.C3-G802/9 82,800,000 1 เมษายน 2560 
91 SF.B4.9-G811 129,700,000 1 เมษายน 2560 
92 SF.A2-G906 55,800,000 1 เมษายน 2560 
93 SF.A1.8/1-G808/2 52,800,000 1 เมษายน 2560 
94 SF.M2.2-G808/1 62,900,000 1 เมษายน 2560 
95 SF.M3-G865 82,100,000 1 กนัยายน 2559 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
96 SF.A2/1-31,32 43,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
97 SF.A2/2-31,32 43,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
98 SF.A1.75-31,32 39,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
99 SF.A1/1-29 23,100,000 1 ธนัวาคม 2559 

100 SF.A1/1-2/6 23,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
101 SF.A1.5/1-2/13 34,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
102 SF.A1.5/2-2/13 34,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
103 SF.B2.45-2/6 54,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
104 SF.A1.5/3-2/13 36,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
105 SF.A1.5/4-2/13 36,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
106 SF.C3-3-2/3 71,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
107 SF.C3-2/33 71,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
108 SF.A1.5-29 31,000,000 1 ธนัวาคม 2559 

นิคมอตุสาหกรรมบางป ู
109 SF.A1.3-G27 38,100,000 1 กนัยายน 2559 
110 SF.M2.8-G61/2 71,800,000 1 กนัยายน 2559 
111 SF.A2.1/2-G61/4 54,200,000 1 กนัยายน 2559 
112 SF.C5.5-G64/2 138,800,000 1 กนัยายน 2559 
113 SF.M3.1-G27/5 75,200,000 1 เมษายน 2560 
114 SF.S1.5/1-G61/6 39,200,000 1 เมษายน 2560 
115 SF.C4.7-G61/7 121,200,000 1 เมษายน 2560 
116 SF.A2-G61/5 52,200,000 1 เมษายน 2560 
117 SF.A2.1/1-G61/1 53,900,000 1 เมษายน 2560 
118 SF.C3.2-G64/1 83,400,000 1 เมษายน 2560 
119 SF.M3.3-G76 81,700,000 1 เมษายน 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 
120 SF.A1.6/1-G2/6 36,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
121 SF.A1.6/2-G2/6 39,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
122 SF.A1.6/3-G2/6 36,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
123 SF.B1.7-G2/6 

113,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
124 SF.C3-G2/6 
125 SF.A2/1-G7 48,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
126 SF.A2.1/3-E5/12 48,800,000 1 ธนัวาคม 2559 
127 SF.A2.1/2-E5/11 48,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
128 SF.A2.125/4-E5/10-13 48,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
129 SF.B2.8-G1/4 63,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
130 SF.A1.2-F7/11-12 29,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
131 SF.L2.8/1-G7 66,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
132 SF.M1.9/1-G1/4 47,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
133 SF.A1.6-G1/4 38,300,000 1 ธนัวาคม 2559 
134 SF.M1.6/2-G1/4 40,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
135 SF.B1.7-G2/5 40,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
136 SF.A2.1-G7 47,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
137 SF.A2/3-G7 45,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
138 SF.A2.6/1-G7 61,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
139 SF.A2.6/2-G7 57,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
140 SF.L2.8/2-G7 67,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
141 SF.A1.7-E5/4-5 43,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
142 SF.A2.3/2-F7/14-15 52,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
143 SF.EF1-G5/6, G5/7 207,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
144 SF.A2/2-G_7/3 47,800,000 1 ธนัวาคม 2559 
145 SF.M1.6/1-G_1/4_3 40,900,000 1 เมษายน 2560 
146 SF.A2.3/1-F_7/14_2 54,700,000 1 เมษายน 2560 
147 SF.B2.9-G1.4_1 70,800,000 1 เมษายน 2560 

เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
148 SF.M1.9/1-F1 46,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
149 SF.A1.5-F3 33,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

150 SF.M2.2/1-F5 53,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
151 SF.L2.2-F4 50,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
152 SF.M2.5/1-F13 55,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
153 SF.M2.5/2-F14 55,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
154 SF.M2.5/3-F15 55,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
155 SF.A2.1-F16 46,300,000 1 ธนัวาคม 2559 
156 SF.M1.9/1-F18 43,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
157 SF.M1.9/2-F19 43,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
158 SF.M1.9/3-F20 43,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
159 SF.M1.9/2-F2 40,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
160 SF.A2.1/2-I 48,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
161 SF.B2.2/1-I 53,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
162 SF.A1.8-F7 42,800,000 1 เมษายน 2560 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 
163 SF.M1.6/2-P12 47,300,000 1 เมษายน 2560 
164 SF.M1.6/3-P13 45,800,000 1 เมษายน 2560 
165 SF.M1.2/1-P10 28,900,000 1 เมษายน 2560 
166 SF.A1/1-P10 25,100,000 1 เมษายน 2560 
167 SF.A1/2-P10 25,000,000 1 เมษายน 2560 
168 SF.M1.2/2-P10 30,000,000 1 เมษายน 2560 
169 SF.A1/3-P14 24,300,000 1 เมษายน 2560 
170 SF.A1/4-P14 24,400,000 1 เมษายน 2560 
171 SF.A1/5-P14 25,100,000 1 เมษายน 2560 
172 SF.A1/6-P14 24,400,000 1 เมษายน 2560 
173 SF.A1/7-P14 24,500,000 1 เมษายน 2560 
174 SF.M1.2/3-P14 30,000,000 1 เมษายน 2560 
175 SF.M1.8-P9 50,500,000 1 สงิหาคม 2560 
176 SF.M2.5/4-P24 68,000,000 1 สงิหาคม 2560 
177 SF.L4.0-P6 99,800,000 1 เมษายน 2560 
178 SF.B2.9/1-P20 75,600,000 1 เมษายน 2560 
179 SF.M2.5/3-P23 66,700,000 1 เมษายน 2560 
180 SF.M2.5/2-P22 68,100,000 1 กนัยายน 2559 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

181 SF.B2.9/2-P25 78,600,000 1 กนัยายน 2559 
182 SF.S1.6/2-41 42,400,000 1 กนัยายน 2559 
183 SF.M2.5/1-P21 66,900,000 1 กนัยายน 2559 
184 SF.A1.5-L13 41,300,000 1 เมษายน 2560 
185 SF.M2.4-L14/1,L15/1 63,500,000 1 เมษายน 2560 
186 SF.S1.6/1-L_40,L_41 42,200,000 1 เมษายน 2560 
187 SF.A1.6 - G025 44,200,000 1 สงิหาคม 2560 
188 SF.M1.9 - G007 53,100,000 1 สงิหาคม 2560 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
189 SF.S1.2/1-5/2 28,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
190 SF.S1.2/2-5/2 30,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
191 SF.A1.6-5/2 37,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
192 SF.S1.5-304,309 35,300,000 1 ธนัวาคม 2559 
193 SF.A1.8/1-304,309 44,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
194 SF.A1.8/2-304,309 41,500,000 1 ธนัวาคม 2559 
195 SF.B2.6/1-C 63,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
196 SF.B2.6/2-D 64,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
197 SF.M1.8/1-F 41,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
198 SF.B1.75/1-4-1 44,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
199 SF.M1.9/2-FZ-G2 

182,600,000 1 ธนัวาคม 2559 200 SF.M2.1-FZ-G3 
201 SF.B2.2-FZ-G1 
202 SF.A1.6 5T-2 38,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
203 SF.M1.8-FZ-H3 41,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
204 SF.W4.1-16-3,16-4 132,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
205 SF.M2.2/3 - E 57,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
206 SF.B1.7/2-4-2 43,300,000 1 ธนัวาคม 2559 
207 SF.M1.9/1-FZ-H1& part FZ-H2 39,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
208 SF.S1-FZ-C3 23,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
209 SF.A1.6-FZ-H2 36,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
210 S1.4/2-16-6 32,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
211 SF.B1-24-4 25,800,000 1 ธนัวาคม 2559 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

212 SF.B1.9-24-5 49,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
213 SF.C2.7-24-6 70,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
214 SF.M3.1-24-7 74,600,000 1 ธนัวาคม 2559 
215 SF.A1.7/1-16-7 41,500,000 1 ธนัวาคม 2559 
216 SF.A1.7/2-16-8 40,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
217 SF.B1.2-24-3 29,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
218 SF.L3-13 72,000,000 1 ธนัวาคม 2559 
219 SF.A1.5/2-FZ-D3 36,300,000 1 ธนัวาคม 2559 
220 SF.A2.2/1-20 52,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
221 SF.A2.2/2-20 52,900,000 1 ธนัวาคม 2559 
222 SF.B2.1/1-H 49,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
223 SF.L2.6-13 63,500,000 1 ธนัวาคม 2559 
224 SF.A1.3/1-16-1 33,800,000 1 ธนัวาคม 2559 
225 SF.A1.3/2-16-2 34,700,000 1 ธนัวาคม 2559 
226 SF.S1.4/1-16-5 32,500,000 1 ธนัวาคม 2559 
227 SF.M1.9-5_T3 46,200,000 1 ธนัวาคม 2559 
228 SF.L2.8-13_1 62,400,000 1 ธนัวาคม 2559 
229 SF.C4.5-20_5 107,500,000 1 ธนัวาคม 2559 
230 SF.M2.1/1-37_1 50,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
231 SF.S1.1-42.3 26,100,000 1 ธนัวาคม 2559 
232 SF.M1.8/1-37_6 42,200,000 1 เมษายน 2560 
233 SF.M2.1/3-37 48,200,000 1 เมษายน 2560 
234 SF.A1.7-54.3 42,900,000 1 เมษายน 2560 
235 SF.A1.3/1-54.4 35,100,000 1 เมษายน 2560 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค บางนา 
236 SW.W6/1 48,100,000 1 สงิหาคม 2560 
237 SW.W6/2 48,100,000 1 สงิหาคม 2560 
238 SW.W6/3 49,600,000 1 สงิหาคม 2560 
239 SW.W6/4 49,400,000 1 สงิหาคม 2560 
240 SW.W7/1 48,200,000 1 สงิหาคม 2560 
241 SW.W7/2 48,300,000 1 สงิหาคม 2560 
242 SW.W7/3 49,600,000 1 สงิหาคม 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TFUND 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

243 SW.W7/4 49,600,000 1 สงิหาคม 2560 
รวม 12,789,800,000  

 
หมายเหต:ุ *  ตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย   

1. บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 กนัยายน 
2559   

2.  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมนิราคาทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2559   

3. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 
1 เมษายน 2560  

4. บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 
สงิหาคม 2560   
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2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทุนรวม TLOGIS”) 

2.1 ข้อมูลของกองทุนรวม TLOGIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560/1 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TPARK Logistics Property Fund 

ช่ือยอ่ : TLOGIS 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม/2 : 4,740,300,000 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ : 4,863,047,531.98 บาท 

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม : 10 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม : 413,839,310 หนว่ย 

หมายเหต:ุ  
/1 ข้อมลูจากงบการเงินระหวา่งการ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม  2560  
/2 ข้อมลูตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย  

1. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559   

2. บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2560   

3. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560   
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2.2 ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินของกองทุนรวม TLOGIS 

ทรัพย์สนิของกองทนุรวม TLOGIS มีจ านวนทัง้สิน้ 5 โครงการ ประกอบด้วย 

(1) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย  
(2) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 
(3) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 
(4) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ 
(5) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนรวม TLOGIS 

ล าดับที่ โครงการ อาคาร คูหา 
โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว. 

พืน้ที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร 

1 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค 

วงัน้อย/2 

SM1/1 SM1 24728  20 – 2 – 90  10,706 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
2 

W2 

W2/1 

25513 

ต. พยอม 
อ. วงัน้อย 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

24 – 2 – 96  

5,850 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 

3 W2/2 5,850 
4 W2/3 5,850 
5 W2/4 5,850 
6 

W3 

W3/1 

28625 23 – 2 – 24  

5,850 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 

7 W3/2 5,850 
8 W3/3 5,850 
9 W3/4 5,850 

10 
ไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 
วงัน้อย 

W5 

W5/1 

28628 
ต. พยอม 
อ. วงัน้อย 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

11 – 3 – 91 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 11 W5/2 2,450 

12 W5/3 2,450 
13 W5/4 2,450 
14 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา 

FZ3 

FZ3/1 

30845 

ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

 
11 – 1 – 83 

 

2,450 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 

15 FZ3/2 2,450 
16 FZ3/3 2,450 
17 FZ3/4 2,450 
18 

FZ5 

FZ5/1 

30844 
 

11 – 1 – 93 
 

2,450 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 4 คหูา 

19 FZ5/2 2,450 
20 FZ5/3 2,450 
21 FZ5/4 2,450 
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ล าดับที่ โครงการ อาคาร คูหา 
โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว. 

พืน้ที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร 

22 FZ1 FZ1 30846 15 – 0 – 11 13,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั 
23 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา 

W3 
W3/1 

887 
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

18 – 2 – 4 
11,250 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น 2 คหูา 24 W3/2 5,775 

25 

M1.1 

M1.1/1 

4681 
ต.บางววั 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

13 – 1 – 49 

1,250 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  4 คหูา 

26 M1.1/2 1,250 
27 M1.1/3 1,250 
28 M1.1/4 1,250 
29 M1.1/5 1,250 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  5 คหูา 

30 M1.1/6 1,250 
31 M1.1/7 1,250 
32 M1.1/8 1,250 
33 M1.1/9 1,250 
34 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค 
แหลมฉบงั 

A A 

152508 
130252 
104395 
112194 
112195 

ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

48 – 2 – 16.9 
 

5,310 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  6 คหูา 

35 B B 5,310 
36 C C 5,310 
37 D D 5,310 
38 F F 5,220 
39 E E 5,220 
40 G G 2,570 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  5 คหูา 

41 H H 1,930 
42 I I 1,450 
43 J J 1,000 
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ล าดับที่ โครงการ อาคาร คูหา 
โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ดิน 

(ไร่ – งาน – 
ตร.ว. 

พืน้ที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร 

44 K K 2,900 
45 L L 

59659 , 
172407 

9 – 2 – 26.6 
4 – 1 – 62 

1,700 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  5 คหูา 

46 M M 1,700 
47 N N 1,700 
48 O O 1,700 
49 P P 1,700 
50 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค 
แหลมฉบงั 

W1 

W1/1 

172406 
ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

21 – 0 – 31.7 

3,408  
 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  5 คหูา 

51 W1/2 3,288 
52 W1/3 6,612 
53 W1/4 3,378 
54 W1/5 2,688 
55 ไทคอน  

โลจิสติคส์ พาร์ค 
โรจนะ 

W1 W1 
31975 

ต.อทยั 
อ.อทุยั 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

19 – 0 – 65  
15,120 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  

แบง่เป็น  3 คหูา 
56 W3 W3 
57 W2 W2 3,204 
58 

ไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค 
อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 

W1 W1 
172584 

ต.บอ่วิน 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

7 – 3 – 17.3  
2,706 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั   

59 
W2 

W2/1 1,761 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 1หลงั  
แบง่เป็น  2  คหูา 60 W2/2 1,761 

61 W4 W4 172588 4 – 2 – 6  3,300 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้ลอย  จ านวน 3 หลงั   62 W5 W5 172587 5 – 1 – 59.1  5,010 

63 W6 W6 172586 14 – 2 – 38.4  12,478 
รวม 285 – 3 – 64  243,625  
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หมายเหตุ   

/1  สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแปลง SM1 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ให้เช่าจะให้สทิธิแก่ผู้ เช่าที่จะซือ้ทรัพย์สิน

ที่เช่าก่อนบคุคลอื่น 
/2 รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินอิสระระบเุร่ืองการเวนคืนทรัพย์สนิในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย ดงันี ้ 

“จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดทีดิ่น จากส านกังานทีดิ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาวงันอ้ย พบว่าบางส่วนของโฉนดเลขที ่24728, 25513 และ 28625 ถูกเวนคืน

โครงการทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยการซ้ือ ตามบนัทึกการแบ่งขายทีดิ่น ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2560 และ 31 พฤษภาคม 2560 จ านวนเนือ้

ที ่5–0–93 ไร่, 11–2–71 ไร่ และ 7–3–69 ไร่ ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ทางผูป้ระเมินอิสระไดท้ าการตรวจสอบข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องเพ่ิมเติม ดงันี ้

(1) ผูป้ระเมินอิสระไดร้บัแจ้งจากทางบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ว่าทาง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั (TPARK) ซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค วงันอ้ย 1 ไดมี้การหารือกบัทางกรมทางหลวง ในการพิจารณาปรบัแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา เมื่อวนัที ่4 สิงหาคม 2560 โดย

สาระส าคญัจากรายงานการประชมุไดส้รุปมติในทีป่ระชมุว่ากรมทางหลวงมีความเห็นใหด้ าเนินการตามหลกัการในการแก้ไขแบบ หากไดร้บัการยืนยนัจากทางบริษัท ไทคอน 

(บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั – TPARK) โดยมอบหมายใหบ้ริษัทไทคอนไปด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ หลงัจากทีไ่ดมี้การประชมุใหไ้ดข้้อสรุปโดยเร็ว 

(2) ในขณะเดียวกนั ทางผูป้ระเมินอิสระ ไดด้ าเนินการตรวจสอบกบั ส านกัจดักรรมสิทธ์ิทีดิ่น กรมทางหลวง ไดร้บัข้อมูลว่า ไดมี้การด าเนินการพิจารณาปรบัแนวทางหลวงพิเศษ

ดงักล่าวจริง แต่เนือ่งจากทางผูป้ระเมินอิสระ มิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไม่สามารถขอเอกสารประกอบการปรบัแนวทางหลวงพิเศษ ดงักล่าวได ้

(3) ทางบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ไดมี้หนงัสือ ลงวนัที ่7 สิงหาคม 2560 แจ้งบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวม

อสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ว่าทาง TPARK อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรบัแนวเวนคืนกบัทีดิ่นทีเ่กี่ยวข้อง และจะร่วมกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์

ด าเนินการตามขัน้ตอนในการเจรจาค่าเวนคืนเพือ่ไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัมูลค่าทรพัย์สินของทางกองทนุอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์โดย TPARK จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย

จากการด าเนินการดงักล่าว” 

อย่างไรก็ตาม เพือ่เป็นการเยียวยาผลกระทบทีอ่าจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทนุรวม TLOGIS บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) ใน

ฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ TPARK ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารกองทนุรวม TLOGIS ไดมี้หนงัสือลงวนัที ่21 กนัยายน 2560  ถึง BBLAM ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม TLOGIS และ 

TMAN ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ TREIT และ BBLAM ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต์ TREIT เร่ืองข้อตกลงของ TICON เกี่ยวกบัการเวนคืนทรพัย์สินภายในโครงการ 
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ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 (“หนงัสือของ TICON ลงวนัที ่21 กนัยายน 2560”) แจ้งข้อตกลงของ TICON ว่าหากไม่สามารถปรบัแนวทางการเวนคืนได ้ใหเ้จ้าของทรพัย์สิน

โครงการวงัน้อย ณ ขณะที่จะมีการเวนคืน (ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม  TLOGIS หรือกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) มีสิทธิในการร้องขอให้ TICON 

ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเพือ่เยียวยาความเสียหายใหแ้ก่เจ้าของทรพัย์สินได้ โดย TICON จะด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

(ก) ประสานงานเรียกร้องกบักรมทางหลวงและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ขอใหพิ้จารณาเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

รวมตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยในการใช้สิทธิทางศาล (ถา้จ าเป็น) เพือ่ขอเรียกร้องเงินค่าทดแทนทีเ่หมาะสม

ดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทัง้ส้ิน นอกจากนี ้บริษัทฯ ตกลงรบัผิดชอบต่อเจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยในการช าระส่วนต่างของเงินค่าทดแทนจากการเวนคืน

อสงัหาริมทรพัย์ทีจ่ะไดร้บัจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใหท้รพัย์สินโครงการวงันอ้ยมีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพือ่การ

แปลงสภาพกองทนุรวม หรือ  

(ข) ขอสิทธิในการซ้ือทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยจากเจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยในราคา 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพือ่การแปลงสภาพกองทนุรวม 

ทัง้นี ้โดยเจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยมีสิทธิในการร้องขอใหบ้ริษัทฯ ใหค้วามช่วยเหลือเพือ่เยียวยาความเสียหายตามทีร่ะบไุวใ้นจดหมายฉบบันีไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 

2560 เป็นตน้ไป โดยมีเงือ่นไขในการด าเนินการตาม (ก) และ (ข) ดงันี ้

1) กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS, กองทนุรวม TGROWTH และ กองทรสัต์ TREIT ไดร้บัมติทีป่ระชมุผูถื้อหน่วยลงทนุและผูถื้อหน่วยทรสัต์เพือ่อนมุติัการแปลง

สภาพกองทนุรวมและเร่ืองอืน่ใดตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 

2) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อนญุาตใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ TREIT เสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ของกองทรสัต์ TREIT ที่

รองรบัการแปลงสภาพกองทนุรวมภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

3) ไม่มีเหตสุดุวิสยัอืน่ใดทีท่ าใหท้รพัย์สินโครงการวงันอ้ยเสียหายและไม่สามารถจดัหาประโยชน์ไดอ้นัส่งผลต่อราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สินของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ย โดย

บริษัทฯ จะเยียวยาความเสียหายใหแ้ก่เจ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ยเฉพาะมูลค่าเท่าทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบโดยเหตสุดุวิสยัดงักล่าว 
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ความเสี่ยงจากการถกูเวนคืนที่ดิน 

 หาก TPARK ไม่สามารถเจรจาปรบัแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ได ้อาจท าใหเ้จ้าของทรพัย์สินโครงการวงันอ้ย ณ ขณะทีจ่ะมีการเวนคืน )ไม่ว่า

จะเป็นกองทนุรวม TLOGIS หรือกองทรสัต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม  (ไดร้บัความเสียหายในการประกอบกิจการ  

 ทัง้นี ้พระราชบญัญติั ว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ ระบเุร่ืองการก าหนดเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของและผูค้รอบครองโดยค านึงถึง (1) ราคาที่ซ้ือขายกนัตามปกติในท้องตลาด

ของอสงัหาริมทรัพย์ทีจ่ะตอ้งเวนคืน (2) ราคาของอสงัหาริมทรพัย์ที่มีการตีราคาไวเ้พือ่ประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (3) ราคาประเมินทนุทรัพย์เพือ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ และ (5) เหตแุละวตัถปุระสงค์ของการเวนคืน ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืนและสงัคม อย่างไรก็ดี 

กองทรสัต์อาจไม่ไดร้บัค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการเวนคืน เนือ่งจากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในกฎหมายดงักล่าว หรือกองทรสัต์อาจไดร้บัค่าชดเชยในจ านวนทีน่อ้ยกว่า

เงินทีก่องทรสัต์ลงทนุซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรสัต์ 

 อย่างไรก็ตาม เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิในการร้องขอให้ TICON ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ตามหนงัสือของ TICON ลงวนัที่  

21 กนัยายน 2560  
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2.3 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม TLOGIS 

ราคาประเมินล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ของทรัพย์สินของกองทุนรวม TLOGIS โดยผู้ประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) (สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TLOGIS 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

ทรัพย์สินหลกั 
โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

1 W3/1 204,800,000 1 สงิหาคม 2560 
2 W3/2 113,400,000 1 สงิหาคม 2560 
3 FZ3/1 52,200,000 1 สงิหาคม 2560 
4 FZ3/2 53,900,000 1 สงิหาคม 2560 
5 FZ3/3 54,700,000 1 สงิหาคม 2560 
6 FZ3/4 54,500,000 1 สงิหาคม 2560 
7 FZ5/1 52,200,000 1 สงิหาคม 2560 
8 FZ5/2 54,600,000 1 สงิหาคม 2560 
9 FZ5/3 55,400,000 1 สงิหาคม 2560 
10 FZ5/4 52,200,000 1 สงิหาคม 2560 
11 FZ1/1-2 315,700,000 1 เมษายน 2560 
12 M1.1/1 23,400,000 1 เมษายน 2560 
13 M1.1/2 23,200,000 1 เมษายน 2560 
14 M1.1/3 23,600,000 1 เมษายน 2560 
15 M1.1/4 23,500,000 1 เมษายน 2560 
16 M1.1/5 23,100,000 1 เมษายน 2560 
17 M1.1/6 23,100,000 1 เมษายน 2560 
18 M1.1/7 23,100,000 1 เมษายน 2560 
19 M1.1/8 23,700,000 1 เมษายน 2560 
20 M1.1/9 23,700,000 1 เมษายน 2560 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค วงัน้อย 
21 W2/1 

391,800,000 24 พฤศจิกายน 2559 
22 W2/2 
23 W2/3 
24 W2/4 
25 SM1 512,100,000 1 เมษายน 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TLOGIS 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

26 W3/1 104,600,000 1 เมษายน 2560 
27 W3/2 103,400,000 1 เมษายน 2560 
28 W3/3 106,500,000 1 เมษายน 2560 
29 W3/4 104,400,000 1 เมษายน 2560 
30 W5/1 43,300,000 1 เมษายน 2560 
31 W5/2 43,300,000 1 เมษายน 2560 
32 W5/3 43,300,000 1 เมษายน 2560 
33 W5/4 44,600,000 1 เมษายน 2560 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค แหลมฉบงั 1 

34 SW.A 91,600,000 1 เมษายน 2560 
35 SW.B 91,200,000 1 เมษายน 2560 
36 SW.C 93,100,000 1 เมษายน 2560 
37 SW.D 91,000,000 1 เมษายน 2560 
38 SW.F 89,600,000 1 เมษายน 2560 
39 SW.E 91,700,000 1 เมษายน 2560 
40 SW.G 44,400,000 1 เมษายน 2560 
41 SW.H 33,200,000 1 เมษายน 2560 
42 SW.I 25,100,000 1 เมษายน 2560 
43 SW.J 17,400,000 1 เมษายน 2560 
44 SW.K 49,900,000 1 เมษายน 2560 
45 SW.L 29,100,000 1 เมษายน 2560 
46 SW.M 29,700,000 1 เมษายน 2560 
47 SW.N 29,400,000 1 เมษายน 2560 
48 SW.O 29,100,000 1 เมษายน 2560 
49 SW.P 29,200,000 1 เมษายน 2560 
50 W1/1 

333,200,000 

1 เมษายน 2560 
51 W1/2 1 เมษายน 2560 
52 W1/3 1 เมษายน 2560 
53 W1/4 1 เมษายน 2560 
54 W1/5 1 เมษายน 2560 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค โรจนะ 
55 W1 247,800,000 1 เมษายน 2560 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TLOGIS 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมิน
ด้วยวธีิรายได้* (บาท) 
(Income Approach)  

ราคา ณ วันที่ 

56 W3 1 เมษายน 2560 
57 W2 63,700,000 1 เมษายน 2560 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 A 
58 W1 48,700,000 1 เมษายน 2560 
59 W2/1 31,400,000 1 เมษายน 2560 
60 W2/2 31,400,000 1 เมษายน 2560 
61 W4 59,700,000 1 เมษายน 2560 
62 W5 90,300,000 1 เมษายน 2560 
63 W6 198,100,000 1 เมษายน 2560 

รวม 4,740,300,000  
 

หมายเหต:ุ *  ตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย   
1. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559   

2. บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท์ จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ 

วนัท่ี 1 เมษายน 2560   

3. บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรับราคาที่ได้จากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ 

วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560   
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3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“กองทุนรวม TGROWTH”) 

3.1 ข้อมูลของกองทุนรวม TGROWTH ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล 

โกรท 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Ticon Industrial Growth Leasehold Property Fund 

ช่ือยอ่ : TGROWTH 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม/1 : 5,815,400,000 บาท 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ/2 : 5,606,921,220 บาท 

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

TGROWTH 

: 9.95 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 

TGROWTH 

: 555,000,000 หนว่ย 

หมายเหต:ุ  
/1 ข้อมลูตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย บริษัท ควอลติี ้แอพไพรซลั จ ากดั ฉบบัลง
วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ส าหรับ (ราคา ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 

/2 ข้อมลูตามประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ฉบบัลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 
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3.2 ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินของกองทุนรวม TGROWTH 

ทรัพย์สนิของกองทนุรวม TGROWTH มีจ านวนทัง้สิน้ 7 โครงการ ประกอบด้วย 

การลงทุนครัง้แรกส่วนที่ 1 

รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวม TGROWTHเข้าลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ที่ดินและอาคารคลังสินค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (“ทีพาร์ค”) โดยอาคาร
คลังสินค้าดังกล่าว เป็นอาคารคลังสินค้ามาตรฐานจ านวน 16 คลัง แบ่งออกเป็น 50 ยูนิต 
พืน้ที่คลังสินค้าประมาณ 182,095 ตารางเมตร ซ่ึงตัง้อยู่บนที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 214  ไร่ โดย
แบ่งเป็น 

(1.1) สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 13 คลงั แบ่งเป็น 43 ยูนิต ซึ่ง

ตัง้อยู่ที่โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ต าบลบางววั และต าบลบางสมคัร อ าเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

(1.2) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสินค้า จ านวน 3 คลงั แบ่งออกเป็น 7 ยนูิต ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคม

อตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

(2) ที่ดินและโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) 
โดยอาคารโรงงานดังกล่าว เป็นอาคารโรงงานมาตรฐานจ านวน 36 โรง พืน้ที่โรงงานประมาณ 
97,500 ตารางเมตร ซ่ึงตัง้อยู่บนที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 158 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

(2.1) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 20 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

(บางปะกง) ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ และต าบลบ้านเก่า ต าบลหนองกะขะ และ

ต าบลพานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

(2.2) สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอตุสาหกรรม

โรจนะ ต าบลบ้านช้าง และต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

(2.3) สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง ซึง่ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ต าบล

บอ่วิน และต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

(2.4) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 4 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 

(ไฮเทค) ต าบลบ้านเลน และต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

(2.5) สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน 2 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่เขตส่งเสริม

อตุสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

การลงทุนครัง้แรกส่วนที่ 2 
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หลังจากที่กองทุนรวม TGROWTH ด าเนินการลงทุนครัง้แรกส่วนที่  1 แล้วเสร็จ กองทุนรวม 

TGROWTH ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานของไทคอน โดย

อาคารโรงงานดงักลา่วเป็นอาคารโรงงานมาตรฐานจ านวน 2 โรง พืน้ท่ีโรงงานรวมประมาณ 16,950 ตารางเมตร 

ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ซึ่งมีที่ตัง้ครอบคลมุพืน้ที่ 2 จงัหวดั คือ ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

และต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และตัง้อยูบ่นที่ดินประมาณ 23 ไร่ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนรวม TGROWTH 

คลังสนิค้า (เจ้าของกรรมสิทธ์ิคือทพีาร์ค) 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

โครงการ 
ช่ือคลังสินค้า 

พืน้ที่อาคาร 
คลังสินค้า
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดคลังสินค้า 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดินประมาณ 

รูปแบบการลงทุน 
ไร่ งาน ตร.ว. 

1 ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.FZ4/11 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

30792  
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

2 ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.FZ4/21 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

3 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.FZ4/31 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

4 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.FZ4/4 _130/51 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

5 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W8/1_130/1 2,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

6 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W8/2_130/1 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

7 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W8/3_130/1 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

8 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W8/4 _130/1 2,000 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

9 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W9_130/2 9,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 44 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

โครงการ 
ช่ือคลังสินค้า 

พืน้ที่อาคาร 
คลังสินค้า
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดคลังสินค้า 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดินประมาณ 

รูปแบบการลงทุน 
ไร่ งาน ตร.ว. 

10 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W10/1_130/3 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 2 คหูา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

11 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W10/2_130/3 2,450 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

12 
 

 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W12/1 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

13 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W12/2 2,450 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

14 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W12/3 2,450 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

15 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W12/4 2,450 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

16 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W1/1_129R 11,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 3 คหูา 

30848  
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

26 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

17 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W1/2 _129R 5,775 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

18 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W1/3 _129 R 8,450 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

19 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W2/1_128/1 11,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 3 คหูา 

28337 
ต.บางสมคัร 

27 
 
 

2 
 
 

50 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

20 ไทคอน SW.W2/2_128/1 5,775 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 45 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

โครงการ 
ช่ือคลังสินค้า 

พืน้ที่อาคาร 
คลังสินค้า
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดคลังสินค้า 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดินประมาณ 

รูปแบบการลงทุน 
ไร่ งาน ตร.ว. 

โลจิสติคส์พาร์ค บางนา อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

21 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W2/3_128/1 8,475 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

22 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W4/1_34R 5,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

34689 
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

23 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W4/2_34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

24 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W4/3_34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

25 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W4/4_34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

26 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W5/1_34R 5,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

27 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W5/2 _34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

28 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W5/3_34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

29 ไทคอน 
โลจิสติคส์พาร์ค บางนา 

SW.W5/4 _ 34R 5,800 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

30 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W11/1 2,360 
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

30841 
ต.บางสมคัร 

12 2 48 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

31 ไทคอน SW.W11/2 2,360 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 46 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

โครงการ 
ช่ือคลังสินค้า 

พืน้ที่อาคาร 
คลังสินค้า
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดคลังสินค้า 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดินประมาณ 

รูปแบบการลงทุน 
ไร่ งาน ตร.ว. 

 โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 32 

 
ไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 
SW.W11/3 2,360 

 
สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

33 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W11/4 
 

2,540 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

34 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.W13 2,150 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

30839  
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

6 1 31 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

35 
 
 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

 
 

SW.B3.1_1243/1 3,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

34684  
ต.บางสมคัร 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

7 
 
 
 

2 
 
 
 

60 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

36 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/10 1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 8 คหูา 

34685 
ต.บางววั 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

37 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/11 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

38 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/12 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

39 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/13 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

40 ไทคอน SW.M1.1/14 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 47 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

โครงการ 
ช่ือคลังสินค้า 

พืน้ที่อาคาร 
คลังสินค้า
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดคลังสินค้า 
โฉนดที่ดิน 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดินประมาณ 

รูปแบบการลงทุน 
ไร่ งาน ตร.ว. 

 โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

41 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/15 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

42 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/16 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

43 
 

ไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

SW.M1.1/17 1,200 สิทธิการเชา่ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

44 อมตะนคร SW.W1/1 _G724 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 4 คหูา 

35276 
ต.บ้านเก่า 

อ.พานทองจ.ชลบรีุ 

13 2 52.4 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

45 อมตะนคร SW.W1/2_G724 2,400 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

46 อมตะนคร SW.W1/3_G724 2,400 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

47 อมตะนคร SW.W1/4_G724 2,400 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

48 อมตะนคร SW.W2/1_G724 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั แบง่เป็น 2 คหูา 

สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

49 อมตะนคร SW.W2/2_G724 2,400 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

50 อมตะนคร SW.W3_G724 5,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35277 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

6 1 36.3 สิทธิการเชา่ที่ดินและอาคาร 

รวมทัง้หมด 182,095 
  

213 2 95.7 
 

  

  



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 48 

 หมายเหตุ: 

1. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ได้แบ่งพืน้ที่การใช้ประโยชน์ออกเป็นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) โดยทรัพย์สินที่กองทนุรวม
TGROWTHเข้าลงทนุครัง้แรกสว่นที่ 1 ที่ตัง้อยู่ในเขตปลอดอากร ได้แก่ คลงัสินค้า SW.FZ4/1 SW.FZ4/2 SW.FZ4/3 และ SW.FZ4/4_130/5 ซึ่งกองทนุรวม TGROWTH อาจพิจารณา
เปลีย่นแปลงลกัษณะการใช้พืน้ท่ีในเขตปลอดอากรดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีเป็นเขตอตุสาหกรรมทัว่ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการจดัหาผลประโยชน์แก่กองทนุรวม TGROWTH  

2. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในโครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางนา สิน้สดุวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2586 
3. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร สิน้สดุวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2586 
 

โรงงาน (เจ้าของกรรมสิทธ์ิคือไทคอน) 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

1 อมตะนคร SF.M2.1-G724/S6 2,400 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35270 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

3 
  
  
  

3 
  
  
  

55.8 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

2 อมตะนคร SF.M2.4-G724/S1 2,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35275 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

1 
  
  
  

67.5 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

3 อมตะนคร SF.M2.7/1-
G724/S4 

3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35272 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

2 
  
  
  

31.9 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 49 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

4 อมตะนคร SF.M2.7/2-
G724/S5 

3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35271 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

1 
  
  
  

99.1 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

5 อมตะนคร SF.A2/1-G724/S2 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35274 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

2 
  
  
  

53.9 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

6 อมตะนคร SF.A2/2-G724/S3 2,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

 

35273 
ต.บ้านเก่า 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

1 
  
  
  

77.3 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

7 อมตะนคร SF.B1.5-G893 1,925 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

25850 
ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

3 
  
  
  

2 
  
  
  

58 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

8 อมตะนคร SF.B2.1/1-G907/2 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

38252 
ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

3 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

20 
  
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

9 อมตะนคร SF.M2.4-G906/4 2,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

36401 
ต.หนองกะขะ 

5 
  

2 
  

75 
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 50 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

  
  

  
  

  
  

10 อมตะนคร SF.A2.6-G807/1 2,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

31496 
ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

12 3 79 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

11 อมตะนคร SF.A2.3-G807/2 2,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

12 อมตะนคร SF.B2.8-G807/3 3,150 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

13 อมตะนคร SF.A1.8/3-G808/4 2,125 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

36400 
ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

0 
  
  
  

23 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

14 อมตะนคร SF.C2.5-G856/1 3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

37960 
ต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ 

13 1 7 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

15 อมตะนคร SF.M2.4-G856/2 2,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

16 อมตะนคร SF.M2.7-G856/3 3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

17 อมตะนคร SF.L2.2-G702/7 2,600 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

122538 
ต.ดอนหวัฬอ่ 
อ.เมืองชลบรีุ 
จ.ชลบรีุ 

3 
  
  
  

1 
  
  
  

50 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 51 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

18 อมตะนคร SF.M2.5-G623/5 2,850 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

179580 
ต.ดอนหวัฬอ่ 
อ.เมืองชลบรีุ 
จ.ชลบรีุ 

8 1 99 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

19 อมตะนคร SF.A1.5/4-G623/4 1,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

20 อมตะนคร SF.C3.2-G623/7 3,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

179578 
ต.ดอนหวัฬอ่ 
อ.เมืองชลบรีุ 
จ.ชลบรีุ 

7 1 9 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

21 
 

โรจนะ 
  
  
  
  

SF.L2.8/2 - 37-9 
  

3,200 
 

  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

35027 
ต.อทุยั 
อ.อทุยั 

จ.พระนครศรี 
อยธุยา 

4  2 
 

46 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร  

22 
 

โรจนะ2 

 

SF.L2.8/1 - 37-3 
 

3,200  อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

33629 
ต.อทุยั 
อ.อทุยั 

จ พระนครศรี 

4 
 

2 
 

48 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 

                                                      
2 อยู่ระหว่างการพิจารณาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าจ านวน 1 หลงั พืน้ทีเ่ช่าประมาณ 3,200 ตร.ม. ตัง้อยู่บนทีดิ่นประมาณ 4-2-48 ไร่ ซ่ึงตัง้อยู่ทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทัง้นี ้

หากมีการจ าหน่ายส าเร็จก่อนการโอนทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุรวม TGROWTH จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรทีร่บัรู้จากการจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH และน าเงินในส่วนของต้นทนุ ก) โอน

ให้แก่กองทรสัต์ TREIT แทนการโอนทรพัย์สินดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ TREIT (ซ่ึงการโอนเงินในส่วนของต้นทนุหรือการน าเงินดงักล่าวไปช าระหนีแ้ละการจ่ายเงินปันผลจากก าไรทีร่บัรู้จากการจ าหน่ายดงักล่าวได้สะท้อน

ในการก าหนดอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรสัต์พร้อมเงินสดแล้ว) หรือ ข) น าไปช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเดิมของกองทนุรวม TGROWTH  

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 52 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

อยธุยา 
23 
  
  
  
  

โรจนะ 
 

SF.S1/1 - 42.1 
 

1,200 
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

31575 
ต.บ้านช้าง 
อ.อทุยั 

จ.พระนครศรี 
อยธุยา 

2  1  29 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร  

24 โรจนะ 
  
  
  
  

SF.B3.1 - 20-1 
  
  
  
  

3,500 
  
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

29087 
ต.บ้านช้าง 
อ.อทุยั 

จ.พระนครศรี 
อยธุยา 

4 
  
  
  
  

3 
  
  
  
  

41 
  
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร 
  
  
  
  

25 โรจนะ 
 

SF.M2.7/3 - 20-2 
 

3,000 
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

29088 
ต.บ้านช้าง 
อ.อทุยั 

จ.พระนครศรี 
อยธุยา 

4 
  
  
  
  

1 
  
  
  
  

99  สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร  

26 ป่ินทอง 
  
  
  

SF.M2.7 - L15 
  
  
  

3,000 
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

172408 
ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

4 
  
  
  

3 
  
  
  

93.8 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  
  

27 ป่ินทอง 
  
  

SF.L3.2 - L-40 
  
  

3,600 
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

7143 
ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 

5 
  
  

0 
  
  

85 
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 53 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

      จ.ชลบรีุ         
28 ป่ินทอง 

  
  
  

SF.A1.8/3 - L-43/1 
  
  
  

2,125 
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

 
 

7436 
ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

3 
  
  
  

3 
  
  
  

39.7 
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  
  

29 ป่ินทอง 
  
  

SF.M2.7 - G-005 
  
  

3,000 
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

166514 
ต.บอ่วิน 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบรีุ 

9 0 94.2 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  

30 ป่ินทอง SF.A1.6 - G-005 1,875 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

31 บ้านหว้า (ไฮเทค) 
  
  
  
  

SF.L2.8 - G2/5-22 
 

3,200 
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

57261 
ต.บ้านเลน 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนคร 
ศรีอยธุยา 

4 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

68 
  
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

32 บ้านหว้า (ไฮเทค) 
  
  
  
  

SF.L2.6/1 - G14/72 
 

3,000 
  
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

70257 
ต.บ้านโพ 
อ.บางปะอิน 

จ.
พระนครศรีอยธุยา 

4 
  
  
  
  

1 
  
  
  
  

0 
  
  
  
  

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  
  
  

33 บ้านหว้า (ไฮเทค) 
  
  

SF.A2.5/1 - 
G14/4 2 

2,750 
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั 

74498 
ต.บ้านโพ 
อ.บางปะอิน 

8 3 76 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 
  
  



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 หน้า 54 

ล าดับที่ 
นิคมอุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม / เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน 
พืน้ที่อาคาร 

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้ 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

    จ.
พระนครศรีอยธุยา 

  
34 บ้านหว้า (ไฮเทค) SF.A2.5/2 - 

G14/32 
2,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้

ลอย จ านวน 1 หลงั 
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

35 นวนคร 
 

SF.B2.2/2 - I 
 

2,625 
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั   

582571 
ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

3  3  0 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร  

36 นวนคร 
  
  
  

SF.A2.1/1 - I 
  
  
  

2,375 
  
  
  

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียวมีชัน้
ลอย จ านวน 1 หลงั  

582581 
ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

3 
  
  
  

3 
  
  
  

0  สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคาร  

  รวมทัง้หมด   97,500      158 1 25.2   
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หมายเหตุ: 

1. ที่ดินท่ีกองทนุรวม TGROWTH เข้าลงทนุครัง้แรกสว่นท่ี 1 ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร ได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 58257 และ 58258 อยูใ่นบงัคบัภาระจ ายอมเร่ืองการก่อสร้าง 
วางสายฝังท่อ และอื่นๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 967 ซึ่งเป็นพืน้ที่สว่นกลางในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนครอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้บริษัท นวนคร 
จ ากดั (มหาชน) สามารถจดัการระบบสาธารณปูโภคภายในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนครโดยผา่นท่ีดินโฉนดเลขที่ 58257 และ 58258 ได้   

2. อนึ่ง ภายหลงัการลงทนุครัง้แรกสว่นที่ 1 กองทนุรวม TGROWTH ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม (“การลงทุนครัง้แรกส่วนที่ 2”) โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ เป็นจ านวนไม่เกิน 460,000,000 บาท โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขของเงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม  TGROWTH และธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืมดงักลา่ว กองทนุรวม TGROWTH ต้องน าทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวม TGROWTH เข้าลงทนุครัง้แรก บางสว่น เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ในนามของ
กองทนุรวม TGROWTH 

3. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร สิน้สดุวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2586 
4. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ สิน้สดุวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2586 
5. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง สิน้สดุวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2586 
6. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) สิน้สดุวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2586 
7. ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร สิน้สดุวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2586 
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การลงทุนครัง้แรกส่วนที่ 2 

โรงงาน (เจ้าของกรรมสิทธ์ิคือไทคอน) 

ล าดับที่ นิคมอุตสาหกรรม ชื่อโรงงานสนิค้า 
พืน้ที่อาคาร

โรงงานประมาณ 
(ตร.ม) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
โฉนดที่ดนิ 
เลขที่/ที่ตัง้2 

ขนาดที่ดนิประมาณ 
รูปแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.ว. 

1 อมตะซิตี ้ M2.4-A220/21 2,700 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอยจ านวน 1 หลงั 

 
 
 
 

31699 
ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

 

4 2 88.6 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

2 อมตะซิตี ้ AAA14.2-A220/41 14,250 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้เดียว มีชัน้
ลอยจ านวน 1 หลงั 

31701 
ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

18 - 23.6 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 

 รวมทัง้หมด  16,950   22 3 12.2  

หมายเหตุ: 

1 อนึง่ การลงทนุครัง้แรกสว่นท่ี 2 ใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ เป็นจ านวนไมเ่กิน 460,000,000 บาท โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขของเงินกู้ยืมดงักลา่วเป็นไปตามที่
ก าหนดในสญัญากู้ ยืมเงินระหว่างกองทุนรวม TGROWTH และธนาคารพาณิชย์  ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของข้อเสนอสญัญาเงินกู้ยืมดงักล่าว กองทุนรวม TGROWTH ต้องน าทรัพย์สินที่
กองทนุรวม TGROWTH เข้าลงทนุครัง้แรก เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ในนามของกองทนุรวม TGROWTH 

2 สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแปลง SF.M2.4-A220 ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินที่เช่า จะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลา

อยา่งน้อย 6 เดือน 

3 ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้สิน้สดุวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2587 
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3.3 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม TGROWTH 

ราคาประเมินลา่สดุประจ าปี 2560 ของทรัพย์สินของกองทนุรวม TGROWTH ที่จดัท าโดยบริษัท ควอลิตี ้แอพไพร

ซลั จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ด้วยวิธีรายได้  (Income Approach) (ราคา ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TGROWTH 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมินด้วยวธีิ
รายได้* 

(Income Approach) (ล้านบาท) 
ทรัพย์สินหลกั 

โครงการไทคอนโลจิสติคส์พาร์ค บางนา 
1 SW.FZ4/11 41,700,000 
2 SW.FZ4/21 41,700,000 
3 SW.FZ4/31 38,200,000 
4 SW.FZ4/4 _130/51 45,500,000 
5 SW.W8/1_130/1 38,725,000 
6 SW.W8/2_130/1 38,725,000 
7 SW.W8/3_130/1 38,725,000 
8 SW.W8/4 _130/1 38,725,000 
9 SW.W9_130/2 146,700,000 
10 SW.W10/1_130/3 43,500,000 
11 SW.W10/2_130/3 45,200,000 
12 SW.W12/1 47,950,000 
13 SW.W12/2 47,950,000 
14 SW.W12/3 47,950,000 
15 SW.W12/4 47,950,000 
16 SW.W1/1_129R 216,800,000 
17 SW.W1/2 _129R 107,000,000 
18 SW.W1/3 _129 R 148,700,000 
19 SW.W2/1_128/1 204,000,000 
20 SW.W2/2_128/1 104,700,000 
21 SW.W2/3_128/1 179,800,000 
22 SW.W4/1_34R 105,200,000 
23 SW.W4/2_34R 115,300,000 
24 SW.W4/3_34R 105,200,000 
25 SW.W4/4_34R 109,900,000 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TGROWTH 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมินด้วยวธีิ
รายได้* 

(Income Approach) (ล้านบาท) 
26 SW.W5/1_34R 91,600,000 
27 SW.W5/2 _34R 91,600,000 
28 SW.W5/3_34R 91,600,000 
29 SW.W5/4 _ 34R 91,600,000 
30 SW.W11/1 41,433,333 
31 SW.W11/2 41,433,333 
32 SW.W11/3 41,433,334 
33 SW.W11/4 44,600,000 
34 SW.W13 42,500,000 
35 SW.B3.1_1243/1 69,300,000 
36 SW.M1.1/10 21,900,000 
37 SW.M1.1/11 20,700,000 
38 SW.M1.1/12 20,700,000 
39 SW.M1.1/13 22,100,000 
40 SW.M1.1/14 22,100,000 
41 SW.M1.1/15 21,800,000 
42 SW.M1.1/16 19,800,000 
43 SW.M1.1/17 20,500,000 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (คลงัสนิค้า) 
44 SW.W1/1 _G724 50,350,000 
45 SW.W1/2_G724 50,350,000 
46 SW.W1/3_G724 44,700,000 
47 SW.W1/4_G724 44,700,000 
48 SW.W2/1_G724 44,750,000 
49 SW.W2/2_G724 44,750,000 
50 SW.W3_G724 125,000,000 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (โรงงาน) 
51 SF.M2.1-G724/S6 52,200,000 
52 SF.M2.4-G724/S1 58,400,000 
53 SF.M2.7/1-G724/S4 67,600,000 
54 SF.M2.7/2-G724/S5 64,800,000 
55 SF.A2/1-G724/S2 48,700,000 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TGROWTH 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมินด้วยวธีิ
รายได้* 

(Income Approach) (ล้านบาท) 
56 SF.A2/2-G724/S3 50,000,000 
57 SF.B1.5-G893 43,900,000 
58 SF.B2.1/1-G907/2 56,700,000 
59 SF.M2.4-G906/4 59,700,000 
60 SF.A2.6-G807/1 59,300,000 
61 SF.A2.3-G807/2 53,600,000 
62 SF.B2.8-G807/3 71,600,000 
63 SF.A1.8/3-G808/4 50,000,000 
64 SF.C2.5-G856/1 68,200,000 
65 SF.M2.4-G856/2 61,900,000 
66 SF.M2.7-G856/3 70,000,000 
67 SF.L2.2-G702/7 55,500,000 
68 SF.M2.5-G623/5 60,600,000 
69 SF.A1.5/4-G623/4 37,200,000 
70 SF.C3.2-G623/7 85,800,000 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
71 SF.L2.8/2 - 37-9 63,300,000 
72 SF.L2.8/1 - 37-3 63,300,000 
73 SF.S1/1 - 42.1 22,100,000 
74 SF.B3.1 - 20-1 69,800,000 
75 SF.M2.7/3 - 20-2 57,700,000 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 
76 SF.M2.7 - L15 65,300,000 
77 SF.L3.2 - L-40 81,100,000 
78 SF.A1.8/3 - L-43/1  46,400,000 
79 SF.M2.7 - G-005  64,100,000 
80 SF.A1.6 - G-005 40,100,000 

นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
81 SF.L2.8 - G2/5-22 62,900,000 
82 SF.L2.6/1 - G14/72 61,600,000 
83 SF.A2.5/1 - G14/4 2 52,700,000 
84 SF.A2.5/2 - G14/32 52,600,000 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ TREIT 
จะรับโอนจากกองทุนรวม TGROWTH 

มูลค่าทรัพย์สนิประเมินด้วยวธีิ
รายได้* 

(Income Approach) (ล้านบาท) 
เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

85 SF.B2.2/2 – I 49,100,000 
86 SF.A2.1/1 - I  43,900,000 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้
87 M2.4-A220/21 50,400,000 
88 AAA14.2-A220/41 326,200,000 

รวม 5,815,400,000 
หมายเหต:ุ *  ตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ที่จดัท าโดย บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จ ากดั ฉบบั

ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ส าหรับ (ราคา ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560)  
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ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ณ ขณะนี ้และ
สถานะการด าเนินการให้คู่ สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตกลงหรือยินยอมให้เปลี่ยนคู่ สัญญาจากกองทุนรวมเป็น
กองทรัสต์ ของ (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ และ 
(3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 

 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทุนรวม TFUND”) 

1.1. รายการของสัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม TFUND เข้าท ากับบุคคลอื่นและยงัมีผลใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนี ้

1.1.1. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของกองทุนรวม TFUND 

ล าดับ สัญญา 

1. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนครัง้แรก 

1.1  สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2548 

2. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 1) 

2.1  สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2549 

3. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สอง 

4.         สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สาม (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 2) 

4.1 สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 26 ตลุาคม 2550 

5.         สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สี่ 

6. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ ห้า (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 3) 

6.1 สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 

6.2 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และ กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 
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6.3 สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และ กองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 25511 

7. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หก 

7.1 สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2553 

8. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่เจ็ด (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 4)   

8.1 สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคาร ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 14 ตลุาคม 2553 

9. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่แปด (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 5) 

9.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารโรงงาน ระหวา่ง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2555 

10. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่เก้า (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 6) 

10.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารโรงงาน ระหวา่ง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 

10.2 สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (ฉบับที่ 6) ระหว่าง บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวันที่ 21 
ธนัวาคม 25552 

11. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สิบ 

11.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารโรงงาน ระหวา่ง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 

12. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สิบเอ็ด 

                                                      
1 แก้ไขเพ่ิมเติมตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวันที ่  
25 ธนัวาคม 2555 และ บนัทึกข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 
และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน ลงวนัที ่1 กนัยายน 2558 

2 แก้ไขเพ่ิมเติมตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  
ไทคอน ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2555 และบนัทึกข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรี
ยล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน ลงวนัที ่1 กนัยายน 2558 
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12.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารโรงงาน ระหวา่ง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 

13. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TFUND ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สิบสอง 

13.1 สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและอาคารโรงงาน ระหวา่ง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 

14. สัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

14.1 บนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

14.2 บนัทกึข้อตกลง ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ไทคอน ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

14.3 บนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 

14.4 บนัทึกข้อตกลง เร่ือง การคิดค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัส  
เทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัที่ 1 กันยายน 
2558 

14.5 บนัทกึข้อตกลง เร่ือง การคิดคา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

14.6 บันทึกข้อตกลง เร่ือง การปรับปรุงสภาพอาคารโรงงานเมื่อผู้ เช่าร้องขอหรือยกเลิกการเช่าแล้ว 
ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  
ไทคอน ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 

 

1.1.2. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์กองทุนรวม TFUND 

กองทนุรวม TFUND จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินที่กองทนุรวม TFUND ลงทุน ซึ่งผู้ เช่าในแต่ละ
โครงการจะเข้าท าสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาบริการ กบักองทนุรวม TFUND ซึ่งจ านวนผู้ เช่าตามสญัญาเช่า และ/หรือ 
สญัญาบริการ ท่ีกองทนุรวม TFUND ได้เข้าท ากบัผู้ เช่ารายย่อย ข้อมลู ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดผู้ เช่าใน
แตล่ะโครงการสามารถสรุปได้ดงันี ้
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โครงการ 

จ านวนสัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ (ฉบับ) 

1.  นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ 19 

2.  นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) 66 

3.  นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 7 

4.  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 10 

5.  นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 19 

6.  เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 5 

7.  นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 23 

8.  สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 30 

9.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 7 

  186 

 

1.1.3. สัญญาอื่นใดที่กองทุนรวม TFUND เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ณ วันโอน
ทรัพย์สินและภาระ 

 

1.2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1.2.1. สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด และ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จ ากดั 

กองทุน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

5 ปีตัง้แตว่นัท่ี 11 ธนัวาคม 2551 และจะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกคราวละ 5 ปี  

ค่าธรรมเนียมในการบริหาร • ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอตัราคงที่  ร้อยละ 2
ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการของกองทนุรวม และอตัราผนัแปรร้อยละ 0.5-
10.5 ของก าไรจากการด าเนินงานของกองทนุรวม (ค านวณ ในอตัราเพิ่มขึน้
แบบขัน้บนัไดซึง่อ้างอิงกบัก าไรจากการด าเนินงาน ที่เกิดขึน้จริง)  

• คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับโรงงานท่ีว่าง (กรณี สญัญาเช่า 
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1.2.2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่  6) (ส าหรับอาคาร
โรงงาน) ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 

3 ปีขึน้ไป) ในอตัรา 2 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ที่ได้รับจากผู้ เช่า
รายใหม่ของโรงงานดังกล่าว  ทั ง้นี ห้ ากสัญญาเช่ า  ไม่ เกิน  3 ปีคิ ด
ค่าธรรมเนียมในสดัส่วนของค่านายหน้า 2 เดือนของ ค่าเช่าและค่าบริการ
เฉลีย่ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านัน้ 

• คา่นายหน้าในการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่
การซือ้และขายอสงัหาริมทรัพย์แต่ละคราว (ยกเว้น กรณีที่ เป็นการซือ้/ขาย
อสงัหาริมทรัพย์จาก/ให้แก่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั) 

หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมตามบนัทึกข้อตกลง ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 
และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2555 และ บนัทึก
ข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ระหว่าง บริษัท ไท
คอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัที่ 1 
กนัยายน 2558 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กองทุน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

5 ปีตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม (ครัง้ที่ 6)  

ค่าธรรมเนียมในการบริหาร • ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอตัราคงที่ ร้อยละ 0-
19.5 ของก าไรจากการด าเนินงานของกองทุนรวม (ค านวณในอตัราเพิ่มขึน้
แบบขัน้บนัไดซึง่อ้างอิงกบัก าไรจากการ ด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง) 

• คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ส าหรับโรงงานท่ีวา่ง (กรณี สญัญาเช่า 
3 ปีขึน้ไป) ในอตัรา 2 เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ที่ได้รับจากผู้ เช่า
รายใหม่ของโรงงานดังกล่าว  ทั ง้นี ห้ ากสัญญาเช่ า  ไม่ เกิน  3 ปีคิ ด
ค่าธรรมเนียมในสดัส่วนของค่านายหน้า 2 เดือนของ ค่าเช่าและค่าบริการ
เฉลีย่ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านัน้ 

• คา่นายหน้าในการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่
การซือ้และขายอสงัหาริมทรัพย์แต่ละคราว (ยกเว้น กรณีที่ เป็นการซือ้/ขาย
อสงัหาริมทรัพย์จาก/ให้แก่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั) 
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ทัง้นี ้เมื่อกองทนุรวม TFUND โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนีใ้ห้แก่
กองทรัสต์ TREIT จากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว กองทรัสต์ TREIT และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องจะยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนีโ้ดยพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่รับโอนมา
จากกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ให้เป็นการด าเนินการภายใต้สญัญาแตง่ตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ รายละเอียดเป็นไปตามวาระที่ 6  

 

1.3. สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่กองทุนรวม TFUND มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเช่า และ/หรือ ค่าเสียหาย
จากผู้เช่ารายย่อย 

ปัจจุบันกองทุนรวม TFUND มีข้อพิพาทที่กองทุนรวม TFUND มีสิทธิในการเรียกร้องในค่าเช่า และ /หรือ 

คา่เสยีหาย ที่เกิดขึน้จากสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายยอ่ย และสญัญาจ้างเหมากบัผู้ รับจ้าง โดยแบง่เป็น 3 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1) คดีที่กองทุนรวม TFUND เป็นโจทก์ และ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล จ านวน 3 คดี รวมมูลค่า
ประมาณ 20 ล้านบาท 

2) คดีที่กองทนุรวม TFUND เป็นโจทก์ และ มีค าพิพากษาให้ผู้ เช่าช าระเงินค่าเช่า และ/หรือ คา่เสียหายแก่กองทนุ
รวม TFUND จ านวน 6 คดี รวมมลูคา่ประมาณ 11 ล้านบาท 

3) คดีที่ผู้ เช่า หรือ ผู้ รับจ้างถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย และกองทนุรวม TFUND ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีใ้น
ฐานะเจ้าหนีเ้ข้าไปในคดีล้มละลาย จ านวน 2 คดี รวมมลูคา่ประมาณ 7 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กองทุนรวม TFUND จะโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อพิพาทดงักล่าวข้างต้นให้แก่กองทรัสต์ TREIT และ 
กองทรัสต์ TREIT จะเป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ พร้อมทัง้เป็นผู้ รับค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีกองทุน
รวม TFUND จะต้องช าระเนื่องจากการด าเนินการตามที่กองทรัสต์ TREIT ร้องขอ) และเป็นผู้ ได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อ
พิพาทดงักลา่วที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 

1.4. สถานะการด าเนินการ 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการชีแ้จงและรับทราบการแผนการด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของกองทุน
รวม TFUND ให้แก่กองทรัสต์ TREIT ร่างสญัญาโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาในข้อ 1.1 และร่างสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน
เน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวันที่ 25 
ธนัวาคม 2555 และบนัทกึข้อตกลง เร่ืองการคิดคา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่าราย
ใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 
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2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทุนรวม TLOGIS”) 

2.1. รายการของสัญญาต่าง ๆ ที่ กองทุนรวม TLOGIS เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ณ 
ขณะนี ้

2.1.1. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของกองทุนรวม TLOGIS 

ล าดับ สัญญา 

1. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุนครัง้แรก 

1.1  สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ   
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552  

2. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 1) 

2.1  สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ   
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  

2.2  สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของ
กองทนุรวม ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กบั บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 25543  

3. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวม TLOGIS ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สอง (เพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 2) 

3.1.  สญัญาจะซือ้จะขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 ของกองทุนรวม ระหว่าง 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด ลงวนัที่  
28 พฤศจิกายน 2555 

3.2.  สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาการช าระค่าบริการส่วนกลาง ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 ของ
กองทุนรวม ระหว่าง กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

3.3.  สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของกองทุนรวม ระหว่าง 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด ลงวนัที่  

28 พฤศจิกายน 25554 

                                                      
3 แก้ไขเพ่ิมเติมตามบนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบั กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน 
ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2555  
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ล าดับ สัญญา 

4. สัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลงอื่น ๆ ที่ส าคัญ 

4.1.  บนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) กับ กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 

4.2.  บันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด กับ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  
ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 

4.3.  หนงัสือจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั ถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 

จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ เร่ือง อนุญาตให้

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ใช้ที่ดินและลานจอดรถ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2556 

4.4.  หนงัสอืจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ถึง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั เร่ือง อนญุาตให้ บริษัท 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ใช้อาคารส านกังานกรมศลุกากร ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 

4.5.  บนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) , บริษัท ไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั, กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์ค
โลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 

4.6.  บนัทึกข้อตกลง ระหว่าง กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กบั บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2558 

4.7.  บนัทึกข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั กบั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

4.8.  บนัทึกข้อตกลง เร่ือง การย้ายต าแหน่งรัว้แนวที่ดินซึ่งถูกเวนคืน ระหว่าง  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั กบั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

4.9.  บนัทึกข้อตกลง การยกเลิกข้อตกลงการโอนย้ายผู้ เช่าระหว่างกลุ่ม ระหว่าง บริษัท ไทคอน อินดัส 
เทรียล คอนเน็คชั่น  จ ากัด (มหาชน) , บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด , กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน และ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 
2558 

 

 

                                                                                                                                                                     
4 แก้ไขเพ่ิมเติมตามบนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั กบั กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวันที ่
3 ธนัวาคม 2555 และ บนัทึกข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ ระหว่าง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั กบั 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัที ่1 กนัยายน 2558 
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2.1.2. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์กองทุนรวม TLOGIS 

กองทนุรวม TLOGIS จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สินที่กองทนุรวม TLOGIS ลงทนุ ซึ่งผู้ เช่าในแต่ละ

โครงการจะเข้าท าสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาบริการ กบักองทนุรวม TLOGIS ซึ่งจ านวนผู้ เช่าตามสญัญาเช่า และ/หรือ 

สญัญาบริการ ท่ีกองทนุรวม TLOGIS ได้เข้าท ากบัผู้ เช่ารายย่อย ข้อมลู ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2560 มีรายละเอียดผู้ เช่าใน

แตล่ะโครงการสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
โครงการ 

จ านวนสัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ (ฉบับ) 

1.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย  7 

2.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 15 

3.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 20 

4.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ 2 

5.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 4 

  48 

 

ทัง้นี ้ผู้ เช่าบางรายน าหนงัสือค า้ประกันเพื่อเป็นประกันการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ เช่าและผู้ รับบริการภายใต้

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ จ านวน 4 ฉบบั  

 

2.1.3. สัญญาอื่นใดที่กองทุนรวม TLOGIS เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ณ วันโอน
ทรัพย์สินและภาระ 

 

2.2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ สัญญาการช าระค่าบริการส่วนกลาง 

2.2.1. สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

1) สัญญาแก้ไขเพิ่ มเติมสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่  1 ของกองทุนรวม ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิ
สติคส์ กับ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่  28 
กันยายน 2554 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) 

กองทุนรวม กองทนุรวม TLOGIS (“กองทนุรวม”)  
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ทรัพย์สินที่บริหาร ทรัพย์สนิจากการลงทนุครัง้แรกและจากการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทนุรวม 

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• กองทุนรวมตกลงช าระค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ 

TICON เป็นรายเดือน ดงันี ้

(1) ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 

ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้

(2) ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: 

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วยร้อยละ  3 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทนุรวม และร้อยละ 0-10 ของก าไร

จริงจากการด าเนินงานของกองทนุรวม 

• นอกจากค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แล้ว  TICON มีสิทธิที่จะ

ได้รับคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ดงันี ้

(1) คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ 

• ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2559: ไมม่ี 

• ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2562  

:  กรณีสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

TICON มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ 2 เดือน

ของคา่เช่าและคา่บริการของทรัพย์สนินัน้ 

: กรณีสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ไม่เกิน 3 ปี คิด

ค่าธรรมเนียมในสดัสว่น 2 เดือนของค่าเช่าเฉลี่ยตามระยะเวลา

ของสญัญาเช่านัน้ 

(2) คา่นายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์  

TICON จะมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมในอตัราเทา่กบัร้อยละ 3 ของมลูค่า

การขายอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะคราว 
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(3) คา่นายหน้าในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม  

ส าห รับการได้ ม าซึ่ งอสังหา ริมท รัพ ย์ ใหม่  ยก เว้นก รณี ที่ เป็ น

อสังหาริมทรัพย์ของ TICON หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

จ ากัด (“TPARK”) หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน TICON จะมีสิทธิได้รับ

คา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่การซือ้อสงัหาริมทรัพย์

ในแตล่ะคราว  

• ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า

รายใหมท่ัง้หมด จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ

รวม 

การเปลี่ยนตัวผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

 

TICON มีสิทธิที่จะแต่งตัง้  TPARK เพื่อรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ทัง้หมดของ 

TICON ภายใต้สญัญาฉบบันี ้โดยที่ 

• TPARK ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 

ขณะเวลาของการเปลีย่นตวัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• TICON ต้องคงไว้ซึง่การถือหุ้นโดยตรงอยา่งน้อยร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ TPARK ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสญัญา

ฉบบันี ้และ 

• (1)  ณ ขณะเวลาของการเปลี่ยนตัวผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ TPARK 

จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัท จากสถาบัน 

การจัดอันดับความน่ าเช่ื อ ถือที่ ได้ รับอนุญ าตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเช่ือถืออย่างน้อยเท่ากับ

อนัดบัความนา่เช่ือถือของ TICON หรือ 

(2)  TICON และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 20 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทนุรวม ตลอดระยะเวลาที่เหลอือยูข่องสญัญาฉบบันี ้

การสิน้สุดของสัญญา • กองทนุรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่าง

ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) TICON มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือได้มีการเร่ิมด าเนินกระบวนการตาม

กฎหมายล้มละลาย หรืออยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ หรือเจ้าพนกังาน
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2) สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 ของ
กองทุนรวม ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ กับ บริษัท ไท
คอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

พิทกัษ์ทรัพย์ได้ถกูแต่งตัง้ขึน้เพื่อดแูลจดัการทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นที่

ส าคญัของทรัพย์สนิของ TICON  

(2) TICON ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาฉบบัอื่น

ที่กองทุนรวมเป็นคู่สัญญากับ TICON และ TICON ไม่สามารถแก้ไข

การผิดสญัญาดงักล่าวภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าว

จากกองทนุรวมให้แก้ไขการผิดสญัญาดงักลา่ว  

(3) TICON ขาดคุณ สมบัติ ในการป ฏิบัติ ห น้ าที่ ใน ฐานะผู้ บ ริหา ร

อสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม และไม่สามารถด าเนินการแก้ไข

การขาดคณุสมบตัิดงักลา่วได้ภายใน 60 วนั 

(4) TICON ทจุริตในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• สัญญาฉบับนีจ้ะสิน้สุดลงในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสัง่ให้เลกิกองทนุรวม หรือ 

(2) กองทุนรวมจ าหน่ายทรัพย์สินทัง้หมด และ TICON ไม่ประสงค์จะ

ด าเนินการบริหารทรัพย์สินตามสัญญาฉบับนีใ้ห้แก่ผู้ ซือ้ทรัพย์สิน

ดงักลา่ว 

หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บ ริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  

คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) กับ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์  

ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั (“TPARK”) 

กองทุนรวม กองทนุรวม TLOGIS (“กองทนุรวม”)   

ทรัพย์สินที่บริหาร ทรัพย์สนิจากการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 ของกองทนุรวม 

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

• 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (29 พฤศจิกายน 2555) 

• สญัญาฉบบันีจ้ะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิทกุ ๆ ระยะเวลา 5 ปี 
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ค่าธรรมเนียมในการบริหาร • กองทุนรวมตกลงช าระค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ 

TPARK เป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ

กองทุนรวม และร้อยละ 0-10 ของก าไรจริงจากการด าเนินงานของกองทุน

รวม 

• นอกจากค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์แล้ว TPARK มีสิทธิที่จะ

ได้รับคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ดงันี ้

(1) คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ 

• กรณีสญัญาเช่าและสญัญาบริการตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป กองทนุรวมจะ

ช าระค่านายหน้าให้ TPARK ในอัตรา 2 เดือนของค่าเช่าและ

คา่บริการ 

• กรณีสญัญาเช่าและสญัญาบริการตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป และมีเง่ือนไข

ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ

ก าหนดสญัญาได้ (Early Terminate Option) กองทนุรวมจะช าระ

คา่นายหน้าให้ TPARK ดงันี ้

(1) คิดค่านายหน้าครัง้แรกในสัดส่วน 2 เดือนของค่าเช่าและ

ค่าบริการเฉลี่ยตามระยะเวลานับจากวนัแรกที่เร่ิมสญัญา

เช่าจนถึงวนัที่ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าก่อน

ก าหนดได้   

(2) กรณีที่ผู้ เช่ายังคงเช่าอาคารคลังสินค้าอยู่และเกินกว่า

ก าหนดเวลาที่ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าก่อน

ก าหนดได้ คิดคา่นายหน้าในสดัสว่น 2 เดือนของค่าเช่าและ

ค่าบริการเฉลี่ยตามระยะเวลานบัจากวนัถัดจากวนัที่ผู้ เช่า

สามารถใช้สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดได้จนถึงวัน

สดุท้ายของแตล่ะรอบปีของสญัญาเช่า 

อยา่งไรก็ตาม กรณีที่ผู้แจ้งยกเลกิสญัญาเช่าในระหวา่งรอบ

ปีของสญัญา คิดค่านายหน้าในสดัส่วน 2 เดือนของค่าเช่า

และค่าบริการเฉลี่ยตามระยะเวลานับจากวันถัดจาก  (ก) 

วนัที่ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดได้ 

หรือ (ข) วันแรกของรอบปีของสัญญาเช่าถัดจากรอบปี
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ลา่สดุที่กองทนุรวมค านวณคา่นายหน้าเพื่อช าระให้ TPARK 

(แล้วแต่กรณี) จนถึงวันสุดท้ายที่ผู้ เช่ายังคงเช่าอาคาร

คลงัสนิค้า 

• กรณีสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ที่สัน้กว่า 3 ปี คิด

ค่าธรรมเนียมในสดัสว่นของอตัราค่าธรรมเนียมที่กลา่วถึงข้างต้น 

เฉลีย่ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 

(2) คา่นายหน้าในการขายอสงัหาริมทรัพย์  

TPARK จะมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมในอตัราเทา่กบัร้อยละ 3 ของมลูค่า

การขายอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละคราว เว้นแต่การขายอสงัหาริมทรัพย์

ให้แก่ TPARK และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ TPARK และ/หรือ 

บคุคลในกลุม่เดียวกนัของ TPARK 

(3) คา่นายหน้าในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม  

ส าห รับการได้ ม าซึ่ งอสังหา ริมท รัพ ย์ ใหม่  ยก เว้นก รณี ที่ เป็ น

อสงัหาริมทรัพย์ของ TPARK และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ TPARK 

และ/หรือ บุคคลในกลุ่มเดียวกันของ TPARK  TPARK จะมีสิทธิได้รับ

คา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 ของมลูคา่การซือ้อสงัหาริมทรัพย์

ในแตล่ะคราว  

• ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า

รายใหมท่ัง้หมด จะไมเ่กินอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ

รวม 

การสิน้สุดของสัญญา • กองทนุรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่าง

ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) TPARK มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือได้มีการเร่ิมด าเนินกระบวนการตาม

กฎหมายล้มละลาย หรืออยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ หรือเจ้าพนกังาน

พิทกัษ์ทรัพย์ได้ถกูแต่งตัง้ขึน้เพื่อดแูลจดัการทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นที่

ส าคญัของทรัพย์สนิของ TPARK  

(2) TPARK ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาฉบบัอื่น

ที่กองทุนรวมเป็นคู่สญัญากับ TPARK และ TPARK ไม่สามารถแก้ไข
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ทัง้นี ้เมื่อกองทนุรวม TLOGIS โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนีใ้ห้แก่
กองทรัสต์ TREIT จากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว กองทรัสต์ TREIT และคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องจะยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนีโ้ดยพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่รับโอนมา
จากกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ให้เป็นการด าเนินการภายใต้สญัญาแตง่ตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ รายละเอียดเป็นไปตามวาระที่ 6  

 

2.2.2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการช าระค่าบริการส่วนกลาง ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 
ของกองทุนรวม ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพีาร์คโลจิสติคส์ กับ บริษัท ไทคอน โล
จิสติคส์ พาร์ค จ ากัด ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

การผิดสญัญาดงักล่าวภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าว

จากกองทนุรวมให้แก้ไขการผิดสญัญาดงักลา่ว  

(3) TPARK ขาดคุณ สมบัติ ในการป ฏิบัติ ห น้ าที่ ในฐานะผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม และไม่สามารถด าเนินการแก้ไข

การขาดคณุสมบตัิดงักลา่วได้ภายใน 60 วนั 

(4) TPARK ทจุริตในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• สัญญาฉบับนีจ้ะสิน้สุดลงในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสัง่ให้เลกิกองทนุรวม หรือ 

(2) กองทุนรวมจ าหน่ายทรัพย์สินทัง้หมด และ  TPARK ไม่ประสงค์จะ

ด าเนินการบริหารทรัพย์สินตามสัญญาฉบับนีใ้ห้แก่ผู้ ซือ้ทรัพย์สิน

ดงักลา่ว 

หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมตามบนัทึกข้อตกลง ระหวา่ง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 

กบั กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทีพาร์คโลจิสติคส์ ลงวนัที่ 3 ธันวาคม 2555 และ

บันทึกข้อตกลง เร่ืองการคิดค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ ระหว่าง  

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด กับ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์ค  

โลจิสติคส์ ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2558  

ผู้ให้บริการส่วนกลาง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั (“TPARK”) 

กองทุนรวม กองทนุรวม TLOGIS (“กองทนุรวม”) 
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2.3. สถานะการด าเนินการ 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการชีแ้จงและรับทราบการแผนการด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของกองทุน
รวม TLOGIS ให้แก่กองทรัสต์ TREIT ร่างสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาในข้อ 2.1 และร่างสัญญาอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

 

สาระส าคัญของข้อตกลง • ในกรณีที่มีผู้ เช่ารายใหมใ่นอาคารคลงัสินค้าที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ TPARK 

จะด าเนินการเข้าท าสญัญาบริการสว่นกลางกบัผู้ เช่าโดยตรง 

• ส าหรับอาคารคลงัสนิค้าที่กองทนุรวมเข้าลงทนุท่ีไม่มีผู้ เช่า กองทนุรวมตกลง

ช าระคา่บริการสว่นกลางเป็นรายเดือนให้แก่ TPARK  

• รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้
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3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“กองทุนรวม TGROWTH”) 

3.1. รายการของสัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม TGROWTH เข้าท ากับบุคคลอื่นและยังมีผลใช้บังคับอยู่  ณ 
ขณะนี ้

3.1.1. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของกองทุนรวม TGROWTH 

ล าดับ สัญญา 

1. สัญญาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม TGROWTH ลงทุนครัง้แรก 

1.1 สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1.1.1 สญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  ลงวนัที่ 11 ธันวาคม 
2556 

1.1.2 สญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.1.3 สญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคารโรงงาน) ลงวนัที่ 
11 ธนัวาคม 2556 

1.1.4 สญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคารคลงัสินค้า) ลง
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.1.5 สญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 

1.2 สัญญาเช่าที่ดิน 

1.2.1 สญัญาเช่าที่ดินในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.2.2 สญัญาเช่าที่ดินในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.2.3 สญัญาเช่าที่ดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.3 สัญญาจะซือ้จะขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

1.3.1 สัญญาจะซือ้จะขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครและสวน
อตุสาหกรรมโรจนะ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 

1.3.2 สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลกูสร้างในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ลงวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2556 

2. สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ส าหรับอาคารโรงงาน) ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
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ล าดับ สัญญา 

2.2 สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ส าหรับอาคารคลงัสินค้า) ลงวนัที่ 11 ธันวาคม 2556 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 

3.1.2. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์กองทุนรวม TGROWTH 

กองทนุรวม TGROWTH จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าทรัพย์สนิที่กองทนุรวม TGROWTH ลงทนุ ซึ่งผู้ เช่าใน

แต่ละโครงการจะเข้าท าสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาบริการ กบักองทนุรวม TGROWTH ซึ่งจ านวนผู้ เช่าตามสญัญาเช่า 

และ/หรือ สัญญาบริการ ที่กองทุนรวม TGROWTH ได้เข้าท ากับผู้ เช่ารายย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มี

รายละเอียดผู้ เช่าในแตล่ะโครงการสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
โครงการ 

จ านวนสัญญาเช่าและ 
สัญญาบริการ (ฉบับ) 

1.  นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคารโรงงาน) 21 

2.  นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 4 

3.  นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 5 

4.  นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้(ส าหรับอาคารโรงงาน) 2 

5.  สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 4 

6.  เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 2 

7.  นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคารคลงัสนิค้า) 3 

8.  โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 23 

  64 

 

ทัง้นี ้ผู้ เช่าบางรายน าหนงัสือค า้ประกันเพื่อเป็นประกันการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ เช่าและผู้ รับบริการภายใต้

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ จ านวน 1 ฉบบั  

 

3.1.3. สัญญาอื่นใดที่กองทุนรวม TGROWTH เข้าท ากับบุคคลอื่นและยงัมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันโอน
ทรัพย์สินและภาระ 
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3.2. สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า และ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

3.2.1. สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยสัญญา 5 ฉบับดังนี ้ 

1) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 4 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ต าบล
บ้านเลนและต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สนิ
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของที่ดินที่เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใ ช้สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนั ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า  

ค่าเช่า 196,230,919.00 บาท 

การประกันภยั ผู้ เช่ามีหน้าที่จดัให้มีการท าประกนัภยัในสิง่ปลกูสร้างที่เช่าโดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับผลประโยชน์ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ามีการจัดท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าเป็นการประกันความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และการประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้มี
การโอนการประกนัภยัดงักลา่วที่เป็นสทิธิของผู้ให้เช่ามาเป็นสทิธิของผู้ เช่า 

การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่เช่า 

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง ซึง่รวมถึงการ
ซอ่มแซมหรือปรับปรุงในโครงสร้างหลกัของอาคารหรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินอนัเป็นทรัพย์สินที่
เช่า หรือตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิที่เช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 
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การเลิกสัญญา/เลกิเช่า 

 

 

• เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

• ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลกิสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี)  คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดออกจากที่ดินที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันที่
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สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกัน  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในสว่นของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และ

ชดใช้ค่าเสยีหายส าหรับสิง่ปลกูสร้างที่เช่าเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาตลาดของสิง่ปลกู

สร้างที่ เช่า ณ วันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก

คา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สทิธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใด เนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนที่ดินที่เช่ารายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และใช้ราคาส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่เช่าที่ตัง้อยู่บน

ที่ดินที่เช่ารายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากับราคาตลาดของสิ่งปลกูสร้างที่เช่ า ณ 

วนัท่ีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่า ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้

เช่าได้รับเงินที่ได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

ค่าเช่าที่จะคืน 
= 

มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่
คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ 
วนัท่ีถกูเวนคืน x 

จ านวนเงินที่ ได้ รับ        
จากการเวนคืนที่ดิน
ที่เช่าที่ถกูเวนคืน มูลค่าตลาดของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน 

ณ วนัท่ีถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน
มากกวา่มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน ผู้ให้เช่า
จะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนท่ีดินที่เช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูค่าตลาดของ
ที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้
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ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าดังกล่าว และคู่สญัญาตกลงใช้
มูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นฐานในการ
ค านวณคา่เช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้ เช่าตามสตูรดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงส่งมอบเงินที่ได้รับจากการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างที่เช่าทัง้หมด
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนรือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ดดัแปลงใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บงัคับ กฎหมายไทย 

2) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบ่อวิน และ
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของที่ดินที่เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนั ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 267,862,064.00 บาท 
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การประกันภยั ผู้ เช่ามีหน้าที่จดัให้มีการท าประกนัภยัในสิง่ปลกูสร้างที่เช่าโดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับผลประโยชน์ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ามีการจัดท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าเป็นการประกันความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และการประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้มี
การโอนการประกนัภยัดงักลา่วที่เป็นสทิธิของผู้ให้เช่ามาเป็นสทิธิของผู้ เช่า 

การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่เช่า 

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เชา่ตลอดระยะเวลาการเชา่ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่เอง ซึง่รวมถงึการ
ซอ่มแซมหรือปรับปรุงในโครงสร้างหลกัของอาคารหรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินอนัเป็นทรัพย์สินที่
เช่า หรือตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทันที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 
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• ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดออกจากที่ดินที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และ

ชดใช้ค่าเสยีหายส าหรับสิง่ปลกูสร้างที่เช่าเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาตลาดของสิง่ปลกู

สร้างที่ เช่า ณ วันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก

คา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนที่ดินที่เช่ารายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และใช้ราคาส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่เช่าที่ตัง้อยู่บน
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ที่ดินที่เช่ารายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากับราคาตลาดของสิ่งปลกูสร้างที่เช่า ณ 

วนัท่ีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ผู้ ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
= 

มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่
คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ 
วนัท่ีถกูเวนคืน x 

จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืนท่ีดิน
ที่เช่าทีถ่กูเวนคืน มูลค่าตลาดของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน 

ณ วนัท่ีถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอืของทีด่ินที่เชา่ที่ถกูเวนคืน
มากกวา่มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีทรัพย์สนิที่เช่าถกูเวนคืน ผู้ให้เชา่
จะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนท่ีดินที่เชา่ดงักลา่ว 

อนึง่ หากคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัในเร่ืองการก าหนดมลูคา่คดิลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทีด่ินที่เช่าทีถ่กูเวนคืน ณ วนัท่ีถกูเวนคืน และ/หรือมลูคา่ตลาดของ
ที่ดินท่ีเชา่ที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกูเวนคืน คูส่ญัญาตกลงให้คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายแตง่ตัง้ผู้
ประเมินคา่ทรัพย์สนิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมลูคา่ดงักลา่ว และคูส่ญัญาตกลงใช้
มลูคา่เฉลีย่ที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิทัง้สองรายเป็นฐานในการ
ค านวณคา่เชา่ที่ผู้ให้เช่าจะคืนแกผู่้ เช่าตามสตูรดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ผู้ให้เชา่ตกลงสง่มอบเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนสิง่ปลกูสร้างที่เชา่ทัง้หมด
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนรือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ดดัแปลงใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 
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เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

3) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคาร
โรงงาน)  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 20 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต าบลดอนหวั
ฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ และต าบลบ้านเกา่ ต าบลพานทอง และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่ เช่าในราคาตลาด
ของที่ดินที่เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 1,074,512,939.00 บาท 

การประกันภยั ผู้ เช่ามีหน้าที่จดัให้มีการท าประกนัภยัในสิง่ปลกูสร้างที่เช่าโดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับผลประโยชน์ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ามีการจัดท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าเป็นการประกันความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และการประกันภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้มี
การโอนการประกนัภยัดงักลา่วที่เป็นสทิธิของผู้ให้เช่ามาเป็นสทิธิของผู้ เช่า 

การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่เช่า 

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเหมาะสมแก่การใช้
งานตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เช่าตลอดระยะเวลาการเชา่ ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง ซึง่รวมถึง
การซอ่มแซมหรือปรับปรุงในโครงสร้างหลกัของอาคารหรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่
เช่า หรือตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า
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ที่เช่า ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

• ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ
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จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดออกจากที่ดินที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และ

ชดใช้ค่าเสยีหายส าหรับสิง่ปลกูสร้างที่เช่าเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาตลาดของสิง่ปลกู

สร้างที่ เช่า ณ วันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก

คา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสัย หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนที่ดินที่เช่ารายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และใช้ราคาส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่เช่าที่ตั ง้อยู่บน

ที่ดินที่เช่ารายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากับราคาตลาดของสิ่งปลกูสร้างที่เช่า ณ 

วนัท่ีการเลกิเช่าทรัพย์สนิรายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่า ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
= 

มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของที่ดินที่เช่าทีถ่กูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน 

x 
จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืนท่ีดิน
ที่เช่าทีถ่กูเวนคืน มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ี

ถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน
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มากกวา่มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน ผู้ให้เช่า
จะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนท่ีดินที่เช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูค่าตลาดของ
ที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าดังกล่าว และคู่สญัญาตกลงใช้
มูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นฐานในการ
ค านวณคา่เช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้ เช่าตามสตูรดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ผู้ ให้เช่าตกลงส่งมอบเงินที่ได้รับจากการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างที่เช่าทัง้หมด
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนรือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ดดัแปลงใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ

ในการใช้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 24974  โฉนดเลขที่ 28272 โฉนดที่ดินเลขท่ี 35041 โฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 171497 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 28275 ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า และ/หรือ

ที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก 

ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทอ่ระบายน า้ ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ 

ส าหรับอาคารโรงงาน A1. 8/3 Plot G808/4 ซึ่งตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขที่ 36400 ส าหรับ

อาคารโรงงาน M2.4 Plot G906/4 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 36401 ส าหรับอาคาร

โรงงาน C2.5, M2.4 และ M2.7 Plot G856 ที่ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  37960 และ

ส าหรับอาคารโรงงาน M2.5, A1.5/4 และ C3.2 Plot 623 ที่ตัง้อยูบ่นโฉนดเลขที่ 179578 

และโฉนดที่ดินเลขที่ 179580 และส าหรับอาคารโรงงาน B2.1/1 Plot G907/2 ที่ตัง้อยู่
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บนโฉนดที่ดินเลขท่ี 38252 ตามล าดบั ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่คิดคา่ตอบแทนใดๆ 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

4) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 2 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของที่ดินที่เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 454,995,000.00 บาท 

การประกันภยั ผู้ เช่ามีหน้าที่จัดให้มีการท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าโดยผู้ เช่าเป็นผู้ รับประโยชน์ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ามีการจัดท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าเป็นการประกันความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และการประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้มี
การโอนการประกนัภยัดงักลา่วที่เป็นสทิธิของผู้ให้เช่ามาเป็นสทิธิของผู้ เช่า 

การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่เช่า 

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เชา่ตลอดระยะเวลาการเชา่ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่เอง ซึง่รวมถงึการ
ซอ่มแซมหรือปรับปรุงในโครงสร้างหลกัของอาคารหรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินอนัเป็นทรัพย์สินที่
เช่า หรือตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่
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บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

ก าร เลิ ก สั ญ ญ า /เลิ ก
สัญญา 

• เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

•  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถกูเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้
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ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดออกจากที่ดินที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และ

ชดใช้ค่าเสยีหายส าหรับสิง่ปลกูสร้างที่เช่าเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาตลาดของสิง่ปลกู

สร้างที่ เช่า ณ วันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก

คา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนที่ดินที่เช่ารายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และใช้ราคาส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่เช่าที่ตัง้อยู่บน

ที่ดินที่เช่ารายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากับราคาตลาดของสิ่งปลกูสร้างที่เช่า ณ 

วนัท่ีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่า ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
= 

มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของที่ดินที่เช่าทีถ่กูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน 

x 
จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืนท่ีดิน
ที่เช่าทีถ่กูเวนคืน มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ี

ถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน
มากกวา่มลูค่าตลาดของที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีทรัพย์สนิที่เช่าถกูเวนคืน ผู้ ให้เช่า
จะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนท่ีดินที่เช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูคา่ตลาดของ
ที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้
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ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใช้
มูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นฐานในการ
ค านวณคา่เช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้ เช่าตามสตูรดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ผู้ให้เชา่ตกลงสง่มอบเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนสิง่ปลกูสร้างที่เชา่ทัง้หมด
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนรือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ดดัแปลงใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

• ผู้ ให้เช่าตกลงจะก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบให้ผู้ เช่าเพื่อน า

ทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้ เช่ารายย่อยเช่าต่อได้ ภายในวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มิ

เช่นนัน้ ผู้ ให้เช่าตกลงชดเชยความเสียหายจากความลา่ช้าดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเป็นราย

เดือน ในอตัราเท่ากับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน ที่ผู้ เช่าคาดว่าจะได้รับจาก

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเช่า จนกวา่ทรัพย์สนิดงักลา่วจะอยูใ่นสภาพพร้อมสง่มอบให้แก่ผู้

เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ

ในการใช้ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 16687 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่าและ/หรือท่ีดินแปลง

อื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน า้ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับ

อาคารโรงงาน AAA14.2 Plot A220 ที่ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 31701 ตลอดอายุ

สญัญาเช่า โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 
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กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

5) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส าหรับอาคาร
คลังสินค้า)  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินและอาคารคลงัสินค้า จ านวน 7 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของที่ดินที่เช่า ณ วันสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี  ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 425,565,000.00 บาท 

การประกันภยั ผู้ เช่ามีหน้าที่จดัให้มีการท าประกนัภยัในสิง่ปลกูสร้างที่เช่าโดยผู้ เชา่เป็นผู้ รับผลประโยชน์ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

ทัง้นี ้หากผู้ ให้เช่ามีการจัดท าประกนัภยัในสิ่งปลกูสร้างที่เช่าเป็นการประกันความเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และการประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลภายนอก ผู้ ให้เช่าจะด าเนินการให้มี
การโอนการประกนัภยัดงักลา่วที่เป็นสทิธิของผู้ให้เช่ามาเป็นสทิธิของผู้ เช่า 

การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่เช่า 

ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ เชา่ตลอดระยะเวลาการเชา่ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ เชา่เอง ซึ่งรวมถงึการ
ซอ่มแซมหรือปรับปรุงในโครงสร้างหลกัของอาคารหรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินอนัเป็นทรัพย์สินที่
เช่า หรือตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 35  

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

•  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถกูเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี)  

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลูกสร้างทัง้หมดออกจากที่ดินที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง
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ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และ

ชดใช้ค่าเสยีหายส าหรับสิง่ปลกูสร้างที่เช่าเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาตลาดของสิง่ปลกู

สร้างที่ เช่า ณ วันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ เช่าในการเรียก

คา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนที่ดินที่เช่ารายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และใช้ราคาส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่เช่าที่ตัง้อยู่บน

ที่ดินที่เช่ารายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากับราคาตลาดของสิ่งปลกูสร้างที่เช่า ณ 

วนัท่ีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ผู้ ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
=  

มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของที่ดินที่เช่าทีถ่กูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน 

x 
จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืนท่ีดิน
ที่เช่าทีถ่กูเวนคืน มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ี

ถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของที่ดินที่เช่าที่ถูกเวนคืน
มากกวา่มลูคา่ตลาดของที่ดินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน ผู้ให้เช่า
จะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนท่ีดินที่เช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูค่าตลาดของ
ที่ดินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าดังกล่าว และคู่สญัญาตกลงใช้
มูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นฐานในการ
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ค านวณคา่เช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้ เช่าตามสตูรดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนี ้ผู้ให้เชา่ตกลงสง่มอบเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนสิง่ปลกูสร้างที่เชา่ทัง้หมด
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้เช่าได้รับเงินดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนรือ้ถอน เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข ดดัแปลงใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาที่เช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ

ในการใช้ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 22496 ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า และ/หรือที่ดินแปลง

อื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง

รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน า้ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับ

อาคารคลงัสนิค้า W1/1-W1/4 และ W2/1-W2/2 Plot G724 ซึ่งตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขที่ 

35276 และส าหรับอาคารคลงัสนิค้า W3 Plot G724 ซึง่ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขท่ี 35277 

ตามล าดบั ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

 

3.2.2. สัญญาเช่าที่ดิน ประกอบด้วยสัญญา 3 ฉบับดังนี ้

1) สัญญาเช่าที่ดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
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ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจ านวน 2 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของทรัพย์สนิที่เช่า ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 11,743,757.45 บาท 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สินที่เช่า หรือ
ตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 
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•  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถกูเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดออกจากทรัพย์สนิที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วนันบัจากวนัที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในสว่นของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้

เช่ามีสทิธิเรียกให้ผู้ให้เช่าซือ้อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ เช่า ท่ีตัง้อยูบ่น

ทรัพย์สนิที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ณ วนัท่ีสญัญาฉบบันี ้

สิน้สดุลง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของผู้ เช่าในการเรียกคา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในสว่นทรัพย์สินที่เช่ารายการดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้ เช่ามีสิทธิเรียกให้ผู้ ให้เช่าซือ้อาคารและสิ่ง
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ปลกูสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าท่ีตัง้อยู่บนทรัพย์สินท่ีเช่ารายการดงักล่าว ในราคา

ตลาดของอาคารและสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว ณ วนัที่การเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่า ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผู้ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
= 

มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของทรัพย์สนิท่ีเชา่ที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกู

เวนคืน x 

จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืน

ทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ถกู
เวนคืน มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีเชา่ทีถ่กูเวนคืน ณ 

วนัท่ีถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มลูคา่คิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรัพย์สนิที่เช่าที่ถกูเวนคืน
มากกวา่มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน ผู้ให้
เช่าจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินที่เช่า
ดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทรัพย์สินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูคา่ตลาด
ของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่าย
แต่งตัง้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมลูคา่ดงักลา่ว และให้คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายถือว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นมูลค่าที่
เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ค านวณคา่เช่าที่จะคืน 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเว้นแตเ่ป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

สญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 41  

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

2) สัญญาเช่าที่ดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดิน จ านวน 7 แปลง ซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบ้านช้างและต าบลอุทัย 
อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าในราคาตลาด
ของทรัพย์สนิที่เช่า ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 45,686,127.00 บาท 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สินที่เช่า หรือ
ตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เติมอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า
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ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

•  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถกูเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

• เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง

มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดออกจากทรัพย์สนิที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วนันบัจากวนัที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในสว่นของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้

เช่ามีสทิธิเรียกให้ผู้ให้เช่าซือ้อาคารและสิง่ปลกูสร้างที่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่า ท่ีตัง้อยูบ่น
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ทรัพย์สนิที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ณ วนัท่ีสญัญาฉบบันี ้

สิน้สดุลง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของผู้ เช่าในการเรียกคา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ใ ห้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนคา่เช่าในสว่นทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่ว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้ เช่ามีสิทธิเรียกให้ผู้ ให้เช่าซือ้อาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าท่ีตัง้อยู่บนทรัพย์สินท่ีเช่ารายการดงักล่าว ในราคา

ตลาดของอาคารและสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว ณ วนัที่การเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ผู้ ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
= 

มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของทรัพย์สนิท่ีเชา่ที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกู

เวนคืน x 

จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืน

ทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ถกู
เวนคืน มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีเชา่ทีถ่กูเวนคืน ณ 

วนัท่ีถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มลูคา่คิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรัพย์สินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน
มากกว่ามลูค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีทรัพย์สนิที่เช่าถกูเวนคืน ผู้ให้
เช่าจะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิท่ีเช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทรัพย์สินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน และ/หรือมลูคา่ตลาด
ของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถกูเวนคืน คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่าย
แต่งตัง้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมลูคา่ดงักลา่ว และให้คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายถือว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นมูลค่าที่
เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ค านวณคา่เช่าที่จะคืน 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความ



สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 หน้า 44  

ยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเว้นแตเ่ป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

สญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอันเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ

ในการใช้ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 30485 และ โฉนดเลขท่ี 34443  ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้

เช่าและ/หรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็น

ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  ท่อระบายน า้ ตลอดจน

สาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับอาคารโรงงาน L2.8/1 Plot 37-3  ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดิน

เลขที่ 33629 และส าหรับอาคารโรงงาน L2.8/2 Plot 37-9 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 

35027  ตามล าดบั ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

3) สัญญาเช่าที่ดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  

ผู้ให้เช่า บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 

ผู้เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดิน จ านวน 11 แปลง ซึง่ตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ต าบลบางววัและ
ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน
ที่เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการซือ้ทรัพย์สนิท่ีเช่าในราคาตลาด
ของทรัพย์สนิท่ีเชา่ ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ ทัง้นี ้หากผู้ เชา่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้
ทรัพย์สนิท่ีเช่า ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เชา่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 
วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่า 560,923,650.00 บาท 
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การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

ผู้ให้เชา่ยินยอมให้ผู้ เช่าปลกูสร้างอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างเพิม่เติมบนทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือ
ตกแตง่ ดดัแปลง ตอ่เตมิอาคารและสิง่ปลกูสร้างเพิม่เตมิบนทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ 

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่า 

• ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

• ผู้ เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่าทั ง้หมดหรือบางส่วนออกให้ เช่ าช่ วงแก่

บคุคลภายนอกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ให้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า • เมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัที 

• หากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาฉบบันีห้รือผิดค ารับรอง และไมส่ามารถเยียวยา

แก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัทีโดย

การบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• หากมีการเลกิเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าทกุรายการ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีการเลกิเช่า

ทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการสดุท้ายมีผลใช้บงัคบั 

• ผู้ เช่าอาจใช้สทิธิเลกิเช่าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  ในกรณีเหตุสุดวิสัย อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้ เช่า ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่า
ทรัพย์สินที่ เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการนัน้
เสียหายหรือสญูหายทัง้หมด ให้การเช่าทรัพย์สินรายการดงักล่าวระงบัลงทนัที 
โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วต้องไมไ่ด้เกิดจากความผิดของผู้ให้เช่าหรือผู้ เช่า 

•  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดถกูเวนคืน ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิรายการดงักลา่วได้ 

• ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสญัญาได้ในกรณีผู้ ให้เช่าเข้าสูก่ระบวนการประนอมหนี ้อยู่ภายใต้

การพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลิกกิจการ ยื่น

ค า ร้องขอฟื้นฟู กิจการต่อศาล หรือมี เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งผู้ เช่าเห็นว่ากระทบต่อ

ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีข้องผู้ ให้เช่า ซึ่งในกรณีนีถื้อเป็นการเลิก

สญัญาเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/ • เมื่อสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง หรือมีการเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด ผู้ เช่าจะต้องส่ง
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เลิกเช่า มอบทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมด (แล้วแตก่รณี) คืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้

เช่าและบริวารของผู้ เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่ารายการดงักลา่วหรือทัง้หมดและ

จะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด

ภายใน 180 วันนับจากวันที่สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง หรือวันที่การเลิกเช่าทรัพย์สิน

รายการดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั (แล้วแตก่รณี) 

• เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผู้ เช่าไม่ได้ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่า ผู้ เช่าต้องรือ้

ถอนสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดออกจากทรัพย์สนิที่เช่าให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วนันบัจากวนัที่

สิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง

ร่วมกนั  โดยผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ที่

เกิดขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ ให้เช่า  ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่า

เช่าในสว่นของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้

เช่ามีสทิธิเรียกให้ผู้ให้เช่าซือ้อาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ เช่า ท่ีตัง้อยูบ่น

ทรัพย์สนิที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ณ วนัท่ีสญัญาฉบบันี ้

สิน้สดุลง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของผู้ เช่าในการเรียกคา่เสยีหายอื่นๆ จากผู้ให้เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงเนื่องจากความผิดของผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า

ให้แก่ผู้ เช่าและไมต่ดัสทิธิผู้ให้เช่าในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ เช่า (หากมี) 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลกิเช่าทรัพย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตสุดุวิสยั หรือในกรณี

ทีท่รัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสญูหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่า

และผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าตกลงคืนคา่เช่าในสว่นทรัพย์สนิท่ีเช่ารายการดงักลา่ว ให้แก่ผู้ เช่าตาม

สดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และผู้ เช่ามีสิทธิเรียกให้ผู้ ให้เช่าซือ้อาคารและสิ่ง

ปลกูสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่าท่ีตัง้อยู่บนทรัพย์สินท่ีเช่ารายการดงักล่าว ในราคา

ตลาดของอาคารและสิ่งปลกูสร้างดังกล่าว ณ วนัที่การเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

• ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่ารายการ

ดงักลา่วถกูเวนคืน ผู้ ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้ เช่าภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ผู้ ให้

เช่าได้รับเงินท่ีได้รับจากการเวนคืน โดยคา่เช่าที่จะคืนจะค านวณตามสตูรดงันี ้

คา่เช่าทีจ่ะคืน 
มลูคา่คดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอื
ของทรัพย์สนิท่ีเชา่ที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกู

x จ านวนเงินท่ีได้รับ        
จากการเวนคืน
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= เวนคืน ทรัพย์สนิท่ีเช่าที่ถกู
เวนคืน มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีเชา่ทีถ่กูเวนคืน ณ 

วนัท่ีถกูเวนคืน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มลูคา่คิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรัพย์สินท่ีเช่าที่ถกูเวนคืน
มากกว่ามลูค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถกูเวนคืน ณ วนัท่ีทรัพย์สนิที่เช่าถกูเวนคืน ผู้ให้
เช่าจะคืนคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าเทา่กบัจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สนิท่ีเช่าดงักลา่ว 

อนึ่ง หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันในเร่ืองมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่
คงเหลือของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ถูกเวนคืน  และ/หรือมูลค่าตลาดของ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถูกเวนคืน ให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมลูดงักลา่ว และให้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายถือว่าราคา
ประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินทัง้สองรายเป็นมลูค่าที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้
ค านวณคา่เช่าที่จะคืน 

หน้าที่ของผู้ให้เช่า • ผู้ ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเว้นแตเ่ป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

สญัญาฉบบันี ้

• ผู้ให้เช่าตกลงจะไมโ่อนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีเชา่ให้แก่บคุคลใดตลอดระยะเวลาท่ีเช่า เว้น

แตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ เช่า 

• ผู้ให้เช่าตกลงสง่มอบเงิน เอกสารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้ เช่าอนัเก่ียวเนื่องกบั

ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ

ภายหลงัวนัจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้ เชา่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ให้เช่าได้รับมอบเงิน 

เอกสารหรือสิง่ของดงักลา่ว 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ

ในการใช้ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 1225 และโฉนดเลขท่ี 34686 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้

เช่าและ/หรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินดงักลา่ว เพื่อเป็นทางเข้าออก 

ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทอ่ระบายน า้ ตลอดจนสาธารณปูโภคตา่งๆ 

ส าหรับอาคารคลงัสินค้า B3.1 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 34684 และส าหรับอาคาร

คลังสินค้า M1.1/10-17 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 34685 ตามล าดับ   ตลอดอายุ

สญัญาเช่า โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

• ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้ เชา่ บริวารของผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ย และบริวารของผู้ เช่ารายยอ่ย มีสทิธิ
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ในการใช้ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 29466 ภายหลงัการแบ่งแยกโฉนด ซึ่งเป็นกรรมสทิธ์ิของ

ผู้ ให้เช่าหรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็น

ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน า้ ตลอดจน

สาธารณปูโภคต่างๆ ส าหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 29466 ซึง่อยู่ในระหวา่งการแบง่แยกโฉนด

ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ 

หน้าที่ของผู้เช่า ผู้ เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สนิท่ีเชา่เพือ่การประกอบธุรกิจของกองทนุรวมหรือการด าเนินการใดๆ 
ที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

 

3.2.3. สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1) สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ส าหรับอาคารโรงงาน) 

คู่สัญญา บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) และ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (กองทนุรวม) 

อสังหาริมทรัพย์ที่บริหาร • ทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรกสว่นที่ 1 ได้แก่ที่ดิน และอาคารโรงงาน รวม 38 

โรง ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม รวม 5 แหง่ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 2 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร 
ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน  4 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
(ไฮ เทค ) ต าบลบ้ าน โพ  และต าบลบ้ าน เลน  อ า เภอบางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 5 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ต าบล
บอ่วิน และต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 7 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบล
บ้านช้าง และต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จ านวน 20 โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ และต าบลบ้านเก่า ต าบลพานทอง และต าบล
หนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

• ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกสว่นที่ 2 ได้แก่ที่ดิน และอาคารโรงงาน รวม 2 

โรง ซึ่งตัง้อยู่ที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
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จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

5 ปี และจะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกคราวละ 5 ปี เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

ค่ าธรรม เนี ยมในการ
บริหาร 

• ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยอตัราคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อเดือน

ของรายได้สทุธิที่ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ และอตัราแปรผนัระหว่างร้อยละ 0.00 - 19.50 

ของก าไรจากการด าเนินงานอสงัหาริมทรัพย์ (ค านวณในอตัราเพิ่มขึน้แบบขัน้บนัไดซึ่ง

อ้างอิงกบัก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง) 

ทัง้นี ้รายได้สทุธิทีไ่ด้จากอสงัหาริมทรพัย์ หมายถึง รายได้สทุธิที่ได้จากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการและสญัญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสินไหมทดแทนทีก่องทนุไดร้บัจากการประกนัภยั เฉพาะ
ประเภทประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) หกัด้วยหนี้สงสยัจะสูญ 
(doubtful debts) จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

ก าไรจากการด าเนินงานของอสงัหาริมทรพัย์ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนทีก่องทนุไดร้ับ
อนัเนือ่งมาจากประกนัภยัประเภทสรรพภัย (All Risk Insurance) รวมกบัรายได้สทุธิที่
ได้จากอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการและบ ารุงรักษา
อสงัหาริมทรพัย์ของกองทนุ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าตอบแทนอืน่ๆ ทีช่ าระใหแ้ก่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์และค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์) รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะค่าเบี้ยประกนัภยั และค่าภาษีโรงเรือน
และทีดิ่นทีต่อ้งช าระโดยกองทนุ และค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการส่วนกลาง 

• คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหมส่ าหรับโรงงานท่ีวา่ง จะค านวณตามสตูรดงันี  ้

คา่นายหน้า
ในการจดัหา
ผู้ เช่ารายใหม ่

 

= 

ระยะเวลาตาม
สญัญาเชา่ (เดือน) 

x 

อตัราคา่เช่า
และ

คา่บริการ       
จ านวน 2 
เดือน 

36 (เดือน) 

 

• คา่นายหน้าในการซือ้/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ในอตัรา

ไม่ เกิน ร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื อ้ /ขาย/โอนสิท ธิการเช่ า/รับโอนสิท ธิการเช่ า

อสงัหาริมทรัพย์แตล่ะคราว (ยกเว้น กรณีที่เป็นการซือ้/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอนสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์จาก/ให้แก่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง

กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั) 
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การรับประกันการมีผู้เช่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับประกันการมีผู้ เช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุวา่งจากการมีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สิน 
โดยคา่เช่าและค่าบริการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะชดเชยให้กบักองทนุรวมจะเป็น อตัราที่
ระบไุว้ตามสญัญาที่ได้ท ากบัผู้ เช่ารายเดิมรายสดุท้าย เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะสามารถหาผู้ เช่าได้และผู้ เช่าเร่ิมช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม หรือจนกว่าจะสิน้สุด
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ 

การเลิกสัญญา • ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ลาออก 

• กองทุนรวมถอดถอนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญาฉบับนี ้และ/หรือในสญัญา
ฉบับอื่นซึ่งกองทุนรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นคู่สญัญา และไม่ได้แก้ไข
เยียวยาการไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ดงักล่าวภายใน 60 วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอก
กลา่วจากกองทนุรวมให้ด าเนินการแก้ไข  

• เว้นแต่ในกรณีเหตุสดุวิสยั หากอตัราการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทัง้หมดต ่า
กว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน หรือ หากผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนต ่ากว่าประมาณการผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
เสนอและได้รับอนุมตัิจากผู้จัดการกองทุนรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 
ปีงบประมาณ (Fiscal Year) 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้
ล้มละลาย อยู่ในระหว่างการฟืน้ฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนักงานพิทกัษ์
ท รัพ ย์ขึ น้ เพื่ อบ ริหารอสังหาริมท รัพ ย์ที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดหรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

• ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์ขาดคุณ สมบัติ ใน การท าห น้ าที่ เป็ นผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาด
คณุสมบตัิดงักลา่วภายใน 60 วนั 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สิน้สภาพนิติบคุคล 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

2) สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ส าหรับอาคารคลังสินค้า) 

คู่สัญญา บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) และ กองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (กองทนุรวม) 
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อสังหาริมทรัพย์ที่บริหาร ที่ดิน และอาคารคลงัสนิค้า รวม 50 โรงซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม และโครงการไทคอน โล
จิสติคส์ พาร์ค บางนา รวม 2 แหง่ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 7 โรง ซึ่งตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต าบล
บ้านเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

2. ที่ดินและอาคารคลงัสินค้า จ านวน 43 โรง ซึ่งตัง้อยูท่ี่โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
บางนา ต าบลบางววั และต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ระยะเวลาในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

5 ปี และจะตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกคราวละ 5 ปี เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น 

ค่ าธรรม เนี ยมในการ
บริหาร 

• ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อ

เดือนของรายได้สทุธิที่ได้จากอสงัหาริมทรัพย์ และอตัราแปรผนัระหว่างร้อยละ 0.00 - 

10.00 ของก าไรจากการด าเนินงานอสังหาริมทรัพย์ (ค านวณในอัตราเพิ่มขึน้แบบ

ขัน้บนัไดซึง่อ้างอิงกบัก าไรจากการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง) 

ทัง้นี ้รายได้สทุธิทีไ่ด้จากอสงัหาริมทรพัย์ หมายถึง รายได้สทุธิที่ได้จากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการและสญัญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนได้รับจาก การประกันภัย 
เฉพาะประเภทประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) หกัดว้ยหนีส้งสยัจะ
สูญ (doubtful debts) จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

ก าไรจากการด าเนินงานของอสงัหาริมทรพัย์ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนทีก่องทนุไดร้ับ
อนัเนือ่งมาจากประกนัภยัประเภทสรรพภยั (All Risk Insurance) รวมกบัรายได้สทุธิที่
ได้จากอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการและบ ารุงรักษา
อสงัหาริมทรพัย์ของกองทนุ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าตอบแทนอืน่ๆ ทีช่ าระใหแ้ก่ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์และค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์) รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะค่าเบี้ยประกนัภยั และค่าภาษีโรงเรือน
และทีดิ่นทีต่อ้งช าระโดยกองทนุ และค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการส่วนกลาง 

• คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหมส่ าหรับคลงัสนิค้าที่วา่ง จะค านวณตามสตูรดงันี  ้

คา่นายหน้า
ในการจดัหา
ผู้ เช่ารายใหม ่

 

= 

ระยะเวลาตาม
สญัญาเชา่ (เดือน) 

x 

อตัราคา่เช่า
และ

คา่บริการ       
จ านวน 2 
เดือน 

36 (เดือน) 

• คา่นายหน้าในการซือ้/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ในอตัรา

ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าซือ้/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
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แต่ละคราว (ยกเว้น กรณีที่ เป็นการซือ้/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์จาก/ให้แก่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกับ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั) 

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (administrative fee) คิดเป็นอตัราคงที่เท่ากับ 1,000,000 

บาท ตอ่ปี ส าหรับทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้าทัง้หมดที่กองทนุรวมลงทนุครัง้แรก  

การรับประกันการมีผู้เช่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงรับประกันการมีผู้ เช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุวา่งจากการมีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สิน 
โดยคา่เช่าและค่าบริการท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะชดเชยให้กบักองทนุรวมจะเป็น อตัราที่
ระบไุว้ตามสญัญาที่ได้ท ากบัผู้ เช่ารายเดิมรายสดุท้าย เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
จะสามารถหาผู้ เช่าได้ และผู้ เช่าเร่ิมช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม หรือจนกว่าจะสิน้สุด
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ 

การเลิกสัญญา • ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ลาออก 

• กองทุนรวมถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดัง

ตอ่ไป 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี ้และ/หรือสญัญาฉบบั
อืน่ซึง่กองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นคูส่ญัญา และไมไ่ด้แก้ไขเยียวยา
การไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ดงักลา่วภายใน 60 วนัหลงัจากได้รับหนงัสอืบอกกลา่วจาก
กองทนุรวมให้ด าเนินการแก้ไข 

• เว้นแต่ในกรณีเหตุสดุวิสยั หากอตัราการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทัง้หมดต ่า
กว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน หรือ หากผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนต ่ากว่าประมาณการผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้
เสนอและได้รับอนุมตัิจากผู้จัดการกองทุนรวมเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 
ปีงบประมาณ (Fiscal Year) 

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้
ล้มละลาย อยู่ในระหว่างการฟืน้ฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนักงานพิทกัษ์
ท รัพ ย์ขึ น้ เพื่ อบ ริหารอสังหาริมท รัพ ย์ที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดหรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

• ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพ ย์ขาดคุณ สมบัติ ในการท าห น้ าที่ เป็ นผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาด
คณุสมบตัิดงักลา่วภายใน 60 วนั 
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• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สิน้สภาพนิติบคุคล 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย 

 

ทัง้นี ้เมื่อกองทุนรวม TGROWTH โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนี ้
ให้แก่กองทรัสต์ TREIT จากการแปลงสภาพกองทนุรวมแล้ว กองทรัสต์ TREIT และคู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะยกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นนีโ้ดยพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่รับ
โอนมาจากกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH ให้เป็นการด าเนินการภายใต้สญัญา
แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ รายละเอียดเป็นไปตามวาระที่ 6  

 

3.3. สรุปข้อพิพาททางกฎหมายที่ กองทุนรวม TGROWTH มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเช่า และ/หรือ 
ค่าเสียหายจากผู้เช่ารายย่อย 

ปัจจบุนักองทนุรวม TGROWTH มีข้อพิพาทที่กองทนุรวม TGROWTH มีสทิธิในการเรียกร้องในค่าเช่า และ/หรือ 

ค่าเสียหาย ท่ีเกิดขึน้จากสญัญาเช่ากับผู้ เช่ารายย่อย ได้แก่ คดีที่กองทนุรวม TGROWTH เป็นโจทก์ และ มีค าพิพากษา

ตามสญัญาประนีประนอมยอมความให้ผู้ เช่าช าระเงินค่าเช่า และ/หรือ ค่าเสียหายแก่กองทนุรวม TGROWTH จ านวน 1 

คดี รวมมลูคา่ประมาณ 4 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กองทนุรวม TGROWTH จะโอนสทิธิและหน้าที่ภายใต้ข้อพิพาทดงักลา่วข้างต้นให้แก่กองทรัสต์ TREIT และ 

กองทรัสต์ TREIT จะเป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ พร้อมทัง้เป็นผู้ รับค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีกองทุน

รวม TGROWTH จะต้องช าระเนื่องจากการด าเนินการตามที่กองทรัสต์ TREIT ร้องขอ) และเป็นผู้ได้รับสทิธิประโยชน์จาก

ข้อพิพาทดงักลา่วที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 

3.4. สถานะการด าเนินการ 

คู่สญัญาที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการชีแ้จงและรับทราบการแผนการด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของกองทุน

รวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT ร่างสญัญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาในข้อ 3.1 และร่างสญัญาอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง  
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิปัจจุบนัของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 

1. ข้อมูลของกองทรัสต์ TREIT ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560/1 

ช่ือ (ไทย) : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

ช่ือ (องักฤษ) : TICON Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ช่ือยอ่ : TREIT 

ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

: 5,542,062,750 บาท  

อายกุองทรัสต์ : กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุ

ประเภทหนว่ยทรัสต์ : ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างที่เป็นคลงัสินค้า โรงงาน และ/

หรือ ส านกังาน 

มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์/2 : 7,302,159,000 บาท  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ : 5,647,887,973.37 บาท  

มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทรัสต์ : 9.9645 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทรัสต์ : 566,800,000 หนว่ย  

หมายเหต:ุ  
/1 ข้อมลูจากงบการเงินระหวา่งการ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 
/2 ข้อมลูตามรายงานการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ฉบบัลงวนัท่ี 

4 กนัยายน 2560 ส าหรับ (ราคา ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560) 
 

1.1 ข้อมูลการลงทุนและทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT 

ปัจจุบนักองทรัสต์ได้ลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทที่ดิน

และอาคารคลงัสินค้าจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั (“ทีพาร์ค”) จ านวน 25 หลงั แบง่เป็น 71 ยนูิต 
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มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 293,805 ตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทที่ดินและอาคารโรงงานจากบริษัท  

ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) จ านวน 27 หลงั มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 

75,900 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 52 หลัง แบ่งเป็น 98 ยูนิต พืน้ที่อาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 

369,705 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนที่ดินที่มีเนือ้ที่รวมประมาณ 503 ไร่ 71.20 ตารางวา โดยตัง้อยู่ใน 16 โครงการ 

(“ทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT”) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก 

 

(1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

จ านวน 8 หลงั 12 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร จากทีพาร์ค 

โดยตัง้อยูใ่นโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(ก) โครงการไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 หลงั 4 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 15,800 

ตารางเมตร 
 

(ข) โครงการไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค ศรีราชา ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลสรุศกัดิ ์และต าบลบางพระ อ าเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จ านวน 3 หลงั 5 ยนูิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 44,418 

ตารางเมตร 
 

(ค) โครงการไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 หลงั 2 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 9,750 ตาราง

เมตร 
 

(ง) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุรี) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด

ปราจีนบรีุ จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 10,020 ตารางเมตร  
 

(2) สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2587) เนือ้ที่

ประมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ท่ีให้เช่า

อาคารคลงัสินค้าประมาณ 5,540 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค บางนา ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

(3) สทิธิการเช่าที่ดินประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2586) 

เนือ้ที่ประมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 28 ปีนับ
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จากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่า

อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยูใ่นโครงการไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค บางพล ี1 ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

(4) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และกรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงาน

จ านวน 20 หลงั พืน้ที่ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยู่ใน

โครงการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(ก) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ้ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จ านวน 2 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 6,750 ตารางเมตร 
 

(ข) นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง ซึ่งตั ง้อยู่ที่ ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวิน และต าบลบึง  

อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จ านวน 11 หลงั พืน้ที่ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 33,350 

ตารางเมตร 
 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 4 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 8,675 ตารางเมตร 
 

(ง) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา ) ซึ่ งตั ง้อยู่ที่ ต าบลบ้านช้าง อ า เภออุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 1,625 ตารางเมตร 
 

(จ) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ซึ่งตัง้อยูท่ี่ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 

2 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 3,600 ตารางเมตร 

 
 

2. ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง 
 

(1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.5 ตารางวา และ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 

จ านวน 6 หลงั 26 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 66,000 ตารางเมตร จากทีพาร์ค 

โดยตัง้อยูใ่นโครงการดงัตอ่ไปนี ้
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 4 

(ก) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลพยอม อ าเภอวงัน้อย จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 9,800 

ตารางเมตร 
 

(ข) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซี บอร์ด 1 (บี) ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลปลวกแดง อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 

11,400 ตารางเมตร 

 

(ค) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี จ านวน 2 หลงั 13 ยนูิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 34,200 ตาราง

เมตร 

 

(ง) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุรี จ านวน 1 หลงั 5 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 10,600 ตาราง

เมตร 

 

(2) สทิธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่ประมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และ

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า จ านวน 2 หลงั 6 ยนูิต พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 9,100 

ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ซึ่งตัง้อยูท่ี่ต าบลบาง

สมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 

(3) สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่ประมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4  

ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า  30 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า จ านวน 2 

หลงั 13 ยนูิต พืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 56,700 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยูใ่น

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ  
 

(4) สิทธิการเช่าที่ดินประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) 

เนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า จ านวน 1 หลัง 1 ยูนิต 

ประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) พืน้ท่ีให้เช่าอาคาร

คลงัสินค้าประมาณ 1,482 ตารางเมตร จากทีพาร์ค โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพล ี1 ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
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(5) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน เนือ้ท่ีรวมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา และกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 

จ านวน 3 หลงั พืน้ที่ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยู่ใน

โครงการดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา ) ซึ่ งตั ง้อยู่ที่ ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 หลงัพื ้นท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 1,200 ตารางเมตร 
 

(ข) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ซึ่งตัง้อยูท่ี่ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 

1 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 3,600 ตารางเมตร 
 

(ค) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ซึ่งตัง้อยู่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จ านวน 1 หลงั พืน้ท่ีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 2,250 ตารางเมตร 

 

(6) สทิธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ้ที่ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตาราง

วา และสิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า จ านวน 4 หลงั พืน้ท่ีให้

เช่าอาคารโรงงานประมาณ 14,850 ตารางเมตร จากไทคอน โดยตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต าบลพานทอง และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง และต าบลดอนหวัฬ่อ 

อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ  

 

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 6 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารคลังสนิค้า) 

ล าดับ โครงการ / สวนอุตสาหกรรม 
ช่ือคลัง 

สินค้า 

พืน้ท่ีอาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

1 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค           
 บางนา 

(ต.บางววั อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวจ านวน 1 หลงั 4  

ยนิูต 
29466 7 0 46.0 

 

5.27 

 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 
30 ปี 

(ถงึวนัท่ี 

21 ธ.ค. 2587) 

กรรมสิทธ์ิ 
2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค              
อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2 (เอ) 

(ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

W2/1 

5,900 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 2 ยนิูต 
1950651 6 1 71.4 

 

5.08 

 

กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
6 W2/2 

7 W5/1 

9,900 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 2 ยนิูต 
1950621 9 2 77.0 

 

5.08 

 

กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
8 W5/2 

9 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค           

ศรีราชา 
(ต.สรุศกัดิ ์และต.บางพระ อ.ศรี

ราชาจ.ชลบรีุ) 
 

W5/1 

21,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 3 ยนิูต 
1771261 24 0 56.0 

 

4.13 

 

กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 4,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1738391 และ 8 1 22.0 5.25 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 7 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารคลังสนิค้า) 

ล าดับ โครงการ / สวนอุตสาหกรรม 
ช่ือคลัง 

สินค้า 

พืน้ท่ีอาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 1 ยนิูต 

113031 

13 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค            

ศรีราชา 

(ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรีราชาจ.ชลบรีุ) 

W20 18,468 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 1 ยนิูต 

1947941 24 0 37.9 2.69 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

14 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค              

แหลมฉบงั 2 

(ต.หนองขาม อ.ศรีราชาจ.ชลบรีุ) 

W2 5,850 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 1 ยนิูต 

1784481 7 0 21.4 4.34 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

15 FZ4 3,900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 1 ยนิูต 

1771981 6 2 4.8 4.51 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

16 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบรีุ) 

(ต.หวัหว้า อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบรีุ) 

 

W1 10,020 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 1 ยนิูต 

47950 13 0 8.0 3.42 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารคลังสนิค้า) 

ล าดับ โครงการ / สวนอุตสาหกรรม 
ช่ือคลัง 

สินค้า 

พืน้ท่ีอาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

 

17 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 12 

(ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง 

จ.สมทุรปราการ) 

W1/1 

34,532 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 3 ยนิูต 

18789 

98 3 7.6 

3.42 

 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ประมาณ 28 ปี  

(ถงึวนัท่ี  

21 ก.พ. 2586) 

 

 

 

 

 

 

สิทธิการเช่า

อาคารประมาณ 

28 ปี 

(ถงึวนัท่ี 

21 ก.พ. 2586) 

18 W1/2 18790 

19 W1/3 18791 

20 W2 2,720 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 1 ยนิูต 

18792 

3.42 

18808 

18811 

18812 

23638 

23640 

23735 

21 W3 10,800 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

23792 
3.42 

23793 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารคลังสนิค้า) 

ล าดับ โครงการ / สวนอุตสาหกรรม 
ช่ือคลัง 

สินค้า 

พืน้ท่ีอาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

หลงั 1 ยนิูต 23800 

23801 

23802 

23803 

23804 

22 W43 24,043 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

หลงั 1 ยนิูต 

23805 

3.08 

23806 

23807 

23808 

23809 

23810 

23 DG1/1 
2,900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย จ านวน 1 

23811 
3.42 

24 DG1/2 60713 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 10 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารคลังสนิค้า) 

ล าดับ โครงการ / สวนอุตสาหกรรม 
ช่ือคลัง 

สินค้า 

พืน้ท่ีอาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

25 DG1/3 หลงั 3 ยนิูต 60714 

รวมอาคารคลังสินค้า 160,523 รวมอาคารคลังสินค้า 205 0 52.1  
หมายเหต ุ  1 ทีพาร์คได้ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมในท่ีดินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของทีพาร์คให้แก่ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุครัง้แรกเร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ โดยไมม่ีค่าตอบแทน และเง่ือนไขเวลาใดๆ 

2  เน่ืองจากอาคารคลงัสินค้าในโครงการดงักลา่วตัง้อยู่บนโฉนดท่ีดินหลายแปลง ขนาดท่ีดินและขนาดท่ีดินรวมจึงเป็นขนาดท่ีดินตามท่ีอาคารคลงัสินค้าแตล่ะหลงัตัง้อยู ่มิใช่ขนาดตามท่ีระบใุนโฉนดท่ีดิน 
3  ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ทรัพย์สินดงักลา่วอยูภ่ายใต้ข้อตกลงตามสญัญาเช่าซึง่ก าหนดให้ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าประสงค์ท่ีจะขายทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ ให้เช่าจะให้สิทธิแก่ผู้ เช่าท่ีจะซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนบคุคลอ่ืน 

ท่ีมา             ผู้จดัการกองทรัสต์ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 11 

 

 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/
สวนอุตสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ 
อาคาร
โรงงาน ไร่ งาน ตร.ว. 

1 นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะซติี ้

(ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง) 

SF.B1.9 A32,39 3,150 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

9994, 14727 5 1 39.7 12.51 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

31698 6 0 87.9 3.50 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

3 
นิคมอตุสาหกรรม  

ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  

ต.บอ่วนิ และ ต.บงึ อ.

ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

SF.A1.8/1 L_42 2,125 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

7435 4 0 18.0 5.08 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

181769 และ181770 4 0 11.4 5.08 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

5 SF.M1.8 G_007 2,100 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  
183315 4 0 29.2 4.58 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 12 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/
สวนอุตสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ 
อาคาร
โรงงาน ไร่ งาน ตร.ว. 

จ านวน 1 หลงั 

6 

นิคมอตุสาหกรรม  

ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  

ต.บอ่วนิ และ ต.บงึ อ.

ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 185321 และ 

185322 
11 1 29.4 

4.25 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

7 SF.A2.2 G_025/2 2,500 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

4.25 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

167088 20 3 60.0 

3.5 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

9 SF.A2.7/3 G_032/2 3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

3.17 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

10 SF.A2.7/2 G_032/3 3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

3.17 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 13 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/
สวนอุตสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ 
อาคาร
โรงงาน ไร่ งาน ตร.ว. 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

3.17 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

12 SF.B3.5 G_033/2 3,850 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
167086 21 3 97.6 

3.42 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

13 SF.L4.4 G_033 4,800 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

3.42 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

14 
นิคมอตุสาหกรรม 

บ้านหว้า (ไฮเทค) 

(ต.บ้านเลน  

อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยธุยา) 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
201701 5 2 1.0 

13.84 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

13.84 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

16 SF.C2.2 F_7/12 2,750 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 59721 3 3 15.0 10.7 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 14 

ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนครัง้แรก (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/
สวนอุตสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ 
อาคาร
โรงงาน ไร่ งาน ตร.ว. 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

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

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

55952 4 1 42.0 10.7 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

18 

สวนอตุสาหกรรม   

โรจนะ (อยธุยา) 

(ต.บ้านช้าง อ.อทุยั  

จ.พระนครศรีอยธุยา) 

SF.A1.3/1 28_1 1,625 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

30621 2 2 72.0 10.48 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

19 นิคมอตุสาหกรรมเหม

ราชชลบรีุ 

(ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา  

จ.ชลบรีุ) 

SF.M1.5/2 D_1 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

52780 3 3 5.0 4.85 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

20 SF.M1.5/1 D_2 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

52781 3 1 84.0 4.85 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

รวมอาคารโรงงาน 54,000 รวมอาคารโรงงาน 101 1 92.2    
หมายเหต ุ 1 เน่ืองจากอาคารโรงงานในโครงการดงักลา่วตัง้อยูบ่นโฉนดท่ีดินหลายแปลง ขนาดท่ีดินและขนาดท่ีดินรวมจึงเป็นขนาดท่ีดินตามท่ีอาคารโรงงานแต่ละหลงัตัง้อยู ่มิใช่ขนาดตามท่ีระบใุนโฉนดท่ีดิน 
ท่ีมา             ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 หน้า 15 

ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทนุครัง้แรก สามารถสรุปลกัษณะการลงทนุเป็นตารางได้ ดงันี ้

ประเภท
ทรัพย์สิน 

คลังสินค้า โรงงาน 

ลักษณะการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

(ภาพรวม) 

1. กรรมสิทธ์ิในที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 
2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า และกรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสินค้า (ถึง 21 ธ.ค. 2587) 
3. สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า ประมาณ 28 ปีนบัจากวนั

จดทะเบียนสิทธิการเชา่ (ถึง 21 ก.พ. 2586) 

กรรมสิทธ์ิในที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 

ลักษณะการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

 
(แยกตาม
โครงการ / 

นิคม
อุตสาหกรรม / 

สวน
อุตสาหกรรม) 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา 

จ านวน  

4 ยนิูต 

สิทธิการเชา่ที่ดิน 

จากทีพาร์ค 30 ปี 

(ถึง 21 ธ.ค. 2587) 

กรรมสิทธ์ิใน 

อาคารคลงัสินค้า 
นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี ้

จ านวน  

2 ยนิูต 

กรรมสิทธ์ิ 

ในที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิ 

ในอาคาร

โรงงาน 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค อีส
เทร์ิน ซีบอร์ด 2 (เอ) 

จ านวน  

4 ยนิูต 

กรรมสิทธ์ิใน 

ที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิใน 

อาคารคลงัสินค้า 

นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

จ านวน  

11 ยนิูต 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค  

ศรีราชา 

จ านวน  

5 ยนิูต 
นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า (ไฮเทค) 

จ านวน  

4 ยนิูต 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค  
แหลมฉบัง 2 

จ านวน  

2 ยนิูต 
สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ 

จ านวน  

1 ยนิูต 

สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ (ปราจีนบุรี) 

จ านวน  

1 ยนิูต 

นิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชชลบุรี 

จ านวน  

2 ยนิูต 
โครงการไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค  

บางพลี 1 

จ านวน  

9 ยนิูต 

สิทธิการเชา่ที่ดิน  

จากทีพาร์ค 

ประมาณ 28 ปี  

(ถึง 21 ก.พ. 2586) 

สิทธิการเชา่ 

อาคารคลงัสินค้า 

ประมาณ 28 ปี  

(ถึง 21 ก.พ. 2586) 

รายละเอียด
ทรัพย์สินหลัก
ที่กองทรัสต์ 
TREIT ลงทุน
ครัง้แรก 

ที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

เนือ้ที่รวมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา 
ที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน  92.2 ตารางวา สิทธิการเช่าที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา 

ส่ิงปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า  

จ านวน 9 หลงั แบง่เป็น 16 ยนิูต  

พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร ส่ิงปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน  

จ านวน 20 หลงั 

พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร 
สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 

จ านวน 5 หลงั แบง่เป็น 9 ยนิูต 

พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร 

ที่มา  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารคลังสินค้า) 

ล าดับ โครงการ 
อาคารคลัง 

สินค้าเลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

1 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

บางนา  

(ต.บางสมคัร อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา)2 

M2/1 1,600 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียว มีชัน้ลอย 

จ านวน 2 หลงั 6 ยนิูต 

 

28339 12 0 68 6.64 
สิทธิการเช่า

ท่ีดนิ 30 ปี 
กรรมสิทธ์ิ 

2 M2/2 1,600 

3 M2/3 1,250 

4 M2/4 1,550 

5 M2/5 1,550 

6 M2/6 1,550 

7 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

วงัน้อย 2 

(ต.พยอม อ.วงัน้อย 

จ.พระนครศรีอยธุยา)3 

W11/13 2,450 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 4 ยนิูต 

44200 11 3 59 3.19 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
8 W11/23 2,450 

9 W11/33 2,450 

10 W11/43 2,450 

11 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (บี) 

(ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง)3 

W2/13 4,050 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 4 ยนิูต 

38797 12 3 64.5 3.67 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

12 W2/23 2,450 

13 W2/3 2,450 

14 W2/4 2,450 

15 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  W1/1 2,450 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 177199 13 1 54.1 4.89 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารคลังสินค้า) 

ล าดับ โครงการ 
อาคารคลัง 

สินค้าเลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

16 แหลมฉบงั 2 

(ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 

จ.ชลบรีุ)3 

W1/2 2,450 ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 4 ยนิูต 17 W1/3 2,450 

18 W1/4 3,200 

19 FZ1/1 4,050 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 5 ยนิูต 

173846 16 2 35.9 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

20 FZ1/2 2,450 

21 FZ1/3 2,450 

22 FZ1/4 2,450 

23 FZ1/5 2,450 

24 FZ3/1 2,450 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 4 ยนิูต 

177200 11 2 37 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
25 FZ3/2 2,450 

26 FZ3/3 2,450 

27 FZ3/4 2,450 

28 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

พานทอง 1 

(ต.พานทองหนองกะขะ อ.พานทอง 

จ.ชลบรีุ)1 / 3 

W2/1 2,600 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 5 ยนิูต 

45789 13 2 11 3.08 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

29 W2/2 2,000 

30 W2/3 2,000 

31 W2/4 2,000 

32 W2/5 2,000 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารคลังสินค้า) 

ล าดับ โครงการ 
อาคารคลัง 

สินค้าเลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

33 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

บางพลี 1 

(ต.บางเสาธง อ.บางพลี 

จ.สมทุรปราการ)3 

W5 1,482 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 1 ยนิูต 

บางส่วนของ 

607122 
3 0 17.5 2.17 

สิทธิการเช่า

ท่ีดนิ 

ประมาณ 

27 ปี 

(ถงึวนัท่ี 21 

ก.พ. 2586) 

สิทธิการเช่า

อาคาร 

ประมาณ 

27 ปี 

(ถงึวนัท่ี 21 

ก.พ. 2586) 

34 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

บางพลี 3 

(ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.สมทุรปราการ)3 

W4/1 

32,700 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 7 ยนิูต 

86159 

35 0 71.1 2.62 
สิทธิการเช่า

ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า

อาคาร 30 ปี 

86160 

35 W4/2 
86161 

105253 

36 W4/3 
105254 

105255 

37 W4/4 
105256 

105257 

38 W4/5 

105258 

บางส่วนของ

105259 

39 W4/6 105260 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารคลังสินค้า) 

ล าดับ โครงการ 
อาคารคลัง 

สินค้าเลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลังสินค้า 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ อายุอาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.ว. ที่ดนิ อาคาร
คลังสินค้า 

40 W4/7 
บางส่วนของ

118032 

41 W5/1 

24,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 6 ยนิูต 

8486 

27 0 87.3 
สิทธิการเช่า

ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า

อาคาร 30 ปี 

86155 

42 W5/2 
86156 

86157 

43 W5/3 
86158 

86162 

44 W5/4 
86163 

86164 

45 W5/5 
บางส่วนของ 

105259 

46 W5/6 
บางส่วนของ 

118032 

รวมอาคารคลังสินค้า 133,282 รวมอาคารคลังสินค้า 157 2 5.4  
หมายเหตุ 

1 เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2544 บริษัท สวนหนองบอน จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลงทางเข้าออกของโครงการได้จดทะเบียนภาระจ ายอมทัง้แปลง เร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนและเง่ือนเวลาใดๆ ให้แก่ท่ีดินซึง่เป็นท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหนึ่ง    

2 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 ไทคอนซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลงทางเข้าออกของโครงการได้จดทะเบียนภาระจ ายอมทัง้แปลง เร่ืองทางเดิน ทางรถยนต์ ประปา ไฟฟา้ และสาธารณปูโภคอ่ืนๆ ทุกชนิด โดยไมคิ่ดค่าตอบแทนและเง่ือนเวลาใดๆ ให้แก่ท่ีดินซึ่ง
เป็นท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหนึ่ง 
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3 ทีพาร์คได้ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่ซึง่เป็นท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหนึ่ง หรือให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการใช้ท่ีดินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของตน เพ่ือเป็นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณปูโภคต่างๆ โดยไมคิ่ดค่าตอบแทนใดๆ 
ที่มา  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม 
โรงงาน
เลขที่ 

แปลงที่ดิน
เลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนาดท่ีดนิประมาณ 
อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ อาคาร
โรงงาน ไร่ งาน ตร.ว. 

1 
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (อยธุยา) 

(ต.บ้านช้าง อ.อทุยั จ.
พระนครศรีอยธุยา) 

S1/2 42.2 1,200 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

315761 2 1 28 8.92 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

2 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 
(ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

L3.2 D6 3,600 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

527851 8 0 33 3.83 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

3 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้

(ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง) 

A2 A220/6 2,250 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

388002 4 0 13.5 3.17 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 

4 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

(ต.พานทอง ต.หนองกะขะ อ.พาน
ทอง และต.ดอนหวัฬ่อ  

อ.เมืองชลบรีุ 
จ.ชลบรีุ) 

M2.7 G802/6 3,000 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

262471 6 1 48 

4.62 

สิทธิการเช่า
ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า
อาคาร 30 ปี 

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

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

379611 6 1 66 
สิทธิการเช่า
ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า
อาคาร 30 ปี 

6 L4 G-625 4,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

1703351 7 2 24 
สิทธิการเช่า
ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า
อาคาร 30 ปี 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ TREIT ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่หน่ึง (ประเภทอาคารโรงงาน) 

ล าดับ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม 
โรงงาน
เลขที่ 

แปลงที่ดิน
เลขที่ 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 
ขนาดท่ีดนิประมาณ 

อายุอาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 31 ส.ค. 2560) 

รูปแบบการลงทุน 

ที่ดนิ อาคาร
โรงงาน 

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

ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

364041 4 1 9 
สิทธิการเช่า
ท่ีดนิ 30 ปี 

สิทธิการเช่า
อาคาร 30 ปี 

รวมอาคารโรงงาน 21,900 รวมอาคารโรงงาน 39 0 21.5  

หมายเหตุ 
1 ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 1 ติดกบัท่ีดินท่ีอยูภ่ายใต้การจดัสรรท่ีดินและเป็นพืน้ท่ีสว่นท่ีกนัไว้เป็นสาธารณปูโภคหรือบริการสาธารณะประเภทถนน และ/หรือทาง 
2 ไทคอนได้ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่ท่ีดินท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 1 เพื่อเป็นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณปูโภคต่างๆ โดยไมคิ่ดค่าตอบแทนใดๆ  

ที่มา  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ส าหรับทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ TREIT ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หนึง่ สามารถสรุปลกัษณะการลงทนุเป็นตารางได้ ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน 

ลักษณะการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

(ภาพรวม) 

1. กรรมสิทธ์ิในที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า 
2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า และกรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสินค้า 
3. สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 30 ปีนับจากวันจด

ทะเบียนสิทธิการเชา่ 
4. สิทธิการเชา่ที่ดินและสิทธิการเชา่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 27 ปีนบัจากวนั

จดทะเบียนสิทธิการเชา่จนถึงวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2586 

 

1. กรรมสิทธ์ิในที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 

2. สิทธิการเชา่ที่ดินและสิทธิการเชา่อาคารโรงงาน 30 ปี  
นบัจากวนัจดทะเบยีนสิทธิการเชา่  

 

ลักษณะการ
ลงทุนของ
กองทรัสต์ 

(แยกตาม
โครงการ / นิคม
อุตสาหกรรม / 

สวน
อุตสาหกรรม) 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 
บางนา 

จ านวน  

6 ยนิูต 

สิทธิการเชา่ที่ดิน 

จากทีพาร์ค 30 ปี 

กรรมสิทธ์ิใน 

อาคารคลงัสินค้า 

สวนอุตสาหกรรม 

โรจนะ อยุธยา 

จ านวน  

1 หลงั 

กรรมสิทธ์ิ 

ในที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิ 

ในอาคาร
โรงงาน 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

วังน้อย 2 

จ านวน  

4 ยนิูต 

กรรมสิทธ์ิใน 

ที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิใน 

อาคารคลงัสินค้า 

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

จ านวน  

1 หลงั 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 
1 (บ)ี 

จ านวน  

4 ยนิูต 

นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี ้

จ านวน  

1 หลงั 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

แหลมฉบัง 2 

จ านวน  

13 ยนิูต 
นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร 

จ านวน  

4 หลงั 

สิทธิการเชา่
ที่ดิน 

จากไทคอน 
30 ปี 

สิทธิการเชา่ 

อาคารโรงงาน
จากไทคอน  

30 ปี 
โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

พานทอง1 

จ านวน  

5 ยนิูต 

 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 1 

จ านวน  

1 ยนิูต 

สิทธิการเชา่ที่ดิน 
จากทีพาร์ค 

ประมาณ 27 ปี (ถึง 21 
ก.พ. 2586) 

สิทธิการเชา่อาคาร
คลงัสินค้าจากทีพาร์ค 
ประมาณ 27 ปี(ถึง 21 

ก.พ. 2586) 

โครงการไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 3 

จ านวน  

13 ยนิูต 

สิทธิการเชา่ที่ดิน 

จากทีพาร์ค  
30 ปี 

สิทธิการเชา่อาคาร
คลงัสินค้าจากทีพาร์ค  

30 ปี 

รายละเอียด
ทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์ TREIT 

ที่ดิน 
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

เนือ้ที่รวมประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.5 ตารางวา 
ที่ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา 
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ประเภททรัพย์สิน อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน 
ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่หน่ึง สิทธิการเช่าที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 77 ไร่ 2 งาน 43.9 ตารางวา 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา 

ส่ิงปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า  

จ านวน 8 หลงั แบง่เป็น 32 ยนิูต  

พืน้ที่ให้เชา่อาคารรวมประมาณ 75,100 ตารางเมตร 

ส่ิง
ปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 

จ านวน 3 หลงั 

พืน้ที่ให้เชา่อาคารรวมประมาณ 7,050 ตารางเมตร สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 

จ านวน 3 หลงั แบง่เป็น 14 ยนิูต 

พืน้ที่ให้เชา่อาคารรวมประมาณ 58,182 ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 

จ านวน 4 หลงั 

พืน้ที่ให้เชา่อาคารรวมประมาณ 14,850 ตารางเมตร ที่มา  ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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1.2 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ TREIT 

ราคาประเมินล่าสุดประจ าปี 2560 ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT ที่จัดท าโดย บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ด้วยวิธีรายได้  (Income Approach) (ราคา ณ วนัที่ 1 

เมษายน 2560) สามารถสรุปได้ตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT 
มูลค่าทรัพย์สนิประเมินด้วยวธีิ

รายได้* 
(Income Approach) (ล้านบาท) 

ทรัพย์สินหลกั 
1 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 282.4 
2 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) 303.6 
3 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา 826.4 
4 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 883.6 
5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบรีุ) 171.2 
6 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 1,274.1 
7 นิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้ 231.1 
8 นิคมอตุสาหกรรม ป่ินทอง 2 116.7 
9 นิคมอตุสาหกรรม บ้านหว้า (ไฮเทค) 210.7 
10 สวนอตุสาหกรรม  โรจนะ (อยธุยา) 66.0 
11 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 194.9 
12 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 188.4 
13 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี) 219 
14 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 203.6 
15 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี3 979.1 
16 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 365.4 
17 นิคมอตุสาหกรรม ป่ินทอง 3 785.9 

รวม 7,302.2 
หมายเหต:ุ *  ตามรายงานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีจดัท าโดย บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั ฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ส าหรับ (ราคา ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2560 )  
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สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระในสว่นของทรัพย์สนิหลกัของ  

(1) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

(2) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทพีาร์คโลจิสติคส์ และ  

(3) กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท และ  

(4) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
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แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และ 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอน (Conversion Timeline) 

ภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH (“กองทนุรวม”) และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

TREIT มีมติอนมุตัิการแปลงสภาพกองทนุรวม ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหนว่ยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวม เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ตามประกาศที่ ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 165 วนันบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลกัฐานที่

ถกูต้องครบถ้วน และภายหลงัจากผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการแปลงสภาพแล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

และผู้ ช าระบัญชี จะด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและก าหนดเวลา

โดยประมาณของการด าเนินการแต่ละขัน้ตอนหลงัจากได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยเป็นระยะเวลาที่บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ระยะเวลาการพิจารณาอนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของส านกังาน ก.ล.ต.) ดงันี ้

ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

1)  ผู้จดัการกองทรัสต์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชีช้วนเพื่อการ
แปลงสภาพต่อส านกังาน ก.ล.ต. และน าเอกสารนัน้เข้าสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

แบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการแปลงสภาพ จะมีผลใช้บงัคบัเมื่อพ้น
ระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมลูที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครัง้หลงัสดุ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการ
แปลงสภาพ ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง
หนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับวันเดียวกับวันที่ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการแปลงสภาพ 
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ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

2)  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (Book Closing for Swap) และสิทธิในการ
ได้รับเงินสด (ซึ่งจะเป็นวนัเดียวกนักับวนัก าหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมกบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT) 

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อก าหนดสิทธิ
ในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์  

3)  บริษัทจัดการจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม (ขอ SP) 

ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนด
สทิธิในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ 

4)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม (ขึน้ SP) 

ต่อเนื่องไปจนถึงวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5)  บริษัทจัดการจะรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุ (Book Closing for Swap) 

หลงัจากวนัที่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุอย่าง
น้อย 14 วนั  
โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ประมาณ
เดือนธนัวาคม 2560 

6)  ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ ด้วยการ
ก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิของกองทนุรวมให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชกัช้า โดยผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าจะด าเนินการแปลงสภาพประมาณกลางเดือน
ธนัวาคม 2560 
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ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

7)  บริษัทจดัการจะแจ้งการเลกิกองทนุรวมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม ่

(ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

8)  ผู้จัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพให้แก่
กองทุนรวมโดยบริษัทจดัการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่
กองทรัสต์ TREIT เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการแปลง
สภาพของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดให้แก่กองทนุรวม 
ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพให้
แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตให้
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพ 

- 
 

9)  บริษัทจดัการจะเลกิกองทนุรวม  ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการ
โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมให้แก่กองทรัสต์ TREIT 

10)  ผู้ช าระบญัชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  ณ วันที่ก าหนดสิทธิในการ

โดยไมช่กัช้า 
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ล าดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ช าระบญัชีจะจัดส่งเอกสารดงันี ้
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(1) เอกสารที่แสดงถึงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับพร้อมเงิน

สด (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของส่วนแบ่งของก าไร และ/หรือ ส่วนลดทุน 
และ/หรือ สว่นคืนทนุ) 

(2) หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสาร
ซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระตรงตามสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Fact 
Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่
ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

11)  ผู้ช าระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Delist) 

- 

12)  ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้หนว่ยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
กองทรัสต์ TREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- 

13)  ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการช าระบญัชีที่นอกเหนือจากข้อ 11) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันบัแต่วนัเลิกกองทนุรวมเว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที่
มีเหตจุ าเป็นและสมควร 

14)  ผู้ช าระบญัชีจะยื่นค าขอจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมพร้อมทัง้จดัสง่รายงาน และ
ผลการช าระบญัชีตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีช าระบญัชีแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ เป็นระยะเวลาประมาณที่บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการพิจารณาอนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับการแปลงสภาพของ

ส านกังาน ก.ล.ต. และอาจมีการปรับเปลีย่นเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
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ผลกระทบที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับจากการแปลงสภาพ 

การแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม ดงันี ้

1. ภาษี 

การแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH เข้าไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกลายมาเป็นผู้

ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีภาษีเก่ียวกบัการถือหน่วยทรัสต์ต่างไปจากภาษีเก่ียวกบัการถือหน่วยลงทนุ และกองทรัสต์ 

TREIT มีภาระภาษีตา่งจากกองทนุรวม TGROWTH โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ภาระภาษีของกองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT1 

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (CIT) ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร 
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม (VAT) เสยีภาษี เสยีภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) เสยีภาษี เสยีภาษี 
อากรแสตมป์ (SD) เสยีภาษี เสยีภาษี 

 

1.2 ภาษีเกี่ยวกับการการถอืหน่วยลงทุนและการถอืหน่วยทรัสต์2 

• ภาระภาษีจากเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร 
อัตราภาษีของ 

ประโยชน์ตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
:  หากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอมให้หกัภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องน าเงินปันผลมารวม
ค านวณเสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี  

: หากผู้ ถือหน่วยลงทนุยินยอมให้หกัภาษีเงิน

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 

:  ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 

10 และผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเลือกช ำระ

ภำษีในอตัรำร้อยละ 10 ดงักล่ำวโดยไม่ต้อง

น าเงินปันผลมารวมค านวณเสียภาษีเงินได้ 

                                                           
1 ข้อมูลอตัรำภำษี ณ วนัที ่31 สิงหำคม 2560 
2 ข้อมูลอตัรำภำษี ณ วนัที ่31 สิงหำคม 2560 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร 
อัตราภาษีของ 

ประโยชน์ตอบแทน 
ได้ ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนไม่ต้องน าเงินปันผลมารวมค านวณ
เสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี 

ณ สิน้ปี3 

 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย แต่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนต้องน ามารวมค านวณเสียภาษีเงินได้ 
ณ สิน้ปี 

 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 

:  ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 
10 หรือตามอัตราที่ระบุในอนุสญัญาภาษี
ซ้อน 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย) 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทัง้จ านวน (หากถือ
หน่วยลงทนุ 3 เดือนก่อนและหลงัได้รับสว่น
แบง่ก าไร) โดยไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย  

 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ านวนกึ่งหนึ่ง (หาก
ถือหน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัได้รับ
สว่นแบ่งก าไร) โดยไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ที่
จ่าย  

นิติบุคคล4 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย) 

: ไม่ต้องเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 

10 แต่ผู้ ถื อหน่ วยท รัสต์ ต้องน า ไป รวม

ค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ณ สิน้

ปี 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 

: ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 
เวน้แต่บริษัทจ ำกดัดงักล่ำวถือหุน้ในบริษัทจ ำกดั
ทีเ่ป็นผูจ่้ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 25 ของ
หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ ำกัดผู้
จ่ำยเงินปันผล และบริษัทจ ำกดัผู้จ่ำยเงินปันผล
ต้องไม่ถือหุ้นในบริษัทจ ำกดัผูร้ับเงินปันผลไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อ
เสยีภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี 

• ตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย • ตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 

                                                           
3 หนงัสือตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร ที ่0702/10007 ลงวนัที ่20 ธนัวำคม 2554 

4 ในทำงปฏิบติับริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะด ำเนินกำรหกัภำษี ณ ทีจ่่ำยในอตัรำร้อยละ 10 โดยอำ้งอิงจำก ค ำสัง่

กรมสรรพำกร ที ่ท.ป. 4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรษัฎำกร มีหนำ้ที ่หกัภำษีเงินได้ ณ ทีจ่่ำย ข้อ 5 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร 
อัตราภาษีของ 

ประโยชน์ตอบแทน 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย : ต้องเสียภาษีหกั ณ ที่จ่ายอตัราร้อยละ 10 หรือ

ตามที่ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุนของบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล าเนาใน
ต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจ ากัด และนิติบุคคล
ต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย ไม่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่ถ้าบคุคลดงักล่าวถือ
หนว่ยทรัสต์จะต้องเสยีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  ส าหรับบคุคลธรรมดาที่มีภมูิล าเนาในไทยมีภาระภาษีเงินปัน
ผลจากหนว่ยลงทนุและประโยชน์ตอบแทนจากหนว่ยทรัสต์เหมือนกนั  

 

• ภาระภาษีจากสว่นเกินมลูคา่หนว่ยลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ 

บุคคลธรรมดา 

• มีภมูิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้  หากขายในตลาดหลักทรัพย์แหง
ประเทศไทย 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ 

• มีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้  หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย) 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายแตต้่องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ ต้องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ ต้องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ ต้องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 8 

สิง่ที่สง่มาด้วย 8 หน้า 4 

อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

• ตา่งประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ ต้องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ตา่งประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ต้องน าไป
รวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 

• ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

 

• ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 15 
หรือตามอตัราที่ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

ภาระภาษีจากสว่นเกินมลูคา่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ไมต่า่งกนั  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 

 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TGROWTH หรือกองทรัสต์ TREIT 

บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดข้อมลูคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายไว้ในจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี

จะสง่ถงึผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อพิจารณา 

 

3. การลดลงของสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน TGROWTH 

กองทนุรวม TGROWTH จะได้รับหน่วยทรัสต์ TREIT ที่ออกและเสนอขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวมให้กับกองทรัสต์ TREIT โดยหน่วยทรัสต์ที่ได้รับดังกล่าวก าหนดจากอัตราการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ที่ อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจ านวนไมเ่กิน 1.4911 บาทตอ่หนว่ย ซึง่สง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ของกองทนุ TROWTH กลายเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการเข้าท ารายการ โดยจ านวน

หนว่ยทรัสต์ที่ 

1) กองทนุรวม TFUND จะได้รับจากการออกและเสนอขายมีจ านวน 1,135,057,711 หนว่ย 

2) กองทนุรวม TLOGIS จะได้รับจากการออกและเสนอขายมีจ านวน 419,177,837 หนว่ย 

3) กองทนุรวม TGROWTH จะได้รับจากการออกและเสนอขายมีจ านวน 481,351,500 หนว่ย 

เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ในปัจจุบนัของกองทรัสต์ TREIT จ านวน 566,800,000 หน่วย จะท าให้มีจ านวน

หน่วยทรัสต์รวมทัง้สิน้ 2,602,387,048 หน่วย คิดเป็นผลกระทบสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน (Control Dilution) 

ประมาณร้อยละ 81.50 ทัง้นี ้การออกหนว่ยดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่ไมไ่ด้ถือหนว่ยทรัสต์
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ของกองทรัสต์ TREIT ร่วมด้วย หรืออาจถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ในจ านวนท่ีท าให้อตัราสว่นการถือ

หนว่ยลงทนุ (หนว่ยทรัสต์ภายหลงัการเข้าท ารายการ) มีอตัราสว่นต ่าลง 

 

4. ผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ TREIT ในเร่ืองมูลค่าทรัพย์สินและภาระที่จะรับโอนมา
จากกองทุนรวม TGROWTH 

ภายหลงัการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH จะถูกบนัทึก

บญัชีรวมเข้ากับงบการเงินของกองทรัสต์ TREIT ตามมาตรฐานบญัชีเก่ียวกับการซือ้ทรัพย์สิน โดยจะบันทึก

มลูค่าทรัพย์สินและภาระที่รับโอนจากการเข้าท ารายการเท่ากบัมลูคา่สิ่งตอบแทน อนัประกอบด้วยหน่วยทรัสต์

และเงินสดที่กองทรัสต์ TREIT ช าระให้แก่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม  TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH  

ดังนัน้ จากการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ TREIT จะมีผลกระทบกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินของ

กองทรัสต์ TREIT กลา่วคือ มีรายการทรัพย์สินที่ลงทนุเพิ่มขึน้ ภาระหนีส้ินเพิ่มขึน้จากการรับโอนภาระและการ

กู้ ยืมเพื่อช าระเงินสด และทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยทรัสต์เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการเข้าท า

รายการ หากแต่จะไม่มีผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) หรือ ความนิยมติดลบ (Negative 

goodwill) และจะไม่มีผลกระทบกับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทรัสต์ TREIT จากการเข้าท ารายการ

ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเข้าท ารายการ ทรัพย์สินหลกัทัง้หมดภายใต้กองทรัสต์ TREIT รวมถึงทรัพย์สินหลกัที่รับ

โอนจากกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH จะถกูประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน

โดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ/สอบทานมูลค่า

ประจ าปี จึงอาจส่งผลให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากการประเมิน (กล่าวคือ ผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยงัไม่

เกิดขึน้จากการวดัค่าเงินลงทุน) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่บนัทึกบญัชีภายหลงัการเข้าท ารายการ

ดงักลา่ว โดยในกรณีที่เกิดผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงินลงทนุ จะบนัทึกเป็นก าไรสะสมในสว่นของผู้

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่งจะไม่สง่ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ในขณะที่หาก

เกิดผลขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงินลงทนุ รายการดงักลา่วจะบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

ซึง่สง่ผลกระทบให้ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานระหว่างงวดของกองทรัสต์ลดลง ซึ่งอาจท าให้จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนของกองทรัสต์ในรูปเงินปันผลได้ลดลงหากมีก าไรสะสมไม่เพียงพอ และท าให้กองทรัสต์มีสภาพคล่อง

ส่วนเกินจากผลขาดทุนทางบญัชีดงักล่าว โดยหากกองทรัสต์มีก าไรสะสมไม่เพียงพอในการจ่ายสภาพคล่อง

สว่นเกินจากค่าใช้จ่ายทางบญัชีดงักลา่ว อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ต้องด าเนินการลดทนุโดยวิธีการลดมลูค่าที่ตรา

ไว้เพื่อจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และการช าระบัญชี ของ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 

การแปลงสภาพกองทนุรวม TGROWTH ไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT มีคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัที่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ค่าใช้จ่าย ประมาณการ (บาท) /1 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 

1. คา่ที่ปรึกษาตา่งๆ 17,352,000 
2. คา่จดัประชมุสือ่ความก่อนการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

TGROWTH (Pre-EGM) 
225,000 

3. คา่เอกสารเชิญประชมุผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH  1,280,000 
4. คา่จดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH  505,000 
5. คา่ช าระบญัชีกองทนุรวม TGROWTH และงบช าระบญัชี 240,000 
6. คา่ใช้จา่ยในการเลกิกองทนุ ตามจริง 

7.  คา่ใช้จา่ยในการย้ายข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหนว่ย ตามจริง 
  
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆ 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่มส าหรับการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม TGROWTH ไปรวม
กบักองทรัสต์ TREIT 

ได้รับยกเว้น จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 /2 

2. คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม TGROWTH ไป
รวมกบักองทรัสต์ TREIT 

ได้รับยกเว้น จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 /2 

3. คา่อากรแสตมป์ส าหรับการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม TGROWTH ไปรวม
กบักองทรัสต์ TREIT 

ได้รับยกเว้น จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 /2 

4. คา่ภาษีเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ส าหรับเงินได้ที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม TGROWTH ไปเป็น
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 

ได้รับยกเว้น จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 /2 

5. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมส าหรับการโอนทรัพย์จาก
กองทนุรวม TGROWTH ไปรวมกบักองทรัสต์ TREIT 

ในอตัราร้อยละ 0.01 ของราคา
ประเมินทนุทรัพย์ แตไ่มเ่กิน 

100,000 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 /3  ตอ่หนึง่นิติกรรม 

  
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์และคา่ธรรมเนยีมการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมลู (filing) ของส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่มี 

2. คา่ธรรมเนียมการเข้าจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไม่มี /4 



สิง่ที่สง่มาด้วย 9 

สิง่ที่สง่มาด้วย 9 หน้า 2 

หมายเหตุ:  /1  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นเพียงประมาณการ ณ วนัที่ 22 กันยายน 2560 โดยยงัไม่รวม ค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ใน

การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ TREIT  ภาษีมลูค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทดรองจ่าย (Out-of-Pocket) ซึ่ง

เป็นคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริงในการแปลงสภาพ และ/หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 /2  ได้ รับ ย ก เว้ น ต ามพ ระ รา ชกฤษ ฎี ก า  อ อกต ามค ว าม ใน ป ระม วล รัษ ฎ าก ร  ว่ า ด้ วยก า รยก เว้ น รัษ ฎ าก ร  

(ฉบบัที่ 635) พ.ศ. 2560 ส าหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  การ

ยกเว้นดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 /3  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้  ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับ

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) อตัราดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั

จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  

 /4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2559 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการแปลงสภาพ 

และอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์พร้อมเงินสด  

รวมถงึผลกระทบที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอาจได้รับจากการแปลงสภาพ  

และข้อดีและข้อเสยีของการด าเนนิการดงักลา่ว และเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 

กองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ส าหรับการแก้ไขเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 
เกีย่วกบัการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

อนิดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) 

และ รายการที่เกีย่วโยงกนัของกองทรัสต์ TREIT กบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
เสนอต่อ 

 

 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อนิดัสเทรียล โกรท 

(TGROWTH) 
 

 

จัดท าโดย 

 
 

บริษทั เบเคอร์ ทลิลี ่คอร์ปอเรท แอด็ไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จ ากดั 
22 กนัยายน 2560 

 
 

ชั้น 21/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TGROWTH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TGROWTH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TGROWTH
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ค านิยาม 
“กองทุนรวม” กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 

อินดสัเทรียล โกรท และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ 
“กองทุนรวม TFUND” กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
“กองทุนรวม TGROWTH” กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
“กองทุนรวม TLOGIS” กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ 
“กองทรัสต ์TREIT” ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
“ตลท.” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“BTCAS” 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอด็ไวเซอร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

“บริษทัฯ” หรือ “TICON” บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์ หรือ “TMAN” บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“CBRE Thailand” บริษทั ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย)  
“BBLAM” บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
“DCF” วธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
“EBITDA”  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization หรือ ก าไรก่อนหกั

ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
“FCF” Free Cash Flow หรือ กระแสเงินสดอิสระ 
“IRR” ผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
“MLR” อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่าส าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Lending Rate) 
“NAV” มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 
“NPV” มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของทรัพยสิ์น 
“REIT” ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust) 
“SCBAM” บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
“TAV” มูลค่าสินทรัพยร์วม (Total Asset Value) 
“TPARK” บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 
“WACC” อตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
“WHA” บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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22 กนัยายน 2560 

เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พ่ือ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 

เรียน ผูถื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

เอกสารแนบ: 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
2. ขอ้มูลโดยสรุปของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGORWTH) 
3. ขอ้มูลโดยสรุปของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน 

(TREIT) 
4. รายละเอียดสมมติฐานดา้นรายไดข้องกองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต ์TREIT 
5. ประมาณการทางการเงินของกองทุนรวม TLOGIS 
6. ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต ์TREIT  ก่อนการแปลงสภาพ 
7. ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต ์TREIT  หลงัการแปลงสภาพ 
8. สรุปสมมติฐานของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 

อ้างถึง:  

1. เอกสารแจง้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยมีการรองรับการ
แปลงสภาพของ (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทุนรวม TFUND”) (2) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“กองทุนรวม TLOGIS”) และ (3)  กองทุนรวมสิทธิการเ ช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“กองทุนรวม TGROWTH”) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (“กองทรัสต ์TREIT”) 

2. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น จดัท าโดย บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงประเมินมูลค่า ณ วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2560 

3. หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
4. หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ 
5. หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
6. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์ เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
7. งบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปี 2557 2558 2559 และรายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
8. งบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปี 2557 2558 2559 และรายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์พาร์ค
โลจิสติคส์ 
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9. งบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปี 2557 2558 2559 และรายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวดสามเ ดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2560 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

10. งบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 2559 และรายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน  

11. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 ลงวนัท่ี 21 
กนัยายน 2560 

กลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND 
กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ไดท้ราบและเขา้ใจถึงกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิประโยชน์ของการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีและมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดิน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น ทางกลุ่มบริษทั ไทคอน 
อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เห็นควรให้มีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาด าเนินการแปลงสภาพ
กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH โดยมีกองทรัสต ์TREIT เป็นกองทรัสตท่ี์รองรับ
การแปลงสภาพ (“การแปลงสภาพกองทุนรวม”) ทั้งน้ี เพ่ือท่ีจะสามารถลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมไดต้่อไปอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยโดยรวม โดยกองทรัสต์ TREIT จะท าการแปลงสภาพกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์(“ประกาศ ทจ. 34/2559”) 

นอกจากน้ี บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) แสดงความ
ประสงค์จะให้กองทรัสต์ TREIT ลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 
TGROWTH โดยการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 
TGROWTH และช าระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพยสิ์นและภาระดงักล่าวดว้ยหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT พร้อม
เงินสด ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะบริษทัจดัการ (“บริษทัจดัการ”) ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่า ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติมไดอี้ก กองทุนรวมจึงมีขอ้จ ากดัในการลงทุน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขนาดรายไดข้องกอง อนัเป็นขอ้จ ากดัการเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งกองทุนรวมมี
หลกัเกณฑก์ารกูย้มืเงินในอตัราท่ีต ่ากวา่กองทรัสต ์ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของกองทุนรวมในการจดัโครงสร้างการบริหารเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดงันั้น บริษทัจดัการจึงไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH พิจารณา
อนุมติัใหก้องทุนรวม TGROWTH แปลงสภาพเขา้ไปรวมกบักองทรัสต ์TREIT  
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บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ขอรับรองวา่ไดพิ้จารณาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และใหค้วามเห็นอยา่งรอบคอบและเท่ียงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ระกอบการวชิาชีพท่ีพึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ในการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขา้งตน้ ไดพิ้จารณาโดยอาศยัขอ้มูลและเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทัว่ไป ขอ้มูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั TICON TPARK และ TMAN ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลได ้นอกจากน้ี ความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยกองทุนรวม TGROWTH ในคร้ังน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจ
และขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนขณะจดัท ารายงานเท่านั้น ซ่ึงหากปัจจยัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพนัในการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การแปลงสภาพกองทุนรวมมีท่ีมาและเหตุผลสืบเน่ืองมาจากทางกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH ได้
ทราบและเขา้ใจถึงกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ใน
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิประโยชน์ของการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีและมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดิน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น ทางกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เห็นควรใหมี้
การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุน
รวม TGROWTH โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสตท่ี์รองรับการแปลงสภาพ (“การแปลงสภาพกองทุนรวม”) ทั้งน้ี 
เพ่ือท่ีจะสามารถลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมไดต้่อไปอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยโดยรวม โดยกองทรัสต ์TREIT จะ
ท าการแปลงสภาพกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(“ประกาศ ทจ. 34/2559”) 

การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH จะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกับการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND และ
กองทุนรวม TLOGIS ดงันั้น หากการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND และกองทุนรวม TLOGIS ไม่ไดรั้บการอนุมติั
โดยผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND และกองทุนรวม TLOGIS ให้ถือว่าวาระการพิจารณาแปลงสภาพกองทุน
รวม TGROWTH น้ีจะถูกยกเลิกไป 

ทั้งน้ี ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH ไปเป็นกองทรัสต ์TREIT น้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
TGROWTH จะรับมอบหน่วยทรัสต ์TREIT และเงินสด โดยอตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย คิดเป็นหน่วยทรัสต ์TREIT ทั้งหมด 481.35 
ลา้นหน่วย พร้อมเงินสดจ านวน 827.56 ลา้นบาท เพ่ือแลกกบัทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม TGROWTH 

ส่วนของเงินสดท่ีผูถื้อหน่วยของกองทุนรวม TGROWTH จะไดรั้บนั้นมาจากการท่ีกองทรัสต ์TREIT ท าการกูย้มื
จากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวม
วงเงินกูร้ะยะยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้นประมาณไม่เกิน 7,294 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 วงเงินกู ้ดงัน้ี 

1) การกู้ยืมเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพ 

การกูย้ืมดงักล่าวอาจกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวมวงเงินกูร้ะยะยาว และ/หรือ วงเงินกูร้ะยะสั้นประมาณไม่เกิน 3,794 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย 

(1) จ านวนประมาณไม่เกิน 1,952 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TFUND  

(2) จ านวนประมาณไม่เกิน 721 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TLOGIS และ  
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(3) จ านวนประมาณไม่เกิน 1,122 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นจ านวนประมาณไม่เกิน 828 ลา้นบาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TGROWTH  และจ านวนประมาณไม่เกิน 294 ลา้นบาท 
เพ่ือช าระคืนเงินกูต้ามสญัญากูเ้ดิมของกองทุนรวม TGROWTH  

2) การกู้ ยืมเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินเพิม่เติมภายหลังการแปลงสภาพหรือเพ่ือจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 
และ/หรือ เงนิลดทุน 

การกูย้ืมดงักล่าวอาจกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี หรือ ออกหุ้นกู ้(โดยรายละเอียดการออกหุ้นกูจ้ะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป ทั้งน้ี อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา) เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวมวงเงิน
ประมาณไม่เกิน 3,500 ลา้นบาท 

เงินกูด้งักล่าวเพ่ือลงทุนเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม โดยไดด้ าเนินการให้กองทรัสต ์
TREIT มีสิทธิในการลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) 
และ/หรือ บริษทัย่อยของ TICON ซ่ึงกองทรัสต์จะตอ้งด าเนินการลงทุนดังกล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

หากแผนในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต ์TREIT ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์TREIT อาจด าเนินการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ/ หรือ ลดทุนช าระแลว้ของ
กองทรัสต ์TREIT เพ่ือจ่ายเงินลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT 

ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ TREIT อาจน าทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ
กองทุนรวม TGROWTH ท่ีโอนให้แก่กองทรัสต ์TREIT ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มื
เงินดงักล่าวได ้ซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีผูกู้แ้ละผูใ้ห้กูอ้าจตกลงร่วมกนัก าหนดในสัญญากูย้ืมเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวน
สิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกูย้ืม ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืม
ดงักล่าวตามความเหมาะสม 

BTCAS พิจารณาถึงวตัถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น
กองทรัสต์ TREIT พบว่าการเขา้ท ารายการแปลงสภาพดงักล่าวจะท าให้ผูถื้อหน่วย TGROWTH สูญเสียอ านาจควบคุม 
รวมถึงไดรั้บผลกระทบดา้นภาษี และดา้นนโยบายการลงทุน แต่ในระยะยาวจะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวม TGROWTH 
และผูถื้อหน่วยลงทุนในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กองทรัสต ์TREIT จะมีความสามารถในการลงทุนในทรัพยสิ์น
เพ่ิมเติมและการเพ่ิมเพดานการกูย้มืเงิน 

BTCAS ไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งส้ิน 4 วธีิ ดงัน้ี 
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1. วธีิราคาสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Approach) 

BTCAS มีความเห็นวา่การค านวณอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิทีไ่ม่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีสะทอ้นถึงฐานะของกองทุนรวม/กองทรัสต ์เพียงแค่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยบ์างรายการท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึน / ลดลง จากมูลค่าตามบญัชี และไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถท าก าไรและ
ผลการด าเนินงานในอนาคต  

2. วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value Approach) โดยผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน
อสิระ 

BTCAS มีความเห็นว่าการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีไดมี้การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในปัจจุบนั 

3. วธีิมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Market Value Approach) 

BTCAS มีความเห็นวา่การค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากลกัษณะโดยทัว่ไปของกองทุนรวม และกองทรัสต ์รวมถึง กองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT ท่ีมี
ปริมาณการซ้ือขายและสภาพคล่องในการซ้ือขายค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ราคาตลาดจึงไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของมูลค่า
หน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต ์

4. วธีิคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Cash Flow Approach) 

BTCAS มีความเห็นว่าการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการสร้างรายได ้และกระแสเงินสดในอนาคต อยา่งไรก็
ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักล่าว อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตเ์ปล่ียนแปลงไปดว้ย 

จากการประเมินอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท์ั้ง 4 วธีิ สามารถสรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

  วธิีการประเมิน 
อตัราการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

1 วธีิราคาสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Approach) 1.0352 ไม่ใช่วธิีที่เหมาะสม 

2 วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value Approach) 1.0211 เป็นวธิีที่เหมาะสม 

3 
วธีิมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average 
Market Value Approach) 

1.0336 – 1.1556 ไม่ใช่วธิีที่เหมาะสม 

4 
วธิีคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยที่
ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

0.9325 – 1.2119 เป็นวธิีที่เหมาะสม 

สรุปอตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ที่เหมาะสม 0.9325 – 1.2119   
สรุปอตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ที่เหมาะสม พร้อมเงนิสด 0.8293 – 1.0335   
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีท่ีเหมาะสม ดงันั้น อตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท่ี์เหมาะสม
จึงอยู่ในช่วง 0.9325 – 1.2119 และอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท่ี์เหมาะสมพร้อมเงินสดจึงอยูใ่นช่วง 
0.8293 – 1.0335 

ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดท้ าการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินของกองทุนรวม TLOGIS จาก
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาวงันอ้ย พบวา่ บางส่วนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 24728 25513 และ 28625 ฉบบั
ท่ีเก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานท่ีดินไดถู้กแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบียนโดยประทบับนัทึกการแบ่งขายท่ีดิน วา่ท่ีดินบางส่วนตก
เป็นของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยการซ้ือขายตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 โดยท่ีดินทั้ง 3 แปลงเป็นของกองทุนรวม TLOGIS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ เน้ือท่ีท่ี
ถูกเวนคืนเป็นจ านวน 5–0–93 ไร่ 11–2–71 ไร่ และ 7–3–69 ไร่ ตามล าดับ (“ทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อย”)โดยท่ี ขณะน้ี 
TPARK อยู่ระหว่างประสานงานกบัแขวงทางหลวงอยุธยา เพ่ือขอให้แกไ้ขทะเบียนในโฉนดท่ีดินฉบบัท่ีเก็บรักษาไวท่ี้
ส านกังานท่ีดิน เน่ืองจากจะมีการปรับแนวเวนคืนใหม่ 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS TICON ตก
ลงรับผิดชอบต่อเจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยในการช าระส่วนต่างของเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยท่ี์
จะไดรั้บจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยมีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท 
ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม หรือ ขอสิทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อยจากเจ้าของ
ทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยในราคา 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม ซ่ึงท าใหมู้ลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TLOGIS ยงัคงเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไว ้ซ่ึงเป็นราคาท่ีใช้
ในการค านวณอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตพ์ร้อมเงินสด ดงันั้น การเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการไท
คอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 จึงไม่มีผลกระทบต่อการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต ์TREIT และ
อตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตพ์ร้อมเงินสดแต่อยา่งใด 

ดังนั้น อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดระหว่างกองทุนรวม TGROWTH และ
กองทรัสต์ TREIT ในการท ารายการคร้ังนี ้ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.8673 ซ่ึงได้ค านึงถึงผลกระทบจากความเส่ียงในการถูกเวนคืน
ของทีด่นิ 3 แปลง ของกองทุนรวม TLOGIS แล้ว เป็นอตัราทีเ่หมาะสม  

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการ IRR ของกองทุนรวม TGROWTH ก่อนการแปลงสภาพ
เป็นกองทรัสต์ TREIT และ IRR ของกองทรัสต์ TREIT หลงัรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH พบว่า IRR หลงัรับการแปลงสภาพมีค่ามากกว่า IRR ก่อนการแปลงสภาพเป็น
กองทรัสต ์TREIT ดงันั้น การแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT จงึเป็นการเข้าท ารายการที่
เหมาะสม 
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สรุปการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุน (IRR) 
IRR ก่อนการแปลงสภาพ/1 ร้อยละ 8.63 

IRR หลงัรับการแปลงสภาพ/2 ร้อยละ 9.52 
หมายเหตุ: /1 ค  านวณ IRR จากมูลค่าหน่วยลงทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ TMAN (11 กนัยายน 

2560) ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการดงักล่าวมีมติอนุมติัการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุน
รวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT 
/2 ค  านวณ IRR จากมูลค่าหน่วยลงทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักรวมของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ TMAN (11 กนัยายน 2560) หักด้วย
ค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพ (ตามรายละเอียดในขอ้ 3.5.2 (2) มีค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพ) บวกดว้ยเงินสดท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บ 
(ตามรายละเอียดในขอ้ 3.2 “1) การกูย้ืมเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพ” และ ขอ้ 3.2 “2) การกูย้ืมเพื่อ
ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพหรือเพื่อจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทุน” (กรณีกองทรัสต ์
TREIT จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ/ หรือ ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์TREIT เพื่อจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต ์TREIT)) 

อีกทั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ี เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบั
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตฉ์บบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 และ สญัญาแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558  เพ่ือปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์(Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) โดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา่ การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาดงักล่าว จะท าใหก้องทรัสตไ์ดรั้บประโยชน์จากภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลง ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
แปลงสภาพโดยไม่มีการปรับค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมพเิศษ 

แปลงสภาพโดยมีการปรับเปลีย่นค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมพเิศษ 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์/1 420.03                                                   389.03  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ/1 615.99                                                   607.60  

รวมค่าใชจ่้ายผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 1,036.01                                                   996.64  

หมายเหตุ: /1 ค่าธรรมเนียมรวม ปี 2561 - 2565 

 

จากการพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี ่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระสรุปได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ให้เป็นกองทรัสต์ 
TREIT ด้วยอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์ 

ทั้งน้ี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัการท ารายการในคร้ังน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนควรจะศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในเอกสารต่างๆท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนใน
คร้ังน้ีดว้ยเพ่ือใชว้จิารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจาณาในการตดัสินใจเพ่ือลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ขอรับรองวา่ไดพิ้จารณาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และใหค้วามเห็นอยา่งรอบคอบและเท่ียงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ระกอบการวชิาชีพท่ีพึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ในการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขา้งตน้ ไดพิ้จารณาโดยอาศยัขอ้มูลและเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทัว่ไป ขอ้มูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั TICON TPARK และ TMAN ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลได ้นอกจากน้ี ความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยกองทุนรวม TGROWTH ในคร้ังน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจ
และขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนขณะจดัท ารายงานเท่านั้น ซ่ึงหากปัจจยัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพนัในการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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ก. รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

1. ลักษณะและประเภทของรายการ 

การแปลงสภาพกองทุนรวมมีท่ีมาและเหตุผลสืบเน่ืองมาจากทางกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH 
ไดท้ราบและเขา้ใจถึงกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ใน
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิประโยชน์ของการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีและมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดิน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั้น ทางกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เห็นควรใหมี้
การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุน
รวม TGROWTH โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสตท่ี์รองรับการแปลงสภาพ (“การแปลงสภาพกองทุนรวม”) ทั้งน้ี 
เพ่ือท่ีจะสามารถลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมไดต้่อไปอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยโดยรวม โดยกองทรัสต ์TREIT จะ
ท าการแปลงสภาพกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(“ประกาศ ทจ. 34/2559”) 

การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH จะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกับการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND และ 
กองทุนรวม TLOGIS ดงันั้น หากการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND และ กองทุนรวม TLOGIS ไม่ไดรั้บการอนุมติั
โดยผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND และกองทุนรวม TLOGIS ให้ถือว่าวาระการพิจารณาแปลงสภาพกองทุน
รวม TGROWTH น้ีจะถูกยกเลิกไป 

ทั้งน้ี ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH ไปเป็นกองทรัสต ์TREIT น้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
TGROWTH จะรับมอบหน่วยทรัสต ์TREIT และเงินสด โดยอตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย คิดเป็นหน่วยทรัสต ์TREIT ทั้งหมด 481.35 
ลา้นหน่วย พร้อมเงินสดจ านวน 827.56 ลา้นบาท เพ่ือแลกกบัทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม TGROWTH 

1.1 ขนาดรายการ 

กองทุนรวม TGROWTH จะท าการแปลงสภาพให้เป็นกองทรัสต์ TREIT หากได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหน่วยท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของแต่ละกองทุน / กองทรัสต ์ณ 30 มิถุนายน 2560 ดงัต่อไปน้ี 
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กองทุนรวม / กองทรัสต์ 
 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
(ล้านบาท) 

TFUND 12,960.37 
TLOGIS 4,786.19 
TGROWTH 5,495.97 
TREIT 5,497.15 
รวม 28,739.68 

1.2 วันที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากท่ีประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุนรวม 
TGROWTH และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม ผูจ้ ัดการ
กองทรัสตจ์ะยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวม เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวม ทั้งน้ี ตามประกาศท่ี ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยส านกังาน ก.ล.ต.จะพิจารณาค าขออนุญาตใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 165 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น และภายหลงัจากผูจ้ดัการกองทรัสต์
ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการแปลงสภาพแลว้ บริษทัจดัการ 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ และผูช้  าระบญัชี จะด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ TREIT เป็น
กองทรัสตท่ี์รองรับการแปลงสภาพ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการและก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนหลงัจากไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. (โดยเป็นระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดค้าดการณ์
ไว ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องส านกังาน ก.ล.ต.) ดงัน้ี 

ล าดบั 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลกิกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนเพ่ือการแปลงสภาพต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. และน าเอกสารนั้นเขา้สู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนเพ่ือการแปลงสภาพ จะมีผล
ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บแบบ
แสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังหลงัสุด 
โดยผูจ้ดัการกองทรัสตค์าดวา่จะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ
ช้ีชวนเพื่อการแปลงสภาพ ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้แบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัวนัเดียวกบัวนัท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่เพ่ือรองรับ
การแปลงสภาพ 
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ล าดบั 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลกิกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

2)  บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือก าหนด
สิทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
กับห น่วยท รัสต์ของกองท รัสต์  TREIT (Book 
Closing for Swap)  
(โดยจะแจง้วนัก าหนดสิทธิในการได้รับเงินสดใน
รูปของส่วนแบ่งของก าไร และ/หรือ ส่วนลดทุน 
และ/หรือ ส่วนคืนทุน ในแก่ผูถื้อหน่วยทราบ ซ่ึงอาจ
เป็นวนัเดียวกนัหรือคนละวนักบัวนัก าหนดสิทธิใน
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT) 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน
เพ่ือก าหนดสิทธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต ์ 

3)  บริษทัจดัการจะขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหยดุพกัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
(ขอ SP) 

ล่วงหนา้ 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทุนเพ่ือก าหนดสิทธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต ์

4)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะหยดุพกัการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ข้ึน SP) 

ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และรับหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT ท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับการแปลงสภาพเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5)  บริษทัจดัการจะรวบรวมรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing for Swap) 

หลงัจากวนัท่ีแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนอยา่งนอ้ย 14 วนั  

โดยผูจ้ดัการกองทรัสตค์าดวา่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนจะ
เกิดข้ึนประมาณเดือนธนัวาคม 2560 

6)  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ด าเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวมเป็นกองทรัสต ์ดว้ยการก่อสิทธิในทางทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชกัชา้ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตค์าดวา่จะด าเนินการแปลงสภาพ
ประมาณกลางเดือนธนัวาคม 2560 

7)  บริษัทจัดการจะแจ้งการเลิกกองทุนรวมต่อผู ้ถือ
หน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน 
ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วนัท าการ  
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ล าดบั 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลกิกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

8)  ผู ้จ ัดการกองทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เ พ่ือ
รองรับการแปลงสภาพให้แก่กองทุนรวมโดยบริษทั
จดัการจะโอนทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม
ให้ แ ก่ กองท รัสต์  TREIT เ พ่ื อแลก เป ล่ี ยนกับ
หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพ่ือการแปลงสภาพของ
กองทรัสต ์TRIET 

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสต์
ส าหรับการแปลงสภาพให้แลว้เสร็จภายใน  6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผลการอนุญาตให้
เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พ่ือรองรับการแปลงสภาพ 

- 

 

 

 

 

ภายใน 15 วนัท าการนบั
แต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม ่

(ผูจ้ดัการกองทรัสตค์าด
วา่จะด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560) 9)  บริษทัจดัการจะเลิกกองทุนรวม TGROWTH ภายในวันท าก ารถัดจากวัน ท่ี มีการโอน

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่
กองทรัสต ์TREIT 

10)  ผู ้ช าระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ณ วนัท่ีก าหนดสิทธิในการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ โดยผู ้ช าระบัญชีจะ
จดัส่งเอกสารดงัน้ี ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(1) เอกสารท่ีแสดงถึงจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดรั้บ 

(2) หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์รองรับ
การแปลงสภาพ หรือเอกสารซ่ึงมีขอ้มูลท่ีมี
ส า ร ะ ต ร ง ต า มส รุ ป ข้ อ มู ล ส า คัญ ข อ ง
กองทรัสต์ (Fact Sheet)  ท่ีปรากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ท่ียืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

โดยไม่ชกัชา้ 

11)  ผูช้  าระบญัชี และ/หรือ บริษทัจดัการ จะขอเพิกถอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Delist) 

- 

12)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการให้หน่วยทรัสตเ์พ่ือ
รองรับการแปลงสภาพของกองทรัสต์ TREIT เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- 

13)  ผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการช าระบญัชีท่ีนอกเหนือจาก
ขอ้ 11) ให้แลว้เสร็จ 

ภายใน 90 วนันบัแต่วนัเลิกกองทุนรวมเวน้แต่ได้รับผ่อนผนัจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นและสมควร 
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ล าดบั 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลกิกองทุนรวม   

และ การช าระบัญชี 
ก าหนดเวลาโดยประมาณของการด าเนินการ 

14)  ผูช้  าระบญัชีจะยื่นค  าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
พร้อมทั้ งจัดส่งรายงาน และผลการช าระบัญชีต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีแลว้เสร็จ 

หมายเหตุ: เป็นระยะเวลาประมาณท่ีบริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดค้าดการณ์ไว ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสตส์ าหรับการแปลงสภาพของส านกังาน ก.ล.ต. และอาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ และ/หรือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

1.3 โครงสร้างกองทุนรวม TGROWTH ก่อนการแปลงสภาพ 

 

กองทุนรวม TGROWTH ลงทุนในกรรมสิทธ์ิ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) คลงัสินคา้และโรงงาน 
ปัจจุบนักองทุนรวม TGROWTH ไดว้า่จา้งให ้TPARK และ TICON เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์นส่วนของคลงัสินคา้
และโรงงาน ตามล าดบั 

1.4 โครงสร้างกองทรัสต์ TREIT 

 

กองทรัสต ์TREIT ลงทุนในกรรมสิทธ์ิ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) คลงัสินคา้และโรงงาน ปัจจุบนั
กองทรัสต ์TREIT ไดว้า่จา้งให ้TPARK และ TICON เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์นส่วนของคลงัสินคา้และโรงงาน 
ตามล าดบั  
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1.5 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

1.5.1 สรุปร่างสัญญาโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ผู้โอน 1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (กองทุนรวม TFUND)/ 
2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS)/ 
3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH)  
(“กองทุนรวม”) 

ผู้รับโอน บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (“กองทรัสต์”) 

การโอนทรัพย์สินและ

ภาระของกองทุนรวม 

กองทุนรวมตกลงโอน และกองทรัสตต์กลงรับโอนทรัพยสิ์น และ สิทธิเรียกร้อง และหน้ีสิน หน้าท่ี 
ความผูกพนั และ ภาระของกองทุนรวมทั้งหมด (ตามรายการท่ีคู่สัญญาจะก าหนดข้ึน) มีผลตั้งแต่วนั
โอนทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม (“วนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ") (ตามท่ีคู่สญัญาจะก าหนดข้ึน) 
เป็นตน้ไป 

การแลกเปลีย่น

หน่วยทรัสต์กบั

ทรัพย์สินและภาระ

ของกองทุนรวมที่

กองทรัสต์รับโอน 

1. กองทรัสต์ตกลงจะออกหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ให้แก่กองทุนรวมพร้อมเงินสด เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนกบัการรับโอนทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมจากกองทุนรวม โดยแบ่งเป็น 
1.1. จ านวน 1,135,057,711  หน่วยพร้อมเงินสด 1,951,577,352  บาท ให้กับกองทุนรวม 

TFUND,  
1.2. จ านวน 419,177,837 หน่วยพร้อมเงินสด 720,701,158  บาท ให้กบักองทุนรวม TLOGIS 

และ  
1.3. จ านวน 481,351,500 หน่วยพร้อมเ งินสด 827,560,500 บาท ให้กับกองทุนรวม 

TGROWTH  
2. หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่รวมจ านวน 2,035,587,048 หน่วย โดยมีมูลค่าตามมูลค่าท่ีตราไวต่้อ

หน่วยของกองทรัสต ์ 

เง่ือนไขการรับโอน

ทรัพย์สินละภาระของ

กองทุนรวมจากการ

แปลงสภาพ 

การโอนทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์จะกระท าต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
1. การด าเนินการโอนแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ขยายให้ เก่ียวกบัการยกเวน้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และไดรั้บการ
ลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่มีเหตุสุดวิสัยท าให้พ้ืนท่ีเช่าภายในอาคารคลงัสินคา้ และ/หรือ โรงงานของกองทุนรวมหรือ
กองทรัสต์ TREIT เสียหายและไม่สามารถจดัหาประโยชน์ได้เกินร้อยละ 3 ของพ้ืนท่ีเช่าของ
อาคารคลงัสินคา้ และ/หรือ โรงงานทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ กองทรัสต์ TREIT (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วย
ลงทุนกองทรัสต ์TREIT ในการแปลงสภาพกองทุนรวม 

การด าเนินการ ณ วนั

โอนทรัพย์สินและภาระ 

ในวนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ คู่สญัญาจะด าเนินการต่างๆ ตามล าดบัต่อไปน้ี 
1. กองทุนรวมจะโอนสิทธิและหน้าท่ีภายใตส้ญัญาต่างๆ ท่ีกองทุนรวมเป็นคู่สญัญาอยูใ่นปัจจุบนั 

พร้อมส่งมอบตน้ฉบบัสญัญาท่ีโอนดงักล่าวให้แก่กองทรัสตใ์ห้ครบถว้น 
2. กองทุนรวมด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าของกองทุนรวมในท่ีดินและ

อาคาร ให้แก่กองทรัสต์ ณ ส านักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง  และจะส่งมอบต้นฉบบัโฉนดท่ีดิน 
ใบอนุญาตต่างๆ เอกสารสิทธิและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม
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หัวข้อ รายละเอยีด 

ให้แก่กองทรัสต์ครบถ้วน ทั้งน้ี กองทรัสต์จะรับช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เงินสดทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ เวน้แต่ เงินท่ีกนัไวเ้พ่ือการช าระ
หน้ี เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ซ่ึงยงัมิไดช้ าระ
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิน ซ่ึงรวมถึงเงินปันผลท่ีกองทุนรวมประกาศ
จ่ายไวก่้อนวนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ และมีก าหนดจ่ายหลงัวนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ และ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชีของกองทุนรวม 

4. กองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่พร้อมเงินสดให้แก่กองทุนรวมเพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนกบัการรับโอนทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมจากกองทุนรวม 

5. คู่สัญญาจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในการรับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาโอนสิทธิ
และหนา้ท่ีเพื่อให้กองทรัสตรั์บไปซ่ึงทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวม 

1.5.2 สรุปร่างสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ  ที่กองทุนรวมเป็นคู่สัญญาอยู่ในปัจจุบันให้แก่
กองทรัสต์ TREIT 

หัวข้อ รายละเอยีด 

ผู้โอน 1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (กองทุนรวม TFUND)/ 
2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS)/ 
3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH)  
(“กองทุนรวม”) 

สั ญ ญ า ที่ จ ะ โ อ น ใ ห้ แ ก่

กองทรัสต์ 

รายละเอียดตามขอ้ [•] 

ผู้รับโอน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (“กองทรัสต์”) 

การโอนสิทธิและหน้าที่ ในวนัท่ีลงนามในสัญญาฉบับน้ีหรือวนัอ่ืนใดซ่ึงก าหนดร่วมกันระหว่างกองทุนรวมและ
กองทรัสต ์เพ่ือให้มีผลเป็นการโอนสิทธิและภาระของกองทุนรวมทั้งหมดให้แก่กองทรัสต ์(“วัน

โอนสิทธิและภาระ”)  คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงดงัต่อไปน้ี 
1. กองทุนรวมตกลงโอน และกองทรัสตต์กลงรับโอนสิทธิและหน้าท่ี ทั้งหมดท่ีกองทุนรวม

ได้รับหรือจะได้รับตามสัญญา อนัเป็นผลให้กองทรัสต์เป็นคู่สัญญาตามสัญญาดงักล่าว
แทนกองทุนรวม 

2. คู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบการโอนสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิด และผลประโยชน์ทั้งหมด
ตามสัญญาระหว่างกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์อนัเป็นผลให้กองทรัสต์เป็นคู่สัญญาใน
สญัญาดงักล่าวแทนกองทุนรวม  

3. ให้สิทธิและหน้าท่ีของกองทรัสตแ์ละคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามสัญญาดงักล่าวและ
สญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีฉบบัน้ี 
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2. ข้อมูลโดยสรุปของทรัพย์สิน 

2.1 ทรัพย์สินของกองทุนรวม TGROWTH 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 กองทุนรวม TGROWTH ไดล้งทุนในท่ีดิน อาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน โดย
สรุปไดด้งัน้ี 

ล าดับ โครงการ 
รูปแบบการลงทุน จ านวน 

(ยูนิต) 
พืน้ท่ีอาคาร 
(ตร.ม.) 

 เน้ือที่ที่ดิน  รายละเอียดอาคาร 

ที่ดิน อาคาร ไร่ งาน ตร.ว.  

  คลังสินค้า                 

1 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา สิทธิการเช่า กรรมสิทธ์ิ 43   162,445.00   193   3   7.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 7   19,650.00   19   3   88.70  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
 รวมคลังสินค้า     50   182,095.00   213   2   95.70    
 โรงงาน                 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 2   16,950.00   22   3   12.20  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 20   53,100.00   88   3   5.50  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
3 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บา้นหวา้) สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 4   11,700.00   17   3   44.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
4 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร สิทธิการเช่า กรรมสิทธ์ิ 2   5,000.00   7   2   -    อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
5 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 5   13,600.00   23   1   12.70  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
6 สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ อยธุยา สิทธิการเช่า กรรมสิทธ์ิ 5   14,100.00   20   3   63.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 

  รวมโรงงาน     38   114,450.00   181   -     37.40    

  รวมทั้งส้ิน     88   296,545.00   394   3   33.10    

หมายเหตุ: /1กองทุนรวม TGROWTH อาจมีการขายโรงงาน 1 ยนิูต ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยธุยา 

ภาพตวัอย่างโรงงานของกองทุนรวม TGROWTH (สถานทีต่ั้ง: ไสวนอุตสาหกรรรมโรจนะ อยุธยา) 
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2.2 ทรัพย์สินของกองทรัสต์ TREIT 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560กองทรัสต ์TREIT ไดล้งทุนในท่ีดิน อาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน โดยสรุปได้
ดงัน้ี 

ล าดับ โครงการ 
รูปแบบการลงทุน จ านวน 

(ยูนิต) 
พืน้ท่ีอาคาร 
(ตร.ม.) 

 เน้ือที่ที่ดิน  
รายละเอียดอาคาร 

ที่ดิน อาคาร ไร่ งาน ตร.ว. 

  คลังสินค้า                 

1 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  สิทธิการเช่า กรรมสิทธ์ิ 10   14,640.00   19   1   14.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
2 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 10   76,477.00   101   3   25.10  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
3 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 13   56,700.00   62   1   58.40  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 5   44,418.00   56   2   15.90  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
5 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 5   10,600.00   13   2   11.20  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
6 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 2 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 4   9,800.00   11   3   59.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
7 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี) กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 4   11,400.00   12   3   64.60  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
8 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 4   15,800.00   16   -     48.40  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
9 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 15   43,950.00   55   -     53.20  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
10 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 1   10,020.00   13   -     8.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
 รวมคลังสินค้า     71   293,805.00   362   2   57.80    
 โรงงาน                 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 3   9,000.00   15   2   41.10  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า 4   14,850.00   24   2   47.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
3 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บา้นหวา้) กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 4   8,675.00   13   2   58.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
4 นิคมอุสาหกรรมป่ินทอง กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 11   33,350.00   66   1   45.60  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
5 สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ อยธุยา กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 2   2,825.00   5   -     -    อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 3   7,200.00   15   1   22.00  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 

  รวมโรงงาน     27   75,900.00   140   2   13.70    

  รวมทั้งส้ิน     98   369,705.00   503   -     71.50    

ภาพตวัอย่างคลงัสินค้าของกองทรัสต์ TREIT (สถานทีต่ั้ง: ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค อสีเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (บ)ี) 

 

ภาพตวัอย่างโรงงานของกองทรัสต์ TREIT (สถานทีต่ั้ง: นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 
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2.3 ผู้เช่าของกองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT หลังรองรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2560 

สดัส่วนผูเ้ช่าของกองทุนรวม TGROWTH แบ่งตามประเภทธุรกิจ (ร้อยละ) 

 
สดัส่วนผูเ้ช่าของกองทุนรวม TGROWTH แบ่งตามสญัชาติของผูเ้ช่า (ร้อยละ) 

 
สดัส่วนผูเ้ช่าของกองทรัสต ์TREIT หลงัการแปลงสภาพ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (ร้อยละ) 

 
 

สดัส่วนผูเ้ช่าของกองทรัสต ์TREIT หลงัการแปลงสภาพ แบ่งตามสญัชาติของผูเ้ช่า (ร้อยละ) 

 

ยานยนต,์ 32.55 

อิเล็กทรอนิกส์, 
20.48 

ขนส่ง, 20.32 

อาหาร, 1.08 

อ่ืน ๆ, 11.46 

พ้ืนท่ีวา่ง, 14.11 

ญ่ีปุ่ น, 54.20 

เยอรมนั, 15.51 

ไทย, 4.66 

ออสเตรเลีย, 4.21 

สวิสแลนด,์ 3.88 

สหรัฐอเมริกา, 1.55 อ่ืน ๆ, 1.88 พ้ืนท่ีวา่ง, 14.11 

ยานยนต,์ 22.39 

อิเล็กทรอนิกส์, 
18.12 

ขนส่ง, 15.99 คา้ปลีก, 3.96 

สินคา้อุปโภค
บริโภค, 3.39 

อ่ืน ๆ, 15.19 

พ้ืนท่ีวา่ง, 20.95 

ญ่ีปุ่ น, 39.29

เยอรมนั, 10.79 
ไทย, 9.91 สหรัฐอเมริกา, 4.44 

สิงคโปร์, 3.77 

สวิสแลนด,์ 1.80 

อ่ืน ๆ, 9.05 

พ้ืนท่ีวา่ง, 20.95 
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2.4 จ านวนคลังสินค้าและโรงงานที่มีผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

จ านวนคลงัสินคา้และโรงงานท่ีมีผูเ้ช่าของกองทุนรวม TGROWTH  

ระยะเวลา โรงงาน คลงัสินค้า รวม 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2560 7 8 15 18.99 
สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2561 21 18 39 49.37 
สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2562 7 5 12 15.19 
สญัญาคงเหลือมากกวา่ 3 ปี 4 9 13 16.46 

รวม 39 40 79 100.00 

 จ านวนคลงัสินคา้และโรงงานท่ีมีผูเ้ช่าของกองทรัสต ์TREIT หลงัรองรับการแปลงสภาพ  

ระยะเวลา โรงงาน คลงัสินค้า รวม 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2560 39 33 72 18.41 
สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2561 83 47 130 33.25 
สญัญาจะหมดอายภุายในปี 2562 80 21 101 25.83 
สญัญาคงเหลือมากกวา่ 3 ปี 42 46 88 22.51 

รวม 244 147 391 100.00 

2.5 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าท ารายการ 

ผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ท าการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินของกองทุนรวม TLOGIS จาก
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาวงันอ้ย พบวา่ บางส่วนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 24728 25513 และ 28625 ฉบบั
ท่ีเก็บรักษาไว ้ณ ส านักงานท่ีดินได้ถูกแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนโดยประทับบันทึกการแบ่งขายท่ีดิน ลงวนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2560 และ 31 พฤษภาคม 2560 ว่าท่ีดินบางส่วนตกเป็นของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – 
นครราชสีมา โดยการซ้ือขายตามพ.ร.บ. วา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 โดยท่ีดินทั้ง 3 แปลงเป็นของกองทุน
รวม TLOGIS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ เน้ือท่ีท่ีถูกเวนคืนเป็นจ านวน 5–0–93 ไร่, 11–2–71 ไร่ และ 7–3–69 ไร่ 
ตามล าดับ (“ทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อย”) อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานท่ีดินยงัไม่มีการเรียกโฉนดฉบับท่ีเก็บรักษาไวท่ี้
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม TLOGIS ไปด าเนินการแกไ้ขทางทะเบียน
แต่อยา่งใด 

ดังนั้น การเวนคืนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเขา้ท ารายการ และอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อ
หน่วยทรัสต ์พร้อมเงินสด ซ่ึงรายละเอียดของการเวนคืน มีดงัต่อไปน้ี 
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2.5.1 ข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่อาจโดนแบ่งแยกเพ่ือเวนคืน 

 
โฉนดทีด่นิเลขที ่

รวม 
24728 25513 28625 

พ้ืนท่ีตามโฉนด 20-2-90 ไร่ 24-2-96 ไร่ 23-2-24 ไร่ 69-0-10 ไร่ 
พ้ืนท่ีท่ีจะโดนเวนคืน 5–0–93 ไร่ 11–2–71 ไร่ 7–3–69 ไร่ 24-3-33 ไร่ 
พ้ืนท่ีท่ีเหลือ 15–1–97 ไร่ 13-0-25 ไร่ 15-2-55 ไร่ 44-0-77 ไร่ 

 

 
โฉนดทีด่นิเลขที ่

รวม 
24728 25513 28625 

ราคาค่าทดแทน
อสงัหาริมทรัพย ์ (ท่ีดิน) จาก
กรมทางหลวง/1 

4,382,742 บาท 9,781,074 บาท 6,639,548 บาท 20,803,364 บาท 

ราคาประเมินท่ีดินโดยผู ้
ประเมินทรัพยสิ์นอิสระดว้ยวธีิ
ราคาตลาด/2 

18,837,000 บาท 42,039,000 บาท 28,521,000 บาท 89,397,000 บาท 

ราคาประเมินโดยผูป้ระเมิน
ทรัพยสิ์นอิสระดว้ยวธีิรายได้/3 

546,000,000 บาท 
374,000,000 

บาท 
375,700,000 

บาท 
1,295,700,000 บาท/4 

ราคาประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระดว้ยวธีิรายได้/
3 

722,013,481 บาท 
190,015,385 

บาท 
362,448,202 

บาท 
1,274,477,068 บาท/5

 

หมายเหตุ:     /1  เฉพาะท่ีดินส่วนท่ีจะถูกเวนคืน (ขอ้มูลจากหนงัสทอกรมทางหลวงถึงกองทุนรวม TLOGIS ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559) 

/2 ค  านวณตามสัดส่วนของท่ีดินส่วนท่ีจะถูกเวนคืน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างอิงราคาประเมินท่ีดินต่อไร่ท่ีผู ้
ประเมินทรัพยสิ์นอิสระประเมินดว้ยวิธีราคาตลาด โดยท่ีไม่ไดร้วมมูลค่าอาคารคลงัสินคา้ 

/3 ประเมินดว้ยวิธีรายไดโ้ดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจไดรั้บในอนาคตส าหรับการใชป้ระโยชน์บนท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างโดยรวม จึงไม่สามารถค านวณตามพ้ืนท่ีของท่ีดินท่ีจะถูกเวนคืนได้ 

/4 ค านวณเตม็พ้ืนท่ีรายโฉนดของโฉนดปัจจุบนัตามสมมติฐานผูป้ระเมินทรัพยสิ์นอิสระซ่ึงประเมินดว้ยวิธีรายไดร้ายแปลง 
/5 ค านวณเตม็พ้ืนท่ีรายโฉนดของโฉนดปัจจุบนัตามอตัราการเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ตามท่ีมีผูเ้ช่าจริง 

2.5.2 การด าเนินการที่ผ่านมาและแนวทางเยียวยาผลกระทบ  

การด าเนินการท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

• กองทุนรวม TLOGIS ได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงอยุธยา ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ขอให้
กองทุนรวม TLOGIS ตกลงราคาค่าทดแทนอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเขตทางหลวง 

• BBLAM ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนรวม TLOGIS มีหนังสือขอให้ทบทวนและแกไ้ขแนว
เสน้ทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (ตอน 1) ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 
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• กองทุนรวม TLOGIS ไดรั้บหนังสือจากแขวงทางหลวงอยุธยา ลงวนัท่ี 15 เมษายน 2560 แจง้ส ารวจ
ทรัพยสิ์น เพ่ือประมาณราคาค่าทดแทน งานส ารวจจดัท าแผนท่ีแสดงรายละเอียดของสังหาริมทรัพย์
และประมาณราคาเพ่ือก าหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-
นครราชสีมา (ตอน 1) 

• กรมทางหลวงโดยส านกัส ารวจและออกแบบ และ TPARK ไดมี้การประชุมพิจารณาปรับแนวทางหลวง
พิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 โดยผูแ้ทน TPARK ไดเ้สนอ
ใหป้รับแนวทางเพ่ือไม่ใหก้ระทบกบักิจการของ TPARK ทั้งน้ี ผูแ้ทนทางหลวงไดน้ าเสนอรูปแบบและ
ประสานเพ่ือขอขอ้มูลของแนวทางท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงในเชิงวศิวกรรมนั้นเป็นไปได ้แต่ตอ้งด าเนินการ
ให้อยู่ในมาตรฐานทางวิศวกรรม และจะตอ้งไม่มีผลกระทบกับผูไ้ด้รับผลกระทบรายใหม่ ดังนั้น 
TPARK ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้ไดข้อ้สรุปโดยเร็ว และแจง้ผลมายงักรม
ทางหลวงเพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

• BBLAM ไดต้รวจสอบเร่ืองการจ่ายเงินเวนคืนจากแขวงทางหลวงอยธุยา ซ่ึงยงัไม่พบวา่แขวงทางหลวง
อยธุยาไดด้ าเนินการเร่ืองการจ่ายเงินค่าเวนคืนใหแ้ก่กองทุนรวม TLOGIS แต่อยา่งใด 

• ขณะน้ี TPARK อยู่ระหว่างประสานงานกบัแขวงทางหลวงอยุธยา เพ่ือขอให้แกไ้ขทะเบียนในโฉนด
ท่ีดินฉบบัท่ีเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานท่ีดิน เน่ืองจากจะมีการปรับแนวเวนคืนใหม่ตามผลการประชุมเม่ือ
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

• อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) ในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
TPARK ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม  TLOGIS ไดมี้หนังสือลงวนัท่ี  21 กนัยายน 
2560  ถึง BBLAM ในฐานะบริษทัจัดการของกองทุนรวม TLOGIS และ TMAN ในฐานะผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และ BBLAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT เร่ืองขอ้ตกลง
ของ TICON เก่ียวกบัการเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1 แจง้
ขอ้ตกลงของ TICON ว่าหากไม่สามารถปรับแนวทางการเวนคืนได ้ให้เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงั
นอ้ย ณ ขณะท่ีจะมีการเวนคืน (ไม่วา่จะเป็นกองทุนรวม TLOGIS หรือกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการ
แปลงสภาพกองทุนรวม) มีสิทธิในการร้องขอให ้TICON ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือเยยีวยาความ
เสียหายใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์นได ้โดย TICON จะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก) ประสานงานเรียกร้องกบักรมทางหลวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอใหพิ้จารณาเงิน
ค่าทดแทนจากการเวนคืนทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเจ้าของทรัพย์สิน
โครงการวงัน้อยในการใช้สิทธิทางศาล (ถา้จ าเป็น) เพ่ือขอเรียกร้องเงินค่าทดแทนท่ี
เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ TICON ทั้ งส้ิน นอกจากน้ี TICON ตกลงรับผิดชอบต่อ
เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยในการช าระส่วนต่างของเงินค่าทดแทนจากการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพยท่ี์จะไดรั้บจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้รัพยสิ์น
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โครงการวงันอ้ยมีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลง
สภาพกองทุนรวม  

หรือ  

(ข)   ขอสิทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อยจากเจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อยใน
ราคา1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ทั้งน้ี เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยมีสิทธิในการร้องขอให้ TICON ให้ความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยา
ความเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นจดหมายฉบบัลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 โดยมีเง่ือนไขในการด าเนินการ
ตาม (ก) และ (ข) ดงัน้ี 

1) กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH และ กองทรัสต์ 
TREIT ไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนและผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ืออนุมติัการแปลง
สภาพกองทุนรวมและเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

2) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ผู ้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์  TREIT เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์ TREIT ท่ีรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3) ไม่มีเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดท่ีท าให้ทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อยเสียหายและไม่สามารถจดัหา
ประโยชน์ไดอ้นัส่งผลต่อราคาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ย 
โดย TICON จะเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยเฉพาะมูลค่า
เท่าท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบโดยเหตุสุดวสิยัดงักล่าว  
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2.5.3 ขั้นตอนการเวนคืนของภาครัฐ 

แผนภูมกิารด าเนินงานจดักรรมสิทธ์ิทีด่นิ 
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

 
  

ตรา พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน 
และเสนอประกาศเร่งด่วน

ป ดประกาศส าเนา พ.ร.ฎ. ณ สถานท่ีที่
กฎหมายก าหนด

มีหนังสือแจ้งก าหนดวันเข้าส ารวจอสังหาริมทรัพย์ 
และเข้าส ารวจตามก าหนดวันที่แจ้ง 
                         15     

ต้ังคณะกรรมการก าหนดราคาเบ้ืองต้นของ
อสังหาริมทรัพย์

ก าหนดราคาค่าทดแทนและป ดประกาศ 
ณ สถานท่ีท่ีกฎหมายก าหนด

* มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินมาท าความตกลงเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนภายในก าหนด (   วัน)

ภายใน 1   วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง /  1   วัน หากก าหนดราคาไม่แล้วเสร็จ

กรณีเป นท่ีดินว่างเปล่าอาจแจ้งก าหนดเวลาเข้า
ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ไปก่อน เพื่อให้มี

อ านาจดังกล่าวเมื่อมีการจ่ายเงินหรือวางเงินค่า
ทดแทน              60     

กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินตกลงท าสัญญาภายในก าหนด กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินไม่ตกลงท าสัญญาภายในก าหนด  60     

ท าสัญญาโดยสงวน / ไม่สงวนสิทธิอุทธรณ์
วางเงินค่าทดแทนท่ีธนาคารออมสินหรือส านักงาน

วางทรัพย์หรือศาล

มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับ

กรณีท าสัญญาโดยสงวนสิทธิ
อุทธรณ์หรือกรณีวางเงิน ถ้าไม่พอใจ
ในราคาหรือค่าทดแทน ให้อุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรี ภายใน    วัน นับแต่วัน

ได้รับหนังสือแจ้ง

มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับ

มีหนังสือแจ้งก าหนดเวลาเข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์และให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไป

ภายในก าหนด              60     

มีหนังสือแจ้งก าหนดเวลาเข้าครอบครอง
หรือใช้อสังหาริมทรัพย์และให้เจ้าของร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน

ออกไปภายในก าหนด              60     

กรณีท าสัญญาซื้อขายที่ดินเมื่อเจ้าของรับเงิน
แล้วมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท่ีดินแก้ไข
หลักฐานทางทะเบียน (กรณีถูกเวนคืนท้ัง

แปลง) หรือด าเนินการย่ืนค าขอรังวัดแบ่งขาย 
                      

มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท่ีดิน
แก้ไขหลักฐานทางทะเบียน (กรณี
ท่ีดินที่ถูกเวนคืนท้ังแปลง) หรือย่ืน
ค าขอรังวัดแบ่งเวนคืน (กรณีที่ดินถูก

เวนคืนบางส่วน)

เสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินที่เจ้าของไม่ตกลงท าสัญญาซ้ือ
ขาย ตกเป นของกรมทางหลวง

กรณีเจ้าของขนย้ายทรัพย์สินและ/หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป
ภายในก าหนด เจ้าหน้าท่ีเข้าครอบครองและส่งมอบพ้ืนท่ี

กรณีเจ้าของไม่ขนย้ายทรัพย์สินและ/หรือไม่ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง
ออกไปภายในก าหนด เจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการเองและส่งมอบพ้ืนท่ี

หมายเหต:ุ   * สถานะการเวนคืน ณ วันท่ี 21 กันยายน 2    
ท่ีมา:               การรถไ   าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)
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2.5.4 สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

เน่ืองจาก TICON ไดมี้หนงัสือขอ้ตกลงของ TICON เก่ียวกบัการเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการไทคอน 
โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1 กับ BBLAM ในฐานะบริษทัจัดการของกองทุนรวม TLOGIS และ TMAN ในฐานะ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และ BBLAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ TREIT เพื่อท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงัน้อย ณ ขณะท่ีจะมีการเวนคืน (ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนรวม TLOGIS หรือกองทรัสต์ TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) หากไม่สามารถปรับแนวทางการ
เวนคืนได้ดังกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TLOGIS ยงัคงเท่ากับมูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีผู ้
ประเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไว ้ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชใ้นการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์
พร้อมเงินสด 

ดงันั้น การเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
แปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต์ TREIT และอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์
พร้อมเงินสดแต่อยา่งใด 

3. ความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพ 

3.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการแปลงสภาพ 

การแปลงสภาพกองทุนรวมในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND 
กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ให้แก่กองทรัสต์ TREIT โดยกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ได้รับค่าตอบแทนการโอนทรัพยสิ์นและภาระเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
TREIT พร้อมเงินสด ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนงัสือแสดงความประสงคม์า 

ทั้ งน้ี หากการแปลงสภาพด าเนินการเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ TREIT จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี 
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3.2 อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

ผูถื้อหน่วยกองทุนรวมจะไดรั้บหน่วยทรัสต ์TREIT หลงัจากการแปลงสภาพ ตามอตัราการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนกบัหน่วยทรัสต ์ซ่ึงค านวณได ้ดงัน้ี 

อตัราสบัเปล่ียน 

หน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต ์ 

 

= 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560)  

ท่ีปรับปรุงแลว้ต่อหน่วยของกองทุนรวม 

(Adjusted Net Asset Value per Unit) 

- 

เงินสดต่อหน่วยท่ีจ่ายให้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(Cash Distribution per Unit) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560)  

ท่ีปรับปรุงแลว้ต่อหน่วยของกองทรัสต ์TREIT  

(TREIT’s Adjusted Net Asset Value per Unit) 

โดย มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงแลว้ค านวณจาก 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ปรับปรุง: มูลค่าทรัพยสิ์นให้สะทอ้นราคาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

หกั: เงินปันผลคา้งจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

หกั: เงินปันผลจากก าไรสะสม และ /อ เงินลดทุนในส่วนท่ีเป็นเงินสดคงเหลือส้ินสุดวนัท่ีหรื 30 
มิถุนายน 2560 ท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัโอนทรัพยสิ์นและภาระ  

หกั: ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (ถา้มี) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี/ ประเภทค่าใช้จ่าย อตัราค่าภาษ/ี อตัราค่าธรรมเนียมกรณี
แปลงสภาพภายใน 31 ธันวาคม 2560 

อตัราค่าภาษ/ี อตัราค่าธรรมเนียมกรณแีปลงสภาพ
ภายหลัง 31 ธันวาคม 2560 

สิทธิประโยชน์ทางภาษขีองผู้ถือหน่วยลงทุน 
ภาษีเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุนกรณีแปลง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์ห้
เป็นกองทรัสต์ /1 

ไดรั้บการยกเวน้ภาษี อตัราภาษีข้ึนอยูก่บัฐานภาษีของผูถื้อหน่วยลงทุน
แต่ละราย 

สิทธิประโยชน์ค่าธรรมเนียมต่างๆของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมส าหรับ
อสงัหาริมทรัพย ์/2 /3 /4 

ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

ร้อยละ 2.0 ของราคาประเมินทุนทรัพย ์หรือราคา
ซ้ือขายอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีสูงกวา่ 

ค่าจดทะเบียนการจ านอง/2 /3 /4 ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนแต่ไม่
เกิน 100,000 บาท 

ร้อยละ 1.0 ของราคาจ านองแต่ไม่เกิน 200,000 
บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ร้อยละ 7) /1 ไดรั้บยกเวน้ เสียภาษีอตัราปกติ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ร้อยละ 3.3) /1 ไดรั้บยกเวน้ เสียภาษีอตัราปกติ 
อากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.5)  /1 ไดรั้บยกเวน้ เสียอาการแสตมป์อตัราปกติ 
ทีม่า: /1 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวลในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 635) พ.ศ. 2560 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 
               /2 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็น

กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2559 
/3 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 57 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลท่ีดิน พ.ศ. 2497 
/4 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารชุดส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ปเป็นกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2559 
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จากการค านวณตามสูตรดงักล่าว จะไดอ้ตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต ์ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

กองทุนรวม 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วต่อ
หน่วยของกองทุน

รวม 

เงนิสดต่อหน่วยที่
จ่ายให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วหลัง
หักเงนิสดต่อหน่วย
ของกองทุนรวม 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่
ปรับปรุงแล้วต่อ

หน่วยของกองทรัสต์ 
TREIT 

อตัราสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนกบั
หน่วยทรัสต์ 
พร้อมเงนิสด 

TFUND 11.2744 1.6977  9.5767  9.6986  0.9874 
TLOGIS 11.5653  1.7415  9.8238  9.6986  1.0129 

TGROWTH 9.9026  1.4911  8.4115  9.6986  0.8673 

อตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยรัสตด์งักล่าว ไดค้  านึงถึงผลกระทบจากความเส่ียงในการถูกเวนคืนของ
ท่ีดิน 3 แปลง ของกองทุนรวม TLOGIS แลว้ (รายละเอียดตามขอ้ “3.5.3 ความเส่ียงของการแปลงสภาพ”) 

ส่วนของเงินสดท่ีผูถื้อหน่วยของกองทุนรวม TGROWTH จะไดรั้บนั้นมาจากการท่ีกองทรัสต ์TREIT ท าการกูย้มื
จากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวมวงเงิน
กูร้ะยะยาวและวงเงินกูร้ะยะสั้นประมาณไม่เกิน 7,294 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 วงเงินกู ้ดงัน้ี 

1) การกู้ยืมเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพ 

การกูย้ืมดงักล่าวอาจกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวมวงเงินกูร้ะยะยาว และ/หรือ วงเงินกูร้ะยะสั้นประมาณไม่เกิน 3,794 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย 

(1) จ านวนประมาณไม่เกิน 1,952 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TFUND,  

(2) จ านวนประมาณไม่เกิน 721 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TLOGIS และ  

(3) จ านวนประมาณไม่เกิน 1,122 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นจ านวนประมาณไม่เกิน 828 ลา้นบาท 
เพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TGROWTH  และจ านวนประมาณไม่เกิน 294 ลา้น
บาท เพ่ือช าระคืนเงินกูต้ามสญัญากูเ้ดิมของกองทุนรวม TGROWTH  

2) การกู้ยืมเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินเพิม่เตมิภายหลงัการแปลงสภาพหรือเพ่ือจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม 
และ/หรือ เงนิลดทุน 

การกูย้ืมดงักล่าวอาจกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัทรัสตี หรือ ออกหุ้นกู ้(โดยรายละเอียดการออกหุ้นกูจ้ะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป ทั้งน้ี อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา) เงินกูด้งักล่าวจะมีจ านวนรวมวงเงิน
ประมาณไม่เกิน 3,500 ลา้นบาท 

เงินกูด้งักล่าวเพ่ือลงทุนเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม โดยไดด้ าเนินการให้กองทรัสต ์
TREIT มีสิทธิในการลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“TICON”) 
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และ/หรือ บริษทัย่อยของ TICON ซ่ึงกองทรัสต์จะตอ้งด าเนินการลงทุนดังกล่าวให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

หากแผนในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต ์TREIT ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์TREIT อาจด าเนินการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ/ หรือ ลดทุนช าระแลว้ของ
กองทรัสต ์TREIT เพ่ือจ่ายเงินลดทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT 

ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ TREIT อาจน าทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ
กองทุนรวม TGROWTH ท่ีโอนให้แก่กองทรัสต ์TREIT ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มื
เงินดงักล่าวได ้ซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีผูกู้แ้ละผูใ้ห้กูอ้าจตกลงร่วมกนัก าหนดในสัญญากูย้ืมเงิน ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อสงวน
สิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ของการกูย้ืม ตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืม
ดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ในกรณีมีเศษหน่วยทรัสตท่ี์ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ไดใ้หปั้ดลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 
และหากมีหน่วยทรัสตเ์หลือจากการสบัเปล่ียนท่ีไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ ผูช้  าระบญัชีจะน าหน่วยทรัสตท่ี์เหลือ
ดงักล่าวไปจ าหน่ายใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคา 9.6986  บาทต่อ
หน่วย ซ่ึงเป็นราคาเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ต่อหน่วยของกองทรัสต ์TREIT (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ) 
และน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวไปช าระค่าช าระบญัชีของกองทุนรวม หากมีเหลือ จะโอนให้แก่
กองทรัสต ์TREIT ต่อไป 

ทั้ งน้ี การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวมในคร้ังน้ี จะไม่มีการรับซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและคดัคา้นการแปลงสภาพกองทุนรวมแต่อยา่งใด 

3.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH 

3.3.1 สูญเสียอ านาจควบคุม 

การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT ในคร้ังน้ี จะเกิดข้ึนพร้อมกบัการแปลงสภาพ
กองทุนรวม TFUND และ กองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต ์TREIT ซ่ึงกองทุนรวมจะสูญเสียอ านาจควบคุม เน่ืองจาก
สดัส่วนการถือครองหน่วยทรัสตท่ี์ลดลง ดงัน้ี 

กองทุนรวม / กองทรัสต์ 
หน่วยทรัสต์ TREIT 
ที่กองทุนรวมจะได้รับ 

หลงัการแปลงสภาพ (ล้านหน่วย) 

สัดส่วนการถือครอง 
(ร้อยละ) 

TFUND            1,135.06  43.62 
TLOGIS  419.18  16.11 

TGROWTH               481.35  18.50 
TREIT               566.80  21.78 
รวม            2,602.39  100.00 
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3.3.2 ผลกระทบด้านภาษี 

หลงัการแปลงสภาพแลว้ ทั้งนกัลงทุนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะไดรั้บผลกระทบจากหลกัเกณฑใ์นการ
ค านวณภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามตารางดา้นล่าง 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ภาระภาษเีงนิปันผล / ผลประโยชน์ตอบแทนของนักลงทุนใน Property Fund และ REIT 
บุคคลธรรมดา 
• มีภูมิล าเนาในไทย:  

- หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอมให้หักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ตอ้งน า
เงินปันผลมารวมค านวณเสียภาษีเงินได ้ณ ส้ินปี 

- หากผูถื้อหน่วยลงทุนยินยอมให้หักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 10 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งน าเงินปันผลมารวมค านวณเสีย
ภาษีเงินได ้ณ ส้ินปี 

• มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ: ไม่ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย แต่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนตอ้งน ามารวมค านวณเสียภาษีเงินได ้ณ ส้ินปี 

นิติบุคคล 
• ไทย (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย): ได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินได้ทั้งจ  านวน (หากถือหน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงั
ไดรั้บส่วนแบ่งก าไร) โดยไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  

• ไทย (บริษทัจ ากดั): ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดจ้  านวนก่ึงหน่ึง (หากถือหน่วย
ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัไดรั้บส่วนแบ่งก าไร) โดยไม่ตอ้งเสียภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่าย 

• ต่างประเทศท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในไทย: ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

บุคคลธรรมดา 
• มีภูมิล าเนาในไทย: ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 และผู ้
ถือหน่วยทรัสตมี์สิทธิเลือกท่ีจะน าเงินปันผลมารวมค านวณเสียภาษี
เงินได ้ณ ส้ินปี 

• มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ: ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 
10 หรือตามอตัราท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซ้อน และผูถื้อหน่วยทรัสต์
มีสิทธิเลือกท่ีจะน าเงินปันผลมารวมค านวณเสียภาษีเงินได ้ณ ส้ินปี 

 
 
นิติบุคคล 
• ไทย (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย): ไม่
ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 แต่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้ง
น าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ณ ส้ินปี 

• ไทย (บริษทัจ ากดั): ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 แต่
ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
ณ ส้ินปี 

• ต่างประเทศท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในไทย: ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
อตัราร้อยละ 10 หรือตามท่ีระบุในอนุสญัญาภาษีซอ้น 

ภาระภาษกี าไรจากการขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนใน Property Fund และ REIT 

บุคคลธรรมดา 

• มีภูมิล าเนาในไทย: ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
บุคคลธรรมดา 

• มีภูมิล าเนาในไทย: ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได ้หากขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ: ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได ้

• มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ: ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได ้หากขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย): ไม่ตอ้ง
เสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายแต่ตอ้งน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได ้

นิติบุคคล 

• ไทย (บริษทัจดทะเบียนในตลท.): ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแต่ตอ้ง
น าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

• ไทย (บริษทัจ ากดั): ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแต่ตอ้งน าไปรวมค านวณ
ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

• ไทย (บริษทัจ ากัด): ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายแต่ต้องน าไปรวม
ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

• ต่างประเทศ (ประกอบกิจการในไทย): ไม่ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายแต่
ตอ้งน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

• ต่างประเทศ (ประกอบกิจการในไทย): ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายแต่
ตอ้งน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

• ต่างประเทศ (มิไดป้ระกอบกิจการในไทย): ไม่ตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย • ต่างประเทศ (มิไดป้ระกอบกิจการในไทย): ตอ้งเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
อตัราร้อยละ 15 หรือตามอตัราท่ีระบุในอนุสญัญาภาษีซอ้น 
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3.3.3 ผลกระทบด้านนโยบายการลงทุน 

หลงัการแปลงสภาพแลว้ กองทรัสต ์TREIT จะบริหารโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงอาจมีนโยบายและกลยทุธ์การ
ลงทุนท่ีแตกต่างไปจากผูจ้ดัการกองทุนรวม TGROWTH  

3.4 ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND )และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

รายการ Property Fund REIT 

ลกัษณะทั่วไป 
โครงสร้างทางกฎหมาย กองทุนรวม กองทรัสต ์
ขนาดขั้นต ่า ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 
จ านวนผูถื้อหน่วย ตอนจดัตั้ง : > 250 ราย 

หลงัจดัตั้ง : > 35 ราย 
ตอนจดัตั้ง : > 250 ราย 
หลงัจดัตั้ง : > 35 ราย 

การเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

หน่วยลงทุนตอ้งจดทะเบียน หน่วยทรัสตต์อ้งจดทะเบียน 

ผูท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการกอง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) 
 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

นายทะเบียน ไม่จ  า เ ป็นต้อง เ ป็นบริษัท  ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ต้อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ต ล า ด
หลกัทรัพย ์

การลงทุน   
ประเภททรัพยสิ์นหลกัท่ีลงทุนได ้ Positive lists 1 ตามเกณฑ ์ก.ล.ต. ไม่ก าหนด แต่ตอ้งไม่เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์

ผูเ้ช่าจะน าไปประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรม (Negative lists)2 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ 

ท าไม่ได ้ ท าได ้

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่
แลว้เสร็จ 

ท าได้ แต่ตอ้งก่อสร้างแล้วเสร็จ >80% ของ
มูลค่าไถ่ถอน 

ท าได ้(ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วม) 

การกู้ยืม (Leverage Limit) 
การกูย้มื ไม่ เ กิน  10% ของมูลค่ าท รัพย์สินสุทธิ  

(NAV) 
ไ ม่ เ กิ น  35%  ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ร ว ม 
ไม่ เ กิน  60% กรณี ท่ีได้ รับ  Credit Rating 
ระดบั Investment Grade 

การเสนอขายและจัดสรรหน่วย 
เกณฑก์ารเสนอขาย อย่างน้อยร้อยละ 25 ตอ้งเสนอขายให้กับผู ้

ลงทุนทัว่ไป และจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้
จองซ้ือรายยอ่ยทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั คร้ัง
ละหน่ึงหน่วยการจองซ้ือ จนครบจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่าย (Small Lot First) 

ไ ม่ ก า ห นด  โ ด ย ก ร ะ จ า ย ใ ห้ กั บ ผู ้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รายย่อย ตามเกณฑ์การ รับ
ใบทรัสตเ์ขา้จดทะเบียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้ งหมดและแต่
ละชนิด (Tranche) (ถา้มี) 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั 

ไม่ เ กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดและแต่ละชนิด (Tranche) 
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รายการ Property Fund REIT 
แนวทางการก ากบัดูแล คลา้ยกองทุนรวม คลา้ยบริษทัจดทะเบียน 
การจดัประชุมผูถื้อหน่วยประจ าปี ไม่ก าหนด จดัทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบปี

บญัชี 
เ กณฑ์ก า ร ได้ม า จ า ห น่ า ย ไป ซ่ึ ง
สินทรัพย ์/ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ไม่ก าหนดให้ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วย ก าหนดการด าเนินงานการตามขนาดของการ
ท ารายการ  โดยจะต้องขอมติจากผู ้ถื อ
หน่วยทรัสตก์รณีขนาดรายการมีนยัส าคญั 

การด ารงสถานะ (Free Float) ไม่ก าหนด มีผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยรวมกนั
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  15 ข อ ง จ า น ว น
ห น่ ว ยท รัสต์ทั้ ง ห มดแล ะแ ต่ ล ะช นิ ด 
(Tranche) 

ภาษ ี
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตามประมวล

รัษฎากร 
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตามประมวล
รัษฎากร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เสียภาษี เสียภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษี เสียภาษี 
อากรแสตมป์ เสียภาษี เสียภาษี 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร 
หมายเหตุ: 1 Positive lists ไดแ้ก่ อาคารส านกังาน อาคารศูนยก์ารคา้ อาคารโรงงานใหเ้ช่าในนิคมฯ อาคารโกดงัสินคา้ อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารโรงแรม 

อาคารศูนยป์ระชุมหรือศูนยนิ์ทรรศการ ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ และส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 
 2 Negative lists ไดแ้ก่  1) การน าทรัพยสิ์นนั้นไปด าเนินการท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  2) การน าทรัพยสิ์นนั้น
ไปด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  3) การน าทรัพยสิ์นนั้นไปด าเนินธุรกิจประเภทท่ีขดั
กบัศีลธรรม เช่น อาบอบนวด สถานเริงรมย ์สนามมา้  4) ประเภทท่ีส านกังานก าหนด 

3.5 ข้อดี ข้อด้อยและความเส่ียงของการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT 

3.5.1 ข้อดีของการแปลงสภาพ 

1) ท าให้เป็นมาตรฐานสากลเทยีบเท่าต่างประเทศ 

ปัจจุบันนักลงทุนต่างประเทศให้ความนิยมกับทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ากกว่ากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในดา้นการลงทุนอสังหาริมทรัพยห์ลายประการ (รายละเอียดตามขอ้ 
“3.4 ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(REIT) ดงันั้น การแปลงสภาพจะท าให้เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงสามารถดึงดูดนกัลงทุน เป็นการ
เพ่ิมสภาพคล่องใหแ้ก่หน่วยลงทุน 

2) สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้ 

กองทุนรวม TGROWTH ถูกจ ากัดให้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ด้ทุกประเภท ตราบใดท่ีผูเ้ช่าน าไปประกอบ
ธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย จึงเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจ กระจายความเส่ียงในการลงทุนและเพ่ิมโอกาสใน
การจดัหารายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
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3) เพิม่เพดานในการกู้ยืมเงนิ 

ปัจจุบนั กองทุนรวม TGROWTH สามารถกูย้ืมไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพยสุ์ทธิเท่านั้น หากมีการแปลง
สภาพเป็นกองทรัสต ์TREIT จะเพ่ิมเพดานการกูย้ืมเงินไดถึ้งร้อยละ 35 ของสินทรัพยร์วม และร้อยละ 60 กรณี
กองทรัสตมี์คุณภาพผ่านระดบั Investment Grade ข้ึนไป จึงท าให้มีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย มีศกัยภาพในการ
ลงทุนและขยายธุรกิจได้สูงกว่า เป็นการเพ่ิมโอกาสในการจัดหารายได้และผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์นอกจากน้ี การกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยตน้ทุนการกูย้มืต ่า จะส่งผลใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

4) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 

หากการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT ด าเนินการเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 กองทรัสตจ์ะไดรั้บประโยชน์ทางดา้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน แทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(รายละเอียดตามขอ้ “3.1 วตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการแปลงสภาพ”) 

5) เพิม่ความหลากหลายในการให้บริการ 

หากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH แปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์TREIT 
แลว้ จะส่งผลใหท้รัพยสิ์นทั้งหมดถูกบริหารโดยผูบ้ริหารรายเดียวกนั ท าใหส้ามารถน าเสนอทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ไดห้ลากหลายข้ึน นอกจากน้ี ยงัสามารถเพ่ิมความยืดหยุน่ในการให้บริการแก่ผูเ้ช่า เช่น กรณีท่ีผูเ้ช่าเดิมตอ้งการ
ยา้ยโรงงานหรือคลงัสินคา้ไปยงัสถานท่ีใหม่ท่ีกวา้งขวางข้ึนหรือการเดินทางสะดวกข้ึน ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์
สามารถเสนอทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารใหแ้ก่ผูเ้ช่าได ้

6) ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการแข่งขันทางธุรกจิ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT 
จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ และยงัช่วยไม่ให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กบันกัลงทุน 

3.5.2 ข้อด้อยของการแปลงสภาพ 

1) ภาระภาษีทีเ่พิม่ขึน้เม่ือแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 

ส าหรับนกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศจะมีภาระภาษีเพ่ิมข้ึนหากไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจาก
กองทรัสต ์อีกทั้งนกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศยงัมีภาระภาษีเพ่ิมข้ึนจากก าไรท่ีเกิดจากการขายหน่วยทรัสต ์ต่าง
จากกองทุนรวมท่ีผูจ่้ายไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีน าส่ง (รายละเอียดตามขอ้ “3.3.2 ผลกระทบดา้นภาษี”) 
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2) มค่ีาใช้จ่ายในการแปลงสภาพ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยมีมติเห็นชอบในการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT กองทุน
รวม TGROWTH จะมีค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพ ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท TFUND TGROWTH TLOGIS TREIT รวม 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนก่อนการแปลงสภาพ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
ในการจดั EGM ค่าจดัท าเอกสาร ค่าจา้งท่ีปรึกษา
การเงินอิสระ ค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชีกองทุนรวม 
และค่าปรับกรณีช าระหน้ีล่วงหนา้ 

5.52 9.96 4.86 4.87 25.20 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนหลงัการแปลงสภาพ (TMAN จะเรียก
เก็บจากกองทรัสต ์TREIT ภายหลงัจากการแปลง
สภาพ) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการจดั Pre-EGM ค่า
ประชาสมัพนัธ์ ค่าจา้งท่ีปรึกษาการเงิน ค่าจา้งท่ีปรึกษา
กฏหมาย และค่าจา้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น 

28.66 12.07 10.62 14.71 66.06 

รวมทั้งส้ิน 34.18 22.03 15.47 19.57 91.25 

3.5.3 ความเส่ียงของการแปลงสภาพ 

1) ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงนิ 

การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์TREIT จะท าใหเ้พดานการกูย้มืเงินสูงข้ึน ซ่ึงหากมีการกูย้มืเงินเพ่ือขยายการลงทุน
ท่ีมากเกินความสามารถในการช าระคืน จะส่งผลใหก้องทรัสต ์TREIT อาจไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียแก่
ผูใ้หกู้ไ้ด ้ 

2) ความเส่ียงต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีผ่ลการด าเนินงานไม่เป็นตามทีค่าดการณ์ไว้ 

จากการท่ีกองทรัสต ์TREIT สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพยไ์ดห้ลากหลายข้ึนนั้น อาจท าใหก้องทรัสต ์TREIT 
มีความเส่ียงในการลงทุนสูง แต่อย่างไรก็ตาม TMAN ในฐานะผู ้จัดการกองทรัสต์มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะโรงงานและคลงัสินคา้ จะท าหน้าท่ีในการบริหารและ
จดัการความเส่ียงกองทรัสต ์TREIT เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

3) ความเส่ียงจากการถูกเวนคืนทีด่นิ 

อา้งอิงขอ้มูลจากขอ้ 2.5 “ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเขา้ท ารายการ”  

หาก TPARK ไม่สามารถเจรจาปรับแนวทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมาได ้อาจท าให้
เจา้ของทรัพยสิ์นโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 ณ ขณะท่ีจะมีการเวนคืน (ไม่วา่จะเป็นกองทุนรวม 
TLOGIS หรือกองทรัสต ์TREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม) ไดรั้บความเสียหายในการประกอบกิจการ  
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ทั้ งน้ี พระราชบัญญติัว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ระบุเร่ืองการก าหนดเงินค่าทดแทนแก่เจา้ของและผู ้
ครอบครองโดยค านึงถึง (1) ราคาท่ีซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาดของอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืน (2) ราคา
ของอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการตีราคาไวเ้พ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (3) ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น และ (5) 
เหตุและวตัถุประสงค์ของการเวนคืน ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืนและสังคม อย่างไรก็ดี 
กองทรัสตอ์าจไม่ไดรั้บค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืน เน่ืองจากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีก าหนด
ในกฎหมายดงักล่าว หรือกองทรัสตอ์าจไดรั้บค่าชดเชยในจ านวนท่ีน้อยกว่าเงินท่ีกองทรัสต์ลงทุนซ่ึงจะส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต ์

อย่างไรก็ตาม เจา้ของทรัพยสิ์นมีสิทธิในการร้องขอให้ TICON ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (รายละเอียดตามขอ้ 2.5.2 “การด าเนินการท่ีผา่นมาและแนวทางเยยีวยาผลกระทบ”) ดงันั้น 
การเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 1 จึงไม่มีผลกระทบต่อการแปลงสภาพ
ของกองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต ์TREIT และอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตพ์ร้อมเงิน
สดแต่อยา่งใด 

3.6 ความสมเหตุสมผลของอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 

BTCAS ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท์ั้งส้ิน 4 วธีิ ดงัน้ี 

3.6.1 วิธีราคาสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Approach) 

การประเมินอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ี เป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
กองทุนรวม TGROWTH และ TREIT ตามงบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงเป็นงบการเงินล่าสุด ณ วนัท่ี
จดัท ารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อ
พิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการสอบทานจาก
ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต ไดแ้ก่ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ส าหรับมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท TGROWTH TREIT 
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน  5,550.00   5,542.06  
ก าไรสะสม  207.96   138.53  
สินทรัพย์สุทธิ 5,757.96   5,680.60  
จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต ์(ลา้นหน่วย) 555.00   566.80  
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  10.3747   10.0222  

อตัราการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ 1.0352  

หกั เงินสดต่อหน่วยท่ีจ่ายให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (บาท) 1.7415  

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยหลงัหักเงนิสด (บาท) 8.6332  

อตัราการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด 0.8614  
ทีม่า: งบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560   
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จากการประเมินอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีราคาทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value 
Approach) จะไดอ้ตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสดทีจ่่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากบั 0.8673  

BTCAS มีความเห็นวา่การค านวณอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิทีไ่ม่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีสะทอ้นถึงฐานะของกองทุนรวม/กองทรัสต ์เพียงแค่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยบ์างรายการท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึน / ลดลง จากมูลค่าตามบญัชี และไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถท าก าไรและ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

3.6.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value Approach) โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระ 

การประเมินอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นการประเมินมูลค่าตามบญัชีซ่ึงปรากฏ
ตามงบการเงินสอบทาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ของกองทุน TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT มาปรับปรุงด้วย
รายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีปิดงบการเงินหรือรายการท่ีมีผลกระทบท่ีท าให้มูลค่าตามบญัชีสะทอ้นมูลค่าท่ี
แทจ้ริงมากข้ึน เช่น ส่วนเพ่ิมจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์และ หักดว้ย
ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) หลงัจากนั้น น าผลลพัธ์ท่ี
ค  านวณได้หารด้วยจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแล้วทั้ งหมดของกองทุน TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 ตามล าดบั 

BTCAS ไดป้รับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์โดยใชมู้ลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดย บริษทั 
15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงประเมินมูลค่า ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคาดวา่การกองทรัสต ์TREIT จะเขา้ลงทุน 
ส าหรับวตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณะโดยใชว้ธีิคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) และวธีิคิดจากรายได ้(Income Approach) ทั้งน้ี 
BTCAS มีความเห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการสร้างรายได ้และกระแสเงินสดในอนาคต (สรุปสมมติฐานหลกัของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระตาม 
“เอกสารแนบ 8: สรุปสมมติฐานของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ”) 

รายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกองทุน TGROWTH และ กองทรัสต ์TREIT ซ่ึงปรากฏตามงบการเงินสอบ
ทาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท TGROWTH TREIT 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี  5,757.96   5,680.60  

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์      

มูลค่าตามบญัชี  5,932.00   7,302.16  
มูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ  5,788.90   7,209.40  

ปรับปรุง : เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   (143.10)  (92.76) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์     

มูลค่าตามบญัชี  390.55   251.62  
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2560  390.55   251.62  

รายการปรับปรุงอ่ืนๆ     
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หน่วย : ล้านบาท TGROWTH TREIT 

หกัออก: เงินปันผลคา้งจ่าย ส้ินสุดเดือน มิ.ย. 2560  105.45   91.00  
หกัออก: เงินปันผลพิเศษ  9.93   -    
หกัออก: ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  -     -    
หกัออก: การปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีอาจมีการจ าหน่าย/1  3.51   -    

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว  5,495.97   5,496.84  

จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต ์(ลา้นหน่วย)  555.00   566.80  

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  9.9026   9.6980  

อตัราสับเปลีย่นต่อ 1 หน่วย TREIT  1.0211    

หกั เงินสดต่อหน่วยท่ีจ่ายให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (บาท)  1.4911    

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยหลงัหักเงนิสด (บาท)  8.4115    

อตัราสับเปลีย่หน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด  0.8673    

หมายเหตุ: /1กองทุนรวม TGROWTH อาจมีการขายโรงงาน 1 ยูนิต ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 

จากการประเมินอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีปรับปรุงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Adjusted 
Net Asset Value Approach) ) จะไดอ้ัตราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เท่ากบั 0.8673  

BTCAS มีความเห็นว่าการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีไดมี้การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในปัจจุบนั  

3.6.3 วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Market Value Approach) 

การประเมินมูลค่าตามราคาตลาดจะใช้ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักจากมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม TGROWTH และหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วง 7 – 360 
วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ TMAN (11 กนัยายน 2560) ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการดังกล่าวมีมติ
อนุมติัการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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จ านวนวนัท าการย้อนหลงั 
ราคาถัวเฉลีย่ (บาทต่อหน่วย) 

อตัราการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์  

TGROWTH TREIT TGROWTH 
7 10.00  9.66  1.0344  
15 9.88  9.56  1.0336  
30 9.84  9.33  1.0544  
60 9.84  8.92  1.1031  
90 9.99  9.10  1.0982  

120 10.10  9.20  1.0982  
180 10.29  9.28  1.1087  
270 10.63  9.45  1.1246  
360 11.20  9.69  1.1556  

อตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ 1.0336 – 1.1556 

อตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด 0.8777 – 1.0017 

จากการประเมินอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวธีิมูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
(Weighted Average Market Value Approach) จะได้อัตราสับเปล่ียน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT อยูใ่นช่วง 1.0336 – 1.1556 แต่ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วย TGROWTH จะไดรั้บเงินสดตอบแทน
จ านวนหน่วยละ 1.4911 บาท จะส่งผลให้อตัราสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดอยูใ่นช่วง 0.8777 – 
1.0017 

เน่ืองจากลกัษณะโดยทัว่ไปของกองทุนรวม และกองทรัสต์ รวมถึง กองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ 
TREIT ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายและสภาพคล่องในการซ้ือขายค่อนขา้งนอ้ย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่เป็นวิธีทีไ่ม่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสตใ์นการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี 

3.6.4 วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

BTCASไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกองทุน TGROWTH และ กองทรัสต ์TREIT ส าหรับการวิเคราะห์
อตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ โดยเลือกใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash 
Flow Approach : DCF) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพยสิ์น โดย
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)   

 สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงินของสินทรัพยมี์ดงัน้ี 
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 สมมตฐิานด้านรายได้ 

สมมตฐิาน TGROWTH TREIT 

ระยะเวลาประมาณการ 
29 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2588) และไม่มีมูลค่ารวมของ
กระแสเงินสดหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal 
Value) 

30 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – 2589) และมีมูลคา่รวมของ
กระแสเงินสดหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal 
Value) 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 

• อตัราการเช่าเฉล่ียและค่าเช่าเฉล่ียปี 2560 อา้งอิงตาม
สญัญาท่ีมีอยูร่ะหวา่งกองทุน/กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าราย
ยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียด
เพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

• อตัราการเช่าเฉล่ียเฉล่ียตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 อา้งอิง
จากการประมาณการของ TMAN และตั้งแต่ปี 2565 
เป็นตน้ไป ก าหนดให้อตัราการเช่าเฉล่ียของโรงงาน
และคลงัสินคา้เท่ากบัร้อยละ 96 และ 90 ตามล าดบั 
รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

• อตัราการเติบโตของค่าเช่าเฉล่ียตั้งแต่ ปี 2561 เป็นตน้
ไป ร้อยละ 1.5 ต่อปี อา้งอิงการประมาณการจาก 
TMAN ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัอตัราการเติบโตเฉล่ียปี 
2557 – 2559 รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

• อตัราการเช่าเฉล่ียและค่าเช่าเฉล่ียปี 2560 อา้งอิงตาม
สญัญาท่ีมีอยูร่ะหวา่งกองทุน/กองทรัสตแ์ละผูเ้ช่าราย
ยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียด
เพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

• อตัราการเช่าเฉล่ียเฉล่ียตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 อา้งอิง
จากการประมาณการของ TMAN และตั้งแต่ปี 2565 
เป็นตน้ไป โดยอตัราการเช่าเฉล่ียของโรงงาน และ
คลังสินค้าถูกก าหนดให้อยู่ท่ี ร้อยละ 87 และ 90 
ตามล าดบั รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

• อตัราการเติบโตของค่าเช่าเฉล่ียตั้งแต่ ปี 2561 เป็น
ตน้ไป ร้อยละ 1.5 ต่อปี อา้งอิงการประมาณการจาก 
TMAN ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกบัอตัราการเติบโตเฉล่ียปี 
2557 – 2559 รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 4 

รายได้ดอกเบีย้ 
ร้อยละ 1.33 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินฝาก
ธนาคาร อา้งอิงจากค่าเฉล่ียปี 2557 – 2559 

ร้อยละ 1.24 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินฝาก
ธนาคาร อา้งอิงจาก ปี 2559 

รายได้อ่ืนๆ 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยใ์ห้ผูเ้ช่ารายยอ่ยท่ีเป็นท่ีดิน
พร้อมโรงงาน ในปี 2560 ประมาณ 56.60 ลา้นบาท 

  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของทรัพย์สิน 

สมมตฐิาน TGROWTH TREIT 

ค่าธรรมเนียม
ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

• โรงงาน: ร้อยละ 4 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
บวกดว้ยค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานในอตัรา
ร้อยละ 2.5 -  12.5 ของ ก าไรจากการด าเนินงาน 

• คลงัสินค้า: ร้อยละ 2 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
บวกดว้ยค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานในอตัรา
ร้อยละ 0.5 – 10.0  ของ ก าไรจากการด าเนินงาน 

• โรงงาน: ร้อยละ 4 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการบวก
ด้วยค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานในอตัราร้อย
ละ 0 -  19.5 ของ ก าไรจากการด าเนินงาน 

• คลังสินค้า: ร้อยละ 2 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
บวกด้วยค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานในอตัรา
ร้อยละ 0.5 - 10.5 ของก าไรจากการด าเนินงาน 

ค่านายหน้าในการหา
ผู้เช่า 

ร้อยละ 0.3 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ร้อยละ 0.3 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 

ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา  

• โรงงาน: ร้อยละ 0.6 - 2 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากโรงงาน โดยข้ึนอยูก่บัอายขุองโรงงาน
ในแต่ละพ้ืนท่ี 

• คลงัสินค้า: ร้อยละ 1 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
จากคลงัสินคา้ 

• โรงงาน: ร้อยละ 0.8 - 2 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการจากโรงงาน โดยข้ึนอยูก่บัอายขุองโรงงาน
ในแต่ละพ้ืนท่ี 

• คลงัสินค้า: ร้อยละ 1 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
จากคลงัสินคา้ 
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สมมตฐิาน TGROWTH TREIT 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ :ค่า
ประกนัภยั ค่าดูแล
และรักษาสินทรัพย์ 
ภาษโีรงเรือน และค่า

สาธารณูปโภค 

• ทรัพยสิ์นท่ีมีผูเ้ช่า ประมาณการจากTMAN ช่วงปี 
2560 – 2564 ดงัน้ี 
- โรงงาน: 0.07 – 0.08 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 
- คลงัสินค้า: 0.31 – 0.34 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

• ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีผูเ้ช่า ประมาณการจากTMAN ช่วงปี 
2560 – 2564 ดงัน้ี 
- โรงงาน: 24.63 – 26.66 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 
- คลงัสินค้า: 21.48 – 22.57 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

• ก าหนดให้เติบโตคงท่ีร้อยละ 1.5 หลงัจากปี 2564 จน
ส้ินสุดการประมาณการ 

• ทรัพยสิ์นท่ีมีผูเ้ช่า ประมาณการจากTMAN ช่วงปี 
2560 – 2564 ดงัน้ี 
- โรงงาน: 0.08 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 
- คลงัสินค้า: 0.33 – 0.36 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

• ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีผูเ้ช่า ประมาณการจากTMAN ช่วงปี 
2560 – 2564 ดงัน้ี 
- โรงงาน: 24.63 -26.66 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 
- คลงัสินค้า: 23.21 – 25.71 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

• ก าหนดให้เติบโตคงท่ีร้อยละ 1.5 หลงัจากปี 2564 จน
ส้ินสุดการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ท าลายส่ิงปลูกสร้าง 

316 บาทต่อตร.ม. ในปี 2588 โดยในปีดงักล่าวเป็นปีท่ี
กองทุนรวม TGROWTH ส้ินสุดสญัญาสิทธิการเช่า 

316 บาทต่อตร.ม. ในปี 2586 และปี 2588 โดยในปี
ดงักล่าวจะมีทรัพยสิ์นบางส่วนหมดสัญญาสิทธิการเช่า 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนรวม / กองทรัสต์ 

สมมตฐิาน TGROWTH TREIT 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
ร้อยละ 0.160 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และรายงานประจ าปี 2559 

ร้อยละ 0.250 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย ์
อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
รายงานประจ าปี 2559 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ / ทรัสตี 
ร้อยละ 0.020 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และรายงานประจ าปี 2559 

ร้อยละ 0.100 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และรายงานประจ าปี 2559 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ร้อยละ 0.030 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และรายงานประจ าปี 2559 

ร้อยละ 0.055 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ อา้งอิงตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
และรายงานประจ าปี 2559 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  
ร้อยละ 0.237 ต่อปีของรายไดร้วม อา้งอิง
ตามค่าเฉล่ียปี 2557 - 2559 

ร้อยละ 0.105 ต่อปีของรายไดร้วม อา้งอิง
ตามค่าเฉล่ียปี 2558 - 2559 
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อตัราคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใชต้น้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของทรัสต ์(Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด โดยสามารถค านวณค่า WACC จากค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนทางการเงิน (Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสมการดงัน้ี 

WACC = Ke*E/(D E)   Kd*(1-T)*D/(D E) 

Ke            =              ตน้ทุนของทุนหรืออตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหน่วย 

Kd            =              ตน้ทุนทางการเงินของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

T             =              อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

E             =              ส่วนของผูถื้อหน่วย 

D             =              หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย 

ตน้ทุนของทุน (Ke) ค  านวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงัน้ี  

Ke = Rf   β(Rm – Rf) 

โดยท่ี                      Risk Free Rate (Rf)                =              อา้งอิงจากผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มีค่า
เท่ากับร้อยละ 3.28 ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560) ซ่ึงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีการจดัท าประมาณการทางการเงินเป็น
ระยะเวลา 30 ปี 

Beta (β)                                 =              ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของการเปล่ียนแปลงของดชันี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ค  านวณหาค่ า เบต้าของกองทุนรวม TGROWTH โดยใช้ค่ า เฉ ล่ีย เบต้าของทุกกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจหลกัในการใหเ้ช่าและ
ให้บริการอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ในอุตสาหกรรม อันได้แก่ ทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท (AMATAR) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์และสิทธิ
การเช่า เอ็มเอ ซี อินดสัเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน (TFUND) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แ คทอร่ีแอนด์แวร์เฮา้ส์  ันด์ 
(WHAPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเหมราชอินดสัเตรียล (HPF)  กองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเ ม่ียม โกรท (WHART) และ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) ยอ้นหลัง 3 ปี ถึง ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 (ท่ีมา: 
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Bloomberg) เพ่ือหาค่าเฉล่ียเบตา้ของกองทุนและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จากนั้นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการปรับผลกระทบจากการก่อหน้ีโดยการน าโครงสร้างเงินทุนของ
กองทุนเทียบเคียงและทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวออกตามสมการ  

Unleveraged Beta   =  Leverage Beta / (1 (1-tax) x (D/E)กองทุนเทียบเคียง 

จะไดค้่า Unleveraged Beta เท่ากบั 0.37 และน าโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์TREIT หลงั
การแปลงสภาพ เขา้ไปแทนตามสมการ 

Leverage Beta   =  Unleveraged Beta x (1 (1-tax) x (D/E)ทรัสต)์ 

ซ่ึงจะไดค้่าเบตา้เท่ากบั 0.47 

Market Return (Rm)                =              อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉล่ีย
ยอ้นหลงั 30 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม 2530 – กรกฎาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 15.45 ต่อปี 

รายละเอียดของตวัแปรและสมมติฐานในการค านวณ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ สมมตฐิานที่ใช้ 
อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล (Rf) ร้อยละ 3.28 
อตัราผลตอบแทนจากการลุงทนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Rm) ร้อยละ 15.45 
ค่าช้ีวดัความเส่ียงตามตลาดของทรัสต ์(Beta) 0.47 
ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหน่วย (Ke) ร้อยละ 9.04 
ตน้ทุนของหน้ีสิน (Kd) ร้อยละ 3.65 
สดัส่วนส่วนของผูถื้อหน่วยต่อสินทรัพยต์ามเป้าหมาย(We)* ร้อยละ 77.88 
สดัส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยต์ามเป้าหมาย(Wd)* ร้อยละ 22.12 
WACC ร้อยละ 7.85 

ผลการค านวณตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) เท่ากบัร้อยละ 7.85 ซ่ึงจะถูกน าไปใชเ้ป็นอตัราคิดลด
ในการค านวณมูลค่ายติุธรรมของการด าเนินงานของกองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต ์TREIT 

อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth) 

BTCAS ก าหนดสมมติฐานให้อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดหลงัระยะเวลาประมาณการของกองทรัสต์ 
TREIT เท่ากบัร้อยละ 1.5 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของค่าเช่า ส่วนกองทุนรวม TGROWTH ไม่มีมูลค่ารวมของกระแสเงิน
สดหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) เน่ืองจากเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดิน 

จากสมมติฐานและการค านวณข้างต้น สามารถค านวณมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวม TGROWTH และ
กองทรัสต ์TREIT ไดด้งัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท TGROWTH TREIT 

มูลค่ายุติธรรมของการด าเนินงาน/1 6,235.52   7,461.51  

  บวก     

สินทรัพยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 356.46   251.55  

เงินสด 91.49   47.87  

  หักออก     

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  240.13 1,800.00  

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 6,443.34   5,979.91  

จ านวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต ์(ลา้นหน่วย) 555.00   566.80  

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.6096   10.5503  

อตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์  1.1004   

หกั เงินสดต่อหน่วยท่ีจ่ายให้ผูถื้อหน่วยลงทุน (บาท)  1.4912   

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยหลงัหักเงนิสด (บาท)  10.1184   

อตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ พร้อมเงนิสด  0.9591   

หมายเหตุ: /1ค านวณจาก EBITDA ของกองทุนรวม/ กองทรัสต ์   

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของสมมตฐิาน (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออตัราสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสตเ์ม่ือตวัแปรต่างๆเกิดการเปล่ียนแปลง โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดตวัแปรเพ่ือท าการวเิคราะห์คือ 
1) ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC: Weighted Average Cost of Capital) และ 2) อตัราการเติบโตของกระแส
เงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth) ดงัต่อไปน้ี 
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0.9325 0.9810 1.0253 1.0663 1.1047 1.1413 1.1764 

+1
.0

0%
 

0.9558 1.0001 1.0410 1.0793 1.1156 1.1504 1.1841 

+0
.5

0%
 

0.9754 1.0163 1.0545 1.0905 1.1251 1.1584 1.1909 

กร
ณี

ฐา
น 0.9921 1.0302 1.0661 1.1004 1.1334 1.1655 1.1970 

- 0.5
0

%
 1.0065 1.0423 1.0764 1.1091 1.1408 1.1719 1.2025 

- 1.0
0

%
 1.0190 1.0529 1.0854 1.1168 1.1474 1.1776 1.2074 

- 1.5
0

%
 1.0300 1.0623 1.0934 1.1237 1.1534 1.1827 1.2119 

 จากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่อตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตอ์ยูใ่นช่วง 0.9325 -
1.2119 และอตัราสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อหน่วยทรัสตพ์ร้อมเงินสดอยูใ่นช่วง 0.8293 – 1.0335 
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3.7 สรุปผลการประเมินอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์  

จากการประเมินความเหมาะสมของอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท์ั้ง 4 วธีิ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. วธีิราคาสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Approach) 

BTCAS มีความเห็นวา่การค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีสะทอ้นถึงฐานะของกองทุนรวม/กองทรัสต ์เพียงแค่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยบ์างรายการท่ีอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึน / ลดลง จากมูลค่าตามบญัชี และไม่ไดค้  านึงถึงความสามารถท าก าไรและ
ผลการด าเนินงานในอนาคต  

2. วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value Approach) โดยผู้ประเมนิราคาทรัพย์สินอสิระ 

BTCAS มีความเห็นว่าการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีไดมี้การปรับปรุงมูลค่าทางบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในปัจจุบนั 

3. วธีิมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Market Value Approach) 

BTCAS มีความเห็นวา่การค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตด์ว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากลกัษณะโดยทัว่ไปของกองทุนรวม และกองทรัสต ์รวมถึง กองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT ท่ีมี
ปริมาณการซ้ือขายและสภาพคล่องในการซ้ือขายค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ราคาตลาดจึงไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของมูลค่า
หน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต ์

4. วธีิคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

BTCAS มีความเห็นว่าการค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการสร้างรายได ้และกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งน้ี หากมี
การเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักล่าว อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
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จากการประเมินอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท์ั้ง 4 วธีิ สามารถสรุปเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

  วธิีการประเมิน 
อตัราการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

กบัหน่วยทรัสต์ 
หมายเหตุ 

1 วธีิราคาสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value Approach) 1.0352 ไม่ใช่วธิีที่เหมาะสม 

2 
วธีิปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value 
Approach) 

1.0211 เป็นวธิีที่เหมาะสม 

3 
วธีิมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average 
Market Value Approach) 

1.0336 – 1.1556 ไม่ใช่วธิีที่เหมาะสม 

4 
วธิีคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Cash Flow Approach) โดยที่
ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

0.9325 – 1.2119 เป็นวธิีที่เหมาะสม 

สรุปอตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ที่เหมาะสม 0.9325 – 1.2119   
สรุปอตัราสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์ที่เหมาะสม พร้อมเงนิสด 0.8293 – 1.0335   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธท่ีเหมาะสม ดงันั้น อตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท่ี์เหมาะสม
จึงอยู่ในช่วง 0.9325 – 1.2119 และอตัราสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ท่ีเหมาะสม พร้อมเงินสด จึงอยู่ในช่วง 
0.8293 – 1.0335 

ดังนั้น อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดระหว่างกองทุนรวม TGROWTH และ
กองทรัสต์ TREIT ในการท ารายการคร้ังนี ้ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.8673 ซ่ึงได้ค านึงถึงผลกระทบจากความเส่ียงในการถูกเวนคืน
ของทีด่นิ 3 แปลง ของกองทุนรวม TLOGIS แล้ว เป็นอตัราทีเ่หมาะสม  

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการ IRR ของกองทุนรวม TGROWTH ก่อนการแปลงสภาพ
เป็นกองทรัสต์ TREIT และ IRR ของกองทรัสต์ TREIT หลงัรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS และกองทุนรวม TGROWTH พบว่า IRR หลงัรับการแปลงสภาพมีค่ามากกว่า IRR ก่อนการแปลงสภาพเป็น
กองทรัสต ์TREIT ดงันั้น การแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT จงึเป็นการเข้าท ารายการที่
เหมาะสม 

สรุปการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุน (IRR) 
IRR ก่อนการแปลงสภาพ/1 ร้อยละ 8.63 

IRR หลงัรับการแปลงสภาพ/1 ร้อยละ 9.52 
หมายเหตุ: /1 ค  านวณ IRR จากมูลค่าหน่วยลงทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ TMAN (11 กนัยายน 

2560) ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการดงักล่าวมีมติอนุมติัการแปลงสภาพจากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และกองทุน
รวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT 
/2 ค  านวณ IRR จากมูลค่าหน่วยลงทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักรวมของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ TMAN (11 กนัยายน 2560) หักด้วย
ค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพ (ตามรายละเอียดในขอ้ 3.5.2 (2) มีค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพ) บวกดว้ยเงินสดท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บ 
(ตามรายละเอียดในขอ้ 3.2 “1) การกูย้ืมเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมจากการแปลงสภาพ” และ ขอ้ 3.2 “2) การกูย้ืมเพื่อ
ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพหรือเพื่อจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือ เงินลดทุน” (กรณีกองทรัสต ์
TREIT จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ/ หรือ ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์TREIT เพื่อจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต ์TREIT)) 
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4. ความเหมาะสมของเง่ือนไขของรายการ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม จะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 

TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT ดงัน้ี  

(1) ให้บริษัทจัดการขอมติ ท่ีประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนในเ ร่ืองดังต่อไปน้ี  (ส าหรับกองทุนรวม TFUND  

กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH) 

(1.1) การแปลงสภาพกองทุนรวม   

(1.2) การรับทราบแผนในการลงทุนเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม 

(1.3) การลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์(กรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลง

สภาพกองทุนรวม) 

(1.4) การกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์

(1.5) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

(1.6) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

(2) ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตข์อมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(2.1) การรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม (กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม 

TGROWTH)  

(2.2) การรับทราบแผนในการลงทุนเพ่ิมเติมภายหลงัการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม 

(2.3) การลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์(กรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมภายหลงัการแปลง

สภาพกองทุนรวม) 

(2.4) การกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์

(2.5) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

(2.6) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตั้งทรัสต ์

(2.7) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีประกาศ ทจ. 34/2559 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เม่ือไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ  
กองทุนรวม TGROWTH และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ TREIT ทั้งหมดขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จะตอ้งขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุน
รวม TGROWTH ต่อไป เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่เพ่ือรองรับ
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การแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะก าหนดวนั
เสนอขายหน่วยทรัสตด์งักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH โดยบริษทั
จดัการจะจองซ้ือหน่วยทรัสตด์งักล่าว ตามรายละเอียดและเง่ือนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต ์TREIT เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH  

BTCAS มีความเห็นว่าเง่ือนไขของรายการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ดังนั้น เง่ือนไข
ของรายการข้างต้น จงึมคีวามเหมาะสม   
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพ 

BTCAS พิจารณาถึงวตัถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น
กองทรัสต ์TREIT และพบวา่การเขา้ท ารายการแปลงสภาพดงักล่าวจะมีผลกระทบดา้นอ านาจควบคุม ดา้นภาษี และดา้น
นโยบายการลงทุน แต่ในระยะยาวจะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวม TGROWTH และผูถื้อหน่วยลงทุนในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กองทรัสต ์TREIT จะมีความสามารถในการลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมและเพ่ิมเพดานในการกูเ้งิน ทั้งน้ี 
อตัราการสับเปล่ียน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT พร้อมเงิน
สดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย ท่ีก าหนดไวใ้นคร้ังน้ีเป็นอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตท่ี์เหมาะสม 

ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดท้ าการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินของกองทุนรวม TLOGIS จาก
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาวงันอ้ย พบวา่ บางส่วนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 24728 25513 และ 28625 ฉบบั
ท่ีเก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานท่ีดินไดถู้กแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบียนโดยประทบับนัทึกการแบ่งขายท่ีดิน วา่ท่ีดินบางส่วนตก
เป็นของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยการซ้ือขายตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 โดยท่ีดินทั้ง 3 แปลงเป็นของกองทุนรวม TLOGIS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ เน้ือท่ีท่ี
ถูกเวนคืนเป็นจ านวน 5–0–93 ไร่ 11–2–71 ไร่ และ 7–3–69 ไร่ ตามล าดบั โดยท่ี ขณะน้ี TPARK อยูร่ะหวา่งประสานงาน
กบัแขวงทางหลวงอยธุยา เพ่ือขอใหแ้กไ้ขทะเบียนในโฉนดท่ีดินฉบบัท่ีเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานท่ีดิน เน่ืองจากจะมีการปรับ
แนวเวนคืนใหม่ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS TICON ตกลง
รับผิดชอบต่อเจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยในการช าระส่วนต่างของเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะ
ไดรั้บจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยมีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท ซ่ึง
เป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม หรือ ขอสิทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยจากเจา้ของทรัพยสิ์น
โครงการวงันอ้ยในราคา 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม ซ่ึงท าใหมู้ลค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม TLOGIS ยงัคงเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไว ้ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชใ้นการ
ค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อหน่วยทรัสต ์ดงันั้น การเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค วงัน้อย 1 จึงไม่มีผลกระทบต่อการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต์ TREIT และอตัราการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี ประมาณการ IRR ของกองทรัสต์ TREIT หลงัรับการแปลงสภาพมีค่าเท่ากบัร้อยละ 9.52 ซ่ึงมากกวา่ 
IRR ของกองทุนรวม TGROWTH ก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์TREIT ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 8.63 ดงันั้น การแปลง
สภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต ์TREIT จึงเป็นการเขา้ท ารายการท่ีเหมาะสม 

ดงันั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ให้เป็นกองทรัสต์ 
TREIT ด้วยอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ TREIT พร้อมเงนิสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย  

ทั้งน้ี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัการท ารายการในคร้ังน้ีอยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหน่วยของกองทุนรวม 
TGROWTH เป็นส าคญั ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนควรจะศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญ
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ประชุมผูถื้อหน่วยในคร้ังน้ีดว้ย เพ่ือใชว้ิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพ่ือลงมติได้อย่าง
เหมาะสม 
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ข. รายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์  TREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

1. ลักษณะของรายการ 

เน่ืองจากโครงสร้างสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยภ์ายใตส้ัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์จะรับ
โอนมาจากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH มีความแตกต่างจากกองทรัสต์ 
TREIT ในปัจจุบัน ดังนั้ น บริษัท  ไทคอน  แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“TMAN”)  ในฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา
ปรับเปล่ียนโครงสร้างสญัญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะรับโอนมาจากกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS 
และ กองทุนรวม TGROWTH ให้เป็นการด าเนินการภายใตส้ัญญาแต่งตั้ งผูจ้ดัการกองทรัสต์ส าหรับกองทรัสต์ TREIT 
ระหว่าง TMAN และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“BBLAM”) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 
TREIT (“สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต์”) โดยระบุทรัพยสิ์นท่ีได้รับจากการแปลงสภาพให้เป็นทรัพยสิ์นหลกัท่ีอยู่
ภายใต้สัญญาแต่งตั้ งผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และท าการปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต ์(Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) ท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
โดยจะแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตฉ์บบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 และ สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558  เพ่ือปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดงัน้ี 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการทรัพย์สินหลัก

ของกองทรัสต์ 
(Performance Fee) ใหม่ 

อาคารโรงงาน (Factory) ร้อยละ 4.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

โรงงาน 

 ร้อยละ 4.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

โรงงาน 

ร้อยละ 4.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

โรงงาน ร้อยละ 3.00 ของรายได้

สุทธิ อาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) ร้อยละ 2.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

คลงัสินคา้ 

ร้อยละ 3.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

คลงัสินคา้ 

ร้อยละ 2.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

คลงัสินคา้ 

ร้อยละ 2.00 ของ

รายไดสุ้ทธิท่ี 

ไดจ้ากอาคาร

คลงัสินคา้ 

อตัราค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

อตัราค่าธรรมเนียมพเิศษ 
(Incentive fee)ใหม่ 

อาคารโรงงาน (Factory) ร้อยละ 0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุทธิจากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

 ร้อยละ 0.00 – 

19.50 ของก าไร

จากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุทธิจากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 5.00 ของก าไรสุทธิ

จากการด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

(อตัราคงท่ี) 
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ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

อตัราค่าธรรมเนียมพเิศษ 
(Incentive fee)ใหม่ 

อาคารคลงัสินคา้ (Warehouse) ร้อยละ 0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุทธิจากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 0.00 – 

10.00 ของก าไร

สุทธิจากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 0.00 – 

10.00 ของก าไร

จากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุทธิจากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพยสิ์น 

1.1. ประเภทและขนาดของรายการ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าว มีขนาดรายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 884 ลา้นบาท
ส าหรับอายุสัญญา 5 ปีโดยอ้างอิงจากข้อมูลงบการเงินของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต ์TREIT ส าหรับช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 
15.6 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทรัสต ์ตามงบการเงินฉบบัสอบทานส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยมีขนาดรายการ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ ดงันั้น กองทรัสต์ TREIT ตอ้งเปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยลงทุน หรือหน่วยทรัสตท่ี์
มีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากท่ีได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS
กองทุนรวม TGROWTH และ ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT และส านกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
และไดด้ าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเรียบร้อยแลว้ 

1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 

ผู้ว่าจ้าง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“BBLAM”) ในฐานะทรัสตีกระท าในนามของทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (“TREIT”) 

ผู้รับจ้าง บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั “(TMAN”) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด “(TMAN”) เป็นผู ้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน (“TREIT”) 
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2. ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

2.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์เห็นวา่การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะท าใหก้องทรัสตไ์ดรั้บประโยชน์
จากภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลง  

2.2 ข้อดี ข้อด้อยและความเส่ียงของการการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

2.2.1 ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

1) ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ TREIT ทีล่ดลง 

การปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์(Performance Fee) และอตัรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) ท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะท าให้กองทรัสตไ์ดรั้บ
ประโยชน์จากภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 

2.2.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ไม่มี 

2.2.3 ความเส่ียงของการเข้าท ารายการ 

1) ความเส่ียงต่อการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

TMAN ในฐานะผู ้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าท่ีบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ และในขณะเดียวกนั TICON เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ TMAN (โดยถือหุ้นทางตรงจ านวน
ประมาณร้อยละ 7  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ดงันั้น จึงอาจมีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท า
สัญญาแต่งตั้งให้ TICON และบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค จ ากดั (“TPARK”) (ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ
ของ TICON) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

ทั้งน้ี เง่ือนไขต่างๆในสญัญาจา้งบริหารดงักล่าว เป็นเง่ือนไขทัว่ไปในการวา่จา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์น
อุตสาหกรรม 
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3. ความเหมาะสมของเง่ือนไขของรายการ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND กองทุน
รวม TLOGIS กองทุนรวม TGROWTH และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี การนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษทัจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู ้
ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
หน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีมีการขอมติเป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม 

เง่ือนไขขา้งตน้นั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเป็นการรักษาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต ์
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4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตฉ์บบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 และ สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558  เพ่ือปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวา่ การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาดงักล่าว จะท าใหก้องทรัสตไ์ดรั้บประโยชน์จากภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลง ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
แปลงสภาพโดยไม่มีการปรับค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมพเิศษ 

แปลงสภาพโดยมีการปรับเปลีย่นค่าธรรมเนียม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมพเิศษ 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์/1 420.03                                                   389.03  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ/1 615.99                                                   607.60  

รวมค่าใชจ่้ายผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 1,036.01                                                   996.64  

หมายเหตุ: /1 ค่าธรรมเนียมรวม ปี 2561 - 2565 

 

จากการพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี ่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระสรุปได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
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สรุปรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) ให้เป็นทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) และ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ TREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

BTCAS พิจารณาถึงวตัถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น
กองทรัสต์ TREIT พบว่าการเขา้ท ารายการแปลงสภาพดงักล่าวจะท าให้ผูถื้อหน่วย TGROWTH สูญเสียอ านาจควบคุม 
รวมถึงไดรั้บผลกระทบดา้นภาษี และดา้นนโยบายการลงทุน แต่ในระยะยาวจะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวม TGROWTH 
และผูถื้อหน่วยลงทุนในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กองทรัสต ์TREIT จะมีความสามารถในการลงทุนในทรัพยสิ์น
เพ่ิมเติมและการเพ่ิมเพดานการกู้ยืมเงิน อีกทั้ ง อตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด ระหว่าง
กองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT ในการท ารายการคร้ังนี ้ซ่ึงมค่ีาเท่ากบั 0.8673 เป็นอตัราทีเ่หมาะสม  

ทั้งน้ี ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดท้ าการตรวจสอบเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดินของกองทุนรวม TLOGIS จาก
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาขาวงันอ้ย พบวา่ บางส่วนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 24728 25513 และ 28625 ฉบบั
ท่ีเก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานท่ีดินไดถู้กแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบียนโดยประทบับนัทึกการแบ่งขายท่ีดิน วา่ท่ีดินบางส่วนตก
เป็นของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา โดยการซ้ือขายตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 โดยท่ีดินทั้ง 3 แปลงเป็นของกองทุนรวม TLOGIS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ เน้ือท่ีท่ี
ถูกเวนคืนเป็นจ านวน 5–0–93 ไร 11–2–71 ไร่ และ 7–3–69 ไร่ ตามล าดบั โดยท่ี ขณะน้ี TPARK อยูร่ะหวา่งประสานงาน
กบัแขวงทางหลวงอยธุยา เพ่ือขอใหแ้กไ้ขทะเบียนในโฉนดท่ีดินฉบบัท่ีเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานท่ีดิน เน่ืองจากจะมีการปรับ
แนวเวนคืนใหม่ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS TICON ตกลง
รับผิดชอบต่อเจา้ของทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยในการช าระส่วนต่างของเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะ
ไดรั้บจากกรมทางหลวงหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยมีมูลค่าเท่ากบั 1,295,700,000 บาท ซ่ึง
เป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม หรือ ขอสิทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นโครงการวงันอ้ยจากเจา้ของทรัพยสิ์น
โครงการวงันอ้ยในราคา 1,295,700,000 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าประเมินเพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม ซ่ึงท าใหมู้ลค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม TLOGIS ยงัคงเท่ากบัมูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไว ้ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชใ้นการ
ค านวณอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อหน่วยทรัสต ์ดงันั้น การเวนคืนทรัพยสิ์นภายในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค วงัน้อย 1 จึงไม่มีผลกระทบต่อการแปลงสภาพของกองทุนรวม TLOGIS เป็นกองทรัสต์ TREIT และอตัราการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรัสตพ์ร้อมเงินสดแต่อยา่งใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการ IRR ของกองทุนรวม TGROWTH ก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์
TREIT และ IRR ของกองทรัสต์ TREIT หลังรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS และ
กองทุนรวม TGROWTH พบวา่ IRR หลงัรับการแปลงสภาพมีค่ามากกวา่ IRR ก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต ์TREIT 
ดงันั้น การแปลงสภาพจากกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT จงึเป็นการเข้าท ารายการทีเ่หมาะสม 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TGROWTH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TGROWTH
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตฉ์บบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 และ สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558  เพ่ือปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวา่ การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาดงักล่าว จะท าใหก้องทรัสตไ์ดรั้บประโยชน์จากภาระค่าใชจ่้ายท่ีลดลง  

จากการพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี ่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระสรุปได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH ให้เป็นกองทรัสต์ 
TREIT ด้วยอตัราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับผูจ้ ัดการ
กองทรัสต ์ 

ทั้งน้ี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัการท ารายการในคร้ังน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนควรจะศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในเอกสารต่างๆท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนใน
คร้ังน้ีดว้ยเพ่ือใชว้จิารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจาณาในการตดัสินใจเพ่ือลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ขอรับรองวา่ไดพิ้จารณาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และใหค้วามเห็นอยา่งรอบคอบและเท่ียงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง
ผูป้ระกอบการวชิาชีพท่ีพึงกระท า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ในการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขา้งตน้ ไดพิ้จารณาโดยอาศยัขอ้มูลและเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทัว่ไป ขอ้มูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวม TFUND กองทุนรวม TLOGIS กองทุนรวม 
TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั TICON TPARK และ TMAN ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลได ้นอกจากน้ี ความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยกองทุนรวม TGROWTH ในคร้ังน้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจ
และขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนขณะจดัท ารายงานเท่านั้น ซ่ึงหากปัจจยัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผูกพนัในการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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เอกสารแนบ 1: ขอ้มูลทัว่ไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

1. ภาวะเศรษฐกจิ 

 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากปี 2558 ท่ีผ่านมาท่ีร้อยละ 2.9 
โดยการขยายตวันั้นสอดคลอ้งกบัการประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและคาดวา่จะเติบโตต่อเน่ืองร้อยละ 3.4 ในปี 
2560 และ 3.6 ในปี 2561 (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

ทางดา้นส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะ
เติบโตในร้อยละ 3.3 ถึงร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี  

1. มูลค่าการส่งออกท่ียงัมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองและเป็นแรงผลกัดนัในการเติบโตในปี 2560 ซ่ึงมูลค่า
การส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2560 ส่งสัญญาณ ้ืนตวัโดยเติบโตร้อยละ 6.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.4 
และร้อยละ 3.6 ในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ตามล าดบั 

2. การปรับตวัดีข้ึนของการผลิตภาคการเกษตรและรายไดเ้กษตรกร ซ่ึงเร่ิม ้ืนตวัในคร่ึงหลงัของปี 2559 
และปรับข้ึนในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยเติบโตข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัเม่ือปีก่อนร้อยละ 7.1 

3. การขยายตวัของการลงทุนและการใชจ่้ายภาครัฐท่ียงัอยูใ่นเกณฑสู์งและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

4. ไตรมาสแรกของปี 2560 รายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเติบโตข้ึนร้อยละ 3.9 จากไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2559  ซ่ึงสูงกวา่การเติบโตในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 ท่ีร้อยละ 2.9 
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5. การปรับตวัดีข้ึนของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การส้ินสุดลงของ
ขอ้ก าหนดการถือครองรถยนต์ 5 ปีภายใตม้าตรการรถยนต์คนัแรก และภาระหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ
รถยนตภ์ายใตม้าตรการดงักล่าวเร่ิมลดลง  

(ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 

2. อตัราเงนิเฟ้อ 

 

 

ณ ส้ินปี 2559 อตัราเงินเ ้อของประเทศไทยอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 ปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีร้อยละ -0.9 ซ่ึง
เป็นจุดต ่าสุดในรอบ 6 ปี เน่ีองจากประเทศไทยไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากปัจจยัทางดา้นการเมืองในประเทศ ท าให้การ
ลงทุนในภาพรวม ภาคการใชจ่้ายสาธารณะ รวมทั้งภาคการท่องเท่ียวเกิดการชะลอตวัลงอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2558  

ปี 2560 คาดวา่อตัราเงินเ ้อทัว่ไปจะปรับเพ่ิมข้ึนตามแนวโนม้ราคาพลงังานในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน แต่จะ
ยงัคงต ่ากวา่เป้าหมายเงินเ ้อท่ีร้อยละ 2.5 ต่อไปอีกหลายปี 

3. อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
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อตัราดอกเบ้ียนโยบายของปี 2558 และ 2559 ถูกก าหนดใหค้งท่ีท่ีร้อยละ 1.5 ต่อปี หลงัจากท่ีถูกปรับลดลงตั้งแตปี่ 
2554 เพ่ือส่งเสริมและสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจ อา้งอิงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน คร้ังท่ี 
1/2560 ทางคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เ น่ืองด้วยทาง
คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา่เศรษฐกิจไทย ้ืนตวัไดดี้สอดคลอ้งกบัการปรับตวัสูงข้ึนของอตัราเงินเ ้อ สภาพ
คล่องทางการเงินยงัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ียงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า รวมทั้งมีความเห็นวา่ระบบ
การเงินโดยรวมยงัคงมีเสถียรภาพและสามารถรับมือกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได ้

4. การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินลงทุนสุทธิโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2559 มีทั้ งส้ิน 3,286.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 5,717.39 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2558 โดยในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,874.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง
ปรับตวัสูงข้ึนจากมูลค่ารวมของไตรมาสก่อนหน้าเป็นจ านวนทั้งส้ิน 485.99 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และเม่ือพิจารณาการ
ลงทุนเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของทั้งไตรมาสนั้นจะพบวา่มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,268.91 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงปรับตวัสูงข้ึน 449.97 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 ส าหรับการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
พบวา่ปี 2559 การลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจ านวนทั้งส้ิน 1,688 โครงการ รวมเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนทั้งส้ิน 861,340 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 51,960 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
โดยโครงการลงทุนในปี 2559 ประกอบดว้ยโครงการท่ีถือหุ้นโดยต่างชาติเต็มจ านวน 595 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 
139,240 ลา้นบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหวา่งไทยและต่างประเทศ 394 โครงการ เป็นเงินลงทุน 399,220 ลา้นบาท และ
โครงการท่ีถือหุน้โดยชาวไทยเตม็จ านวนทั้งส้ิน 699 โครงการ เป็นเงินลงทุน 322,870 ลา้นบาท  

(ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
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การขนส่งและเกบ็สินคา้ คอมพิวเตอร์และอิเลค็ทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหารและเคร่ืองด่ืม รวม



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

65 
 

5. อุตสาหกรรมคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า 

 

 

ทีม่า: รายงานประจ าปีของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  จากขอ้มูลของ CBRE Research: Q4/2016 

3 ไตรมาสแรกของปี 2559 อุปสงคแ์ละอุปทานของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าไดมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัรา
พ้ืนท่ีใหเ้ช่าวา่ง (vacancy rate) ท่ีลดลงจากกลางปี 2558 ท่ีประมาณร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 20 ในไตรมาส 3 ของปี 2559 โดย
ฝ่ายวจิยัของ CBRE คาดการณ์วา่การเติบโตของความตอ้งการของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าจะยงัคงมาจากการเติบโตของธุรกิจ 
e-commerce ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปสงคใ์นการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภครายย่อย และคาดว่าในปี 2560 เป็นตน้ไปจะมีอุปสงค์
จากธุรกิจ e-commerce เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จากขอ้มูลทางสถิติของ บริษทั ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่อุปสงคแ์ละอุปทานในโรงงานและคลงัสินคา้
ให้เช่าในประเทศไทยมีอตัราเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานใหเ้ช่าในช่วงปี 2553 ถึง 2557 เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มรูปแบบ และไดช้ะลอตวัลงตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั โดยอตัราวา่งของโรงงานให้เช่า
เพ่ิมข้ึนแตะระดบัท่ีประมาณร้อยละ 30 ในช่วงปี 2557 และคงท่ีจนถึงปัจจุบนั ส่วนอตัราวา่งของคลงัสินคา้ให้เช่าปรับตวั
ลดลงจากประมาณร้อยละ 25 มาท่ีประมาณร้อยละ 17 ในช่วงปี 2558  
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6. คู่แข่งในอุตสาหกรรม 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานให้เช่าเพ่ิมสูงข้ึนทั้ง ในเร่ืองของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
และการแสวงหาผูเ้ช่าท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงธุรกิจในกลุ่มท่ีให้บริการคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่า มกัเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่
เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ซ่ึงคู่แข่งหลกัมีดงัน้ี  

1. บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ ผูพ้ฒันา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีท่ีตั้งอยูท่ั้งท่ีอ าเภอเมืองและอ าเภอ
พานทองจังหวดัชลบุรี บนเน้ือท่ีประมาณ 23,740 ไร่ รวมทั้ งกลุ่มบริษทัย่อยซ่ึงด าเนินกิจการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี บนเน้ือท่ี 14,770 ไร่ ณ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีทั้งนกัลงทุนชาวไทยและต่างชาติ 

2. บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท เขต
และสวนอุตสาหกรรมเพ่ือขาย พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยพฒันาโครงการตามพ้ืนท่ีต่างกนัออกไป
ดงัเช่นโครงการท่ี จ.พระนครศรีอยธุยา เน้ือท่ี 12,050 ไร่ โครงการท่ี จ.ระยอง เน้ือท่ีประมาณ 2,373 ไร่ 
โครงการท่ีชลบุรี บ่อวนิ เน้ือท่ี 1,538 ไร่ และโครงการท่ีชลบุรี แหลมฉบงั บนเน้ือท่ี 1,130 ไร่ 

3. บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจหลากหลายดา้นโดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจการพฒันาและบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์(Logistics) ธุรกิจการพฒันา
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคและพลงังาน (Utilities 
& Power) และธุรกิจให้บริการดา้นดิจิตอล (Digital Platform) มีพ้ืนท่ีให้เช่าคลงัสินคา้และโรงงานรวม
ในปี 2559 จ านวน 2,115,723 ตารางเมตร 
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เอกสารแนบ 2: ขอ้มูลโดยสรุปของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน 
อินดสัเทรียล โกรท (TGORWTH) 

1. ประวตัคิวามเป็นมาและข้อมูลโดยทัว่ไป 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (“กองทุนรวม TGROWTH”) เป็นกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีระบุเฉพาะเจาะจงไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มี
การก าหนดอายโุครงการ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกองทุนรวม TGROWTH ไดล้งทุนในสิทธิการเช่า ในกรณีท่ีไม่มีการลงทุน
เพ่ิมเติม ซ่ึงภายหลงัจากท่ีสิทธิการเช่าปัจจุบนัส้ินสุดลง (สิทธิการเช่าอาย ุ30 ปี นบัตั้งแต่กองทุนรวม TGROWTH ลงทุน
คร้ังแรก) ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีกองทุนรวม TGROWTH จะมีอายุเท่ากับสิทธิการเช่า หรือกองทุนรวม TGROWTH อาจ
เปล่ียนเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) กองทุนรวม TGROWTH มีเงินทุนจด
ทะเบียนและไดรั้บเงินลงทุนจากผูถื้อหน่วยแลว้ทั้งจ านวนคิดเป็น 5,550 ลา้นบาท (555 ลา้นหน่วย  หน่วยละ 10 บาท)  โดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือ
ขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป 

กองทุนรวม TGROWTH มุ่งเนน้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้และ/หรือลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนรวม TGROWTH ทั้งน้ี
กองทุนรวม TGROWTH มีวตัถุประสงค์จะลงทุนคร้ังแรกในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากดั (“ทีพาร์ค”) และท่ีดินและอาคารโรงงานของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไท
คอน”) โดย ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 กองทุนรวม TGROWTH ไดล้งทุนในทรัพยสิ์นรวม 88 ยนิูต รายละเอียดดงัน้ี 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 7 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 19,650 ตร.ม. 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 43 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 162,455 ตร.ม. 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน จ านวน 31 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 95,390 ตร.ม. 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จ านวน  7 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 19,100 ตร.ม. 
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2. โครงสร้างผู้ถือหน่วย 

กองทุนรวม TGROWTH มีผูถื้อหน่วยรายใหญ่ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จ านวนหน่วย (หน่วย) สัดส่วนการถือหน่วย (ร้อยละ) 
1 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ากดั (มหาชน)             132,901,100  23.95 
2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD               65,319,280  11.77 
3 ส านกังานประกนัสงัคม               23,864,000  4.30 
4 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)               20,000,000  3.60 
5 นาย ดิเรก วินิชบุตร               17,500,000  3.15 
6 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)               16,917,200  3.05 
7 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)               14,800,000  2.67 

8 
บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) โดย บลจ. ไทย
พาณิชย ์จ  ากดั 4 

             13,676,800  2.46 

9 บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)                8,492,200  1.53 
10 บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน)                7,677,100  1.38 
11 ผูถื้อหน่วยรายยอ่ย            233,852,320  42.14 

รวม             555,000,000  100.00 
ทีม่า:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยล่าสุด 

3. บริษัทจดัการ 

 ช่ือ   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 ทีอ่ยู่   ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 

    เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  0105535048398 

 โทรศัพท์   0-2949-1500 

 โทรสาร   0-2949-1501 

 เวบ็ไซต์   http://www.scbam.com 

 

 

 

 

http://www.scbam.com/
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4. รายช่ือกรรมการ  

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายอนุชา เหล่าขวญัสถิตย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นางอภิพนัธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
4 นายสมิทธ์ พนมยงค ์ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบลจ.ไทยพาณิชย ์
5 นางสาวเฮเลน นอราห์ ไรอนั  กรรมการ 
6 ดร.สุทธาภา อมรวิวฒัน์ กรรมการบริษทั 
7 นายชลิตติ เน่ืองจ านงค ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ทีม่า:  รายงานประจ าปี 2559 ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

5. รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดบั รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1 นายสมิทธ์ พนมยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายณรงคศ์กัด์ิ ปลอดมีชยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการลงทุน 
3 นางสาวพิณแกว้ ทรายแกว้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
4 นางป่ินสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มกลยทุธ์และวางแผน 
5 นางนนัทม์นสั เป่ียมทิพยม์นสั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มจดัสรรสินทรัพยแ์ละกองทุนต่างประเทศ 
6 นางสาวจารุภทัร ทองลงยา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มจดัการลงทุนตราสารทุน 
7 นายอาชวิณ อศัวโภคิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละตราสารหน้ีต่างประเทศ 
8 นายยทุธพล วิทยพาณิชกร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มจดัการลงทุนตราสารหน้ี 
9 นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มการลงทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10 นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการลงมุนอสงัหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11 นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบญัชีและปฏิบติัการกองทุน 
12 นางสาวอมรมาลย ์อมัพรพิสิฏฐ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย 
13 นางสาววริษฐา ลพานุกรม ผูอ้  านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจลูกคา้บุคคลและสถาบนั 

ทีม่า :  รายงานประจ าปี 2559 ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

6.     รายช่ือผู้จดัการกองทุน  

ล าดบั ช่ือ 

1 นายสมิทธ์ พนมยงค ์
2 นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

3 นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 
4 นางสาวพีรญา วรรณคีรี 

5 นางสาวอรอนงค ์ชยัธง 
ทีม่า:  รายงานประจ าปี 2559 ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
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7.  ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม TGROWTH 

 

 

 

 

 

 

8. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 30 มถุินายน 2560 

หน่วย: พนับาท 

รายการ 31 ธ.ค. 58 
ร้อยละต่อ 

31 ธ.ค. 59 
ร้อยละต่อ 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 30 มิ.ย. 60 
ร้อยละต่อ 

สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์                 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม
มูลค่ายติุธรรม 

5,986,000.00 94.68 5,932,000.00 93.05 (54,000.00) (0.90) 5,932,000.00 93.12 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่า
ยติุธรรม 

261,367.64 4.13 356,456.25 5.59 (11,335.00) (36.38) 390,553.00 6.13 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 60,571.13 0.96 82,939.29 1.3 22,368.16  36.93 42,316.00 0.66 

ลูกหน้ี               0.00 

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 11,219.06 0.18 526.69 0.01 (10,692.37) (95.31) 2,373.00 0.04 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 371.02 0.01 52.75 - (318.28) (85.78) 36 0.00 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,568.68 0.04 2,785.59 0.04 216.91  8.44  2,950.00 0.05 

รวมทรัพย์สิน 6,322,097.53 100.00 6,374,760.57 100.00 52,663.04 - 6,370,228.00 100.00 

หน้ีสิน                
เจา้หน้ีอ่ืน 1,262.02 0.02 1,266.77 0.02 4.75  0.38  3,450.00 0.05 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,704.15 0.26 16,356.46 0.26 (347.69) (2.08) 9,640.00 0.15 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 1,398.48 0.02  -    - (1,398.48) (100.00) - - 

เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 192,945.53 3.05 183,402.65 2.88 (9,542.88) (4.95) 183,803.00 2.89 

เงินกูย้มืระยะยาว 450,800.00 7.13 427,800.00 6.71 (23,000.00) (5.10) 414,000.00 6.50 

หน้ีสินอ่ืน 168.52 - 299.89 - 131.37  77.95  1,375.00 0.02 

รวมหน้ีสิน 663,278.68 10.49 629,125.77 9.87 (34,152.92) (5.15) 612,268.00 9.61 

สินทรัพย์สุทธิ                
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีไดรั้บจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

5,550,000.00 87.79 5,550,000.00 87.12  -  - 
5,550,000.00 

87.12 

ก าไรสะสม 108,818.83 1.72 195,634.80 3.07 86,815.96  79.78 207,960.00 3.26 

สินทรัพย์สุทธิ 5,658,818.83 89.51 5,745,634.80 90.13 86,815.96 1.53 5,757,960.00 90.39 

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ 6,322,097.53 100.00 6,374,760.57 100.00 52,663.04 0.83 6,370,228.00 100.00 

  

คลงัสินค้า 2557 2558 2559 มิ.ย. 2560 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ)* 88.41 87.75 78.35 77.68 
อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตร.ม./เดือน) 158.61 160.15 157.27 157.29 

โรงงาน 2557 2558 2559 มิ.ย. 2560 

อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ)* 100.00 100.00 98.95 98.95 
อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตร.ม./เดือน) 191.51 191.79 193.45 193.98 
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9. งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ รอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถึงวนัที ่
30 มถุินายน 2560 

10. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม TGROWTH  

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทุนรวม TGROWTH มีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 6,374.76 ลา้นบาท  โดย
สินทรัพยห์ลกัของกองทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 5,932.00 ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ 93.1 ของ
สินทรัพยร์วม) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์356.46 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของสินทรัพยร์วม) มูลค่าสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 52.66 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยป์รับเพ่ิมข้ึนรวม 65.34 ลา้นบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 58 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

31 ธ.ค. 59 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

30 มิ.ย. 60 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 590,649.45 99.1 563,725.92 98.65 266,675.00 99.86 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,307.41 0.72 2,291.14 0.4 223 0.08 

รายไดอ่ื้น 1,080.00 0.18 5,437.72 0.95 146 0.05 

รวมรายได้ 96,036.85 100 571,454.78 100 267,044.00 100 

ค่าใช้จ่าย             

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,789.87 1.64 9,793.68 1.71 4,804.00 1.80 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,223.73 0.21 1,224.21 0.21 601 0.23 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,835.60 0.31 1,836.32 0.32 901 0.34 

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 51,763.20 8.68 51,589.50 9.03 21,415.00 8.02 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,554.30 0.26 1,374.31 0.24 333 0.12 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ 16,019.38 2.69 14,733.52 2.58 3,697.00 1.38 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,213.05 3.89 22,391.11 3.92 10,439.00 3.91 

รวมค่าใช้จ่าย 105,399.14 17.68 102,942.65 18.01 42,190.00 15.8 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 490,637.71 82.32 468,512.12 81.99 224,854.00 84.2 

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   - 1,036.94 0.18 843 0.32 

รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,023.32 0.17 1,051.67 0.18 1,254.00 0.47 

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  -    - 21,637.08 3.79  -    - 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  -    - 55,505.65 9.71 (951.00) (0.36) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 491,661.03 82.49 547,743.46 95.85 226,000.00 84.63 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม TGROWTH มีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวน 6,370.23 ลา้นบาท  โดยสินทรัพย์
หลกัของกองทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 5,932.00 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.05ของสินทรัพย์
รวม) และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์390.55 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.13 ของสินทรัพยร์วม) 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทุนรวม TGROWTH มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 629.13 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 9.87 ของสินทรัพยร์วม) ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 427.80 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 
68.00 ของหน้ีสินรวม) และมีเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการจ านวน 183.40 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.15 ของหน้ีสินรวม) 
หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 34.15 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม TGROWTH มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 612.27 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกู้
ยืมระยะยาว จ านวน 414.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของหน้ีสินรวม และเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการจ านวน 183.80 
ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.02 ของหน้ีสินรวม) 

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทุนรวม TGROWTH มีสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 5,745.63 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยทุน
จดทะเบียนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนจ านวน 5,550.00 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 195.63 ลา้นบาท โดย
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 86.82 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม TGROWTH มีสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 5,757.96 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุน
จดทะเบียนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนจ านวน 5,550,00.00 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 207.96 บาท  

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม TGROWTH มีรายไดร้วมจ านวน 267.04 ลา้นบาท 
โดยมีรายไดห้ลกัมาจากจากค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 266.68 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของรายไดร้วม) 

กองทุนรวม TGROWTH มีค่าใชจ่้ายรวม 42.19 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายหลกัไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 21.42 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของค่าใชจ่้ายรวม) และค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ านวน 10.44 ลา้น
บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.74 ของคา่ใชจ่้ายรวม) ส่งผลใหมี้ก าไรจากการลงทุนสุทธิจ านวน 224.85 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 3: ขอ้มูลโดยสรุปของกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน (TREIT) 

1. ประวตัคิวามเป็นมาและข้อมูลโดยทัว่ไป 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) เป็น
กองทรัสตป์ระเภทไม่ก าหนดอายแุละไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 กองทรัสต ์TREIT มี
เงินทุนจดทะเบียนและไดรั้บเงินลงทุนจากผูถื้อหน่วยแลว้ทั้งจ านวนคิดเป็น 5,542.06 ลา้นบาท (566.80 ลา้นหน่วย) โดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์TREIT เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 9 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทรัสตใ์นดา้นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์การจดัหาแหล่งเงินทุน การคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์โดยผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้ต่งตั้ง
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (“TPARK”) และ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“TICON”) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ เพ่ือน าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปหาผลประโยชน์
โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนและ/หรือ จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยต์่าง ๆ ท่ีกองทรัสต์ไดล้งทุน หรือ มีไว ้โดยรายไดท่ี้
กองทรัสตจ์ะไดรั้บจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ
ค่าบริการส่วนกลางโดย ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม กองทรัสตไ์ดล้งทุนในทรัพยสิ์นรวม 121 ยนิูต รายละเอียดดงัน้ี 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและกรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 10 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 14,640 ตร.ม. 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 46 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 133,177 ตร.ม. 

• กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ จ านวน 38 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 145,988 ตร.ม. 

• สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน จ านวน  4  ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 14,850 ตร.ม. 

• กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารโรงงาน จ านวน 23 ยนิูต รวมพ้ืนท่ีอาคาร 61,050 ตร.ม. 

2. โครงสร้างผู้ถือหน่วย 

กองทรัสต ์TREIT มีผูถื้อหน่วยรายใหญ่ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จ านวนหน่วย (หน่วย) สัดส่วนการถือหน่วย (ร้อยละ) 
1 ส านกังานประกนัสงัคม  132,353,300  23.35 
2 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  68,441,439  12.08 
3 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  40,040,400  7.06 
4 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.  35,000,000  6.18 
5 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั  25,036,900  4.42 
6 ธนาคาร ออมสิน  20,133,200  3.55 
7 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  20,000,000  3.53 
8 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  17,000,000  3.00 
9 บริษทั อาคเนย ์ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  15,000,000  2.65 
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ล าดบั ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จ านวนหน่วย (หน่วย) สัดส่วนการถือหน่วย (ร้อยละ) 
10 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  10,546,300  1.86 
11 ผูถื้อหน่วยรายยอ่ย  183,248,461  32.33 

รวม                       566,800,000  100 
ทีม่า:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตล่์าสุด  

3. ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ช่ือ   บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ทีอ่ยู่   175 ชั้น 13/1 (หอ้ง 1308) อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท  0105556080444 

โทรศัพท์   0-2679-6565 

โทรสาร   0 -2287-3153 

เวบ็ไซต์   www.treit.co.th 

4. รายช่ือกรรมการบริษัท 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายสรร วิเทศพงษ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2 นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 
3 นายวีรพนัธ์ุ พลูเกษ กรรมการ 
4 มร. คิโยชิ โอคุโบะ กรรมการ 
5 นายโสภณ ราชรักษา กรรมการ 
6 นายพีระพฒัน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2559 กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 

5. รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดบั รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นายพีระพฒัน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
3 นายลิขิต ตั้งมานะกิจกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
4 นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี (รักษาการ) 
5 นายพีระพฒัน์ ศรีสุคนธ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย ์(รักษาการ) 
6 นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติัการ (รักษาการ) 
7 นายชาญศกัด์ิ ธรรมสมบติัดี ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ทีม่า: รายงานประจ าปี 2559 กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105556080444&jpTypeCode=5
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6. ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทรัสต์ TREIT 

คลงัสินค้า 2557 2558 2559 มิ.ย. 2560 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ) 95.01 88.17 80.92 80.37 
อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตร.ม./เดือน)  137.04   137.11   138.76  138.89  

โรงงาน 2557 2558 2559 มิ.ย. 2560 

อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ) 95.37 96.71 66.27 66.27 
อตัราค่าเช่าเฉล่ีย (บาท/ตร.ม./เดือน  187.65   183.87   193.72   194.26  

7. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 30 มถุินายน 2560 

หน่วย: พนับาท 

รายการ 31 ธ.ค. 58 
ร้อยละต่อ 

สินทรัพย์รวม 
31 ธ.ค. 59 

ร้อยละต่อ 
สินทรัพย์รวม 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 30 มิ.ย. 60 
ร้อยละต่อ 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์                 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายติุธรรม 

 7,260,760.00   94.45   7,351,650.00   94.60   90,890.00   1.25   7,302,159.00   94.89  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์าม
มูลค่ายติุธรรม 

 310,270.51   4.04   270,554.55   3.48   (39,715.96)  (12.80)  251,615.00   3.27  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  3,296.45   0.04   41,049.39   0.53   37,752.93   1,145.26   30,165.00   0.39  
ลูกหน้ี                 
ลูกหน้ีจากการให้เช่าและ
บริการ 

 45,560.32   0.59   43,646.89   0.56   (1,913.42)  (4.20)  54,607.00   0.71  

ลูกหน้ีจากจากดอกเบ้ีย  367.65   0.00   468.42   0.01   100.77   27.41   450.00   0.01  
ลูกหน้ีอ่ืน  2,982.82   0.04   7,527.15   0.10   4,544.33   152.35   3,949.00   0.05  
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี  61,759.44   0.80   51,973.51   0.67   (9,785.93)  (15.85)  44,486.00   0.58  
สินทรัพยอ่ื์น  2,439.99   0.03   4,405.96   0.06   1,965.97   80.57   7,715.00   0.10  
รวมสินทรัพย์  7,687,437.17   100.00   7,771,275.87   100.00   83,838.70   1.09   7,695,146.00   100.00  

หน้ีสิน                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  39,874.51   0.52   42,788.79   0.55   2,914.28   7.31   35,140.00   0.46  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย              15,646.00   0.20  
ภาษี ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  53,243.45   0.69   6,171.76   0.08   (47,071.69)  (88.41)  6,121.00   0.08  
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ  169,697.82   2.21   151,849.65   1.95   (17,848.17)  (10.52)  155,207.00   2.02  
เงินกูย้มืระยะยาว  1,819,000.00   23.66   1,819,000.00   23.41   -     -     -     -    
หุ้นกู ้              1,800,000.00   23.39  
หน้ีสินอ่ืน  4,306.18   0.06   4,596.95   0.06   290.77   6.75   2,436.00   0.03  
รวมหน้ีสิน  2,086,121.95   27.14   2,024,407.14   26.05   (61,714.81)  (2.96)  2,014,550.00   26.18  

สินทรัพย์สุทธิ                 

ทุนจดทะเบียน และทุนท่ี
ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

 5,542,062.75   72.09   5,542,062.75   71.31   -     -     5,542,062.75   72.02  

ก าไรสะสม  59,252.47   0.77   204,805.98   2.64   145,553.51   245.65   138,533.00   1.80  
สินทรัพย์สุทธิ  5,601,315.22     5,746,868.73   73.95   145,553.51   2.60   5,680,596.00   73.82  

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ  7,687,437.17   100.00   7,771,275.87   100.00   83,838.70   1.09   7,695,146.00   100.00  
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8. งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ รอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถึงวนัที ่
30 มถุินายน 2560 

หน่วย: พนับาท 
รายการ 31 ธ.ค. 58 ร้อยละต่อรายได้รวม 31 ธ.ค. 59 ร้อยละต่อรายได้รวม 30 มิ.ย. 60 ร้อยละต่อรายได้รวม 

รายไดค่้าเช่าและบริการ  366,157.68   88.09   563,070.09   85.86   262,529.00   97.72  
รายไดด้อกเบ้ีย  2,539.89   0.61   3,885.06   0.59   2,017.00   0.75  
รายรับจากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า  41,324.92   9.94   62,054.46   9.46   515.00   0.19  
รายไดจ้ากการริบเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ  5,575.20   1.34   24,994.75   3.81   -     -    
รายไดอ่ื้น  48.68   0.01   1,770.60   0.27   3,607.00   1.34  
รวมรายได้  415,646.36   100.00   655,774.96   100.00   268,668.00   100.00  

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์  44,410.19   10.68   60,508.30   9.23   24,995.00   9.30  
ค่าธรรมเนียมทรัสตี  3,693.81   0.89   5,891.77   0.90                    2,922,000   1.09  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,474.44   0.35   2,272.80   0.35   1,163.00   0.43  
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  496.11   0.12   589.66   0.09   354.00   0.13  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ  28,117.60   6.76   99,994.84   15.25   31,804.00   11.84  
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย  12,478.79   3.00   15,184.89   2.32   7,488.00   2.79  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  38,423.31   9.24   74,208.41   11.32   35,348.00   13.16  
รวมค่าใช้จ่าย  129,094.24   31.06   258,650.67   39.44   104,074.00   38.74  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  286,552.12   68.94   397,124.30   60.56   164,594.00   61.26  

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  211.06   0.05   -     -        
รายการก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (126,500.00)  (30.43)  90,890.00   13.86   (49,491.00)  (18.42) 
การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  160,052.12   38.51   488,014.30   74.42   115,103.00   42.84  

9. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ TREIT 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทรัสต ์TREIT มีสินทรัพยร์วม 7,771.28 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์ลกัประกอบดว้ย
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 7,351.65 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของสินทรัพยร์วม) และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
270.55 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของสินทรัพยร์วม) มูลค่าสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
83.84 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทรัสต ์TREIT มีสินทรัพยร์วม 7,695.15 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์ลกัประกอบดว้ย
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 7,302.16 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 94.89 ของสินทรัพยร์วม) และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
251.62 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของสินทรัพยร์วม) 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทรัสต ์TREIT มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,024.41 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.05 ของ
สินทรัพยร์วม) ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 1,819.00 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 89.85 ของหน้ีสินรวม) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

77 
 

และเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการจากผูเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงานจ านวน 151.85 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ของหน้ีสินรวม) หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 61.71 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทรัสต ์TREIT มีหน้ีสินรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,014.55 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีสินส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 1,800.00 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 89.35 ของหน้ีสินรวม) และเงินมดัจ าค่าเช่าและ
บริการจากผูเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงานจ านวน 151.21 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.70 ของหน้ีสินรวม)  

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองทรัสต ์ TREIT มีสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 5,746.87 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนจ านวน 5,542.06 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 204.81 ลา้นบาท โดยมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 145.55 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทรัสต ์ TREIT มีสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 5,680.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนจ านวน 5,542.06 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 138.53 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทรัสต ์TREIT มีรายไดร้วมจ านวน 268.67 ลา้นบาท โดยมี
รายไดห้ลกัมาจากจากค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 262.53 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของรายไดร้วม) 

กองทรัสต ์TREIT มีค่าใชจ่้ายรวม 104.07 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายหลกัไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ านวน 35.35 ลา้น
บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของคา่ใชจ่้ายรวม) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจ านวน 31.80 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.36 
ของค่าใชจ่้ายรวม) และค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ านวน 24.96 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 24.02 ของค่าใชจ่้ายรวม)  
ส่งผลใหมี้ก าไรจากการลงทุนสุทธิจ านวน 164.59 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดสมมติฐานดา้นรายไดข้องกองทุนรวม TGROWTH 
และกองทรัสต ์TREIT 

รายละเอยีดสมมตฐิานด้านรายได้ของกองทุนรวม TGROWTH 

 

TGROWTH 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสินทรัพย์ประเภทโรงงาน (Factory Rental Rate) 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1) 193.950 196.86 199.65 202.64 205.68 เติบโตร้อยละ 1.5  

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้า (Warehouse Rental Rate) 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1) 159.23 156.49 158.79 161.26 163.77 เติบโตร้อยละ 1.5  

หมายเหตุ: (1) ค  านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากพื้นท่ีเช่า 

 
TGROWTH 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 

 อตัราเช่าสินทรัพย์ประเภทโรงงาน (Factory Occupancy Rate) 

อตัราเช่าเฉลีย่ (1) 97% 97% 98% 98% 98% 95% 

อตัราเช่าสินทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า (Warehouse Occupancy Rate) 

อตัราเช่าเฉลีย่ (1) 79% 81% 84% 85% 85% 88% 

หมายเหตุ: (1) ค  านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากพื้นท่ีเช่า 

รายละเอยีดสมมตฐิานด้านรายได้ของกองทรัสต์ TREIT 

TREIT 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสินทรัพย์ประเภทโรงงาน (หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน) 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1) 194.56 196.94 199.52 202.39 205.42 เติบโตร้อยละ 1.5  

อตัราค่าเช่าและค่าบริการสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้า (หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน) 

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลีย่ (1) 142.89 143.33 145.10 147.01 149.25 เติบโตร้อยละ 1.5  

หมายเหตุ: (1) ค  านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากพื้นท่ีเช่า 

 

TREIT 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เป็นต้นไป 

 อตัราเช่าสินทรัพย์ประเภทโรงงาน (Factory Occupancy Rate) 

อตัราเช่าเฉลีย่ (1) 66% 68% 75% 77% 80% 87% 

อตัราเช่าสินทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า (Warehouse Occupancy Rate) 

อตัราเช่าเฉลีย่ (1) 81% 86% 90% 92% 93% 90% 

หมายเหตุ: (1) ค  านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัจากพื้นท่ีเช่า 

 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

79 
 

เอกสารแนบ 5: ประมาณการทางการเงินของกองทุนรวม TGROWTH  
หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

524.73 532.60 551.98 562.33 572.86 584.42 593.18 602.08 611.11 620.28 

ดอกเบ้ียรับ 5.91 6.02 6.14 6.25 6.38 6.50 6.64 6.78 6.92 7.06 

รายไดอ่ื้นๆ 56.60 - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 587.24 538.62 558.12 568.58 579.23 590.92 599.82 608.86 618.03 627.34 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

106.82 53.22 54.76 56.73 57.46 60.78 61.69 62.62 63.56 64.51 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

14.22 14.90 15.07 15.20 15.30 15.37 15.38 15.33 15.26 15.16 

รวมค่าใช้จ่าย 121.04 68.12 69.84 71.93 72.76 76.15 77.07 77.95 78.81 79.67 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และ

ค่าตัดจ าหน่าย 

466.20 470.50 488.28 496.65 506.47 514.77 522.75 530.91 539.22 547.68 

ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจ าหน่าย 
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  10.96   8.87   7.12   4.92   2.73   0.81   -     -     -     -    

ก าไรสุทธิ  455.24   461.63   481.16   491.73   503.74   513.95   522.75   530.91   539.22   547.68  

ช าระหน้ี  41.82  41.82  41.82  41.82  41.82  31.04  -     -     -     -    

การแบ่งปันส่วนทุน

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 404.87   411.42   430.56   440.91   452.69   473.26   512.30   520.29   528.44   536.72  

 
หน่วย: ล้านบาท 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

629.58 639.03 648.61 658.34 668.22 678.24 688.41 698.74 709.22 719.86 

ดอกเบ้ียรับ 7.21 7.36 7.51 7.66 7.82 7.98 8.14 8.30 8.47 8.64 

รายไดอ่ื้นๆ - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 636.79 646.39 656.12 666.01 676.04 686.22 696.55 707.04 717.69 728.50 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

66.82 67.83 68.84 69.88 70.92 73.15 74.25 75.36 76.50 77.64 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

15.03 14.88 14.69 14.46 14.20 13.89 13.54 13.14 12.68 12.17 

รวมค่าใช้จ่าย 81.85 82.70 83.53 84.34 85.12 87.05 87.79 88.50 89.18 89.81 
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หน่วย: ล้านบาท 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และค่า

ตัดจ าหน่าย 

554.94 563.69 572.59 581.67 590.92 599.17 608.76 618.54 628.51 638.69 

ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจ าหน่าย 
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ก าไรสุทธิ  554.94   563.69   572.59   581.67   590.92   599.17   608.76   618.54   628.51   638.69  

ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

การแบ่งปันส่วนทุน

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 543.84   552.41   561.14   570.03   579.10   587.19   596.59   606.17   615.94   625.91  

 
หน่วย: ล้านบาท 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

730.66 741.62 752.74 764.03 775.49 787.13 798.93 810.92 823.08 - 

ดอกเบ้ียรับ 8.81 8.98 9.16 9.34 9.52 9.71 9.90 10.09 10.28 - 

รายไดอ่ื้นๆ - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 739.47 750.60 761.90 773.37 785.02 796.84 808.83 821.01 833.36 - 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

78.81 79.99 81.19 82.41 83.64 84.90 86.17 87.46 88.78 - 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

11.59 10.94 10.22 9.41 8.52 7.53 6.44 5.23 96.60 - 

รวมค่าใช้จ่าย 90.40 90.93 91.41 91.82 92.16 92.43 92.61 92.70 185.38 - 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และค่า

ตัดจ าหน่าย 

649.07 659.67 670.50 681.55 692.86 704.41 716.22 728.31 647.98 - 

ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจ าหน่าย 
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ก าไรสุทธิ  649.07   659.67   670.50   681.55   692.86   704.41   716.22   728.31   647.98   -    

ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

การแบ่งปันส่วนทุน

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 636.09   646.48   657.09   667.92   679.00   690.32   701.90   713.75   635.02   -    
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เอกสารแนบ 6: ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต ์TREIT ก่อนการแปลง
สภาพ 

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

526.72 573.46 616.25 642.60 657.19 645.91 655.59 665.43 675.41 685.54 

ดอกเบ้ียรับ 3.92 4.01 4.11 4.23 4.35 4.47 4.59 4.72 4.84 4.97 

รายไดอ่ื้นๆ - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 530.63 577.47 620.36 646.83 661.54 650.38 660.18 670.14 680.25 690.51 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

59.85 61.06 63.45 64.73 65.35 66.18 67.18 68.19 69.21 70.25 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

29.74 31.13 31.52 31.79 32.02 32.26 32.54 32.81 33.06 33.29 

รวมค่าใช้จ่าย 89.59 92.19 94.97 96.52 97.37 98.44 99.72 101.00 102.27 103.54 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และค่า

ตัดจ าหน่าย 

441.05 485.28 525.39 550.31 564.17 551.93 560.46 569.15 577.98 586.97 

ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย 

 12.99   12.99   12.99   12.99   -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  68.05   65.64   65.64   62.67   71.00   71.00   71.00   58.44   65.70   65.70  
ก าไรสุทธิ  360.00   406.64   446.75   474.63   493.16   480.93   489.46   510.70   512.27   521.27  
ช าระหน้ี  19.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
การแบ่งปันส่วนทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 334.18   398.50   437.81   465.14   483.30   471.31   479.67   500.48   502.03   510.84  

 
หน่วย: ล้านบาท 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

695.82 706.26 716.85 727.61 738.52 749.60 760.84 772.26 783.84 795.60 

ดอกเบ้ียรับ 5.10 5.23 5.37 5.51 5.65 5.79 5.93 6.08 6.23 6.38 

รายไดอ่ื้นๆ - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 700.92 711.50 722.22 733.11 744.17 755.39 766.78 778.34 790.07 801.98 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

72.14 73.22 74.32 75.43 76.56 78.07 79.24 80.43 81.63 82.86 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

33.50 33.69 33.85 33.98 34.08 34.14 34.17 34.15 34.09 33.97 

รวมค่าใช้จ่าย 105.64 106.91 108.17 109.41 110.64 112.21 113.41 114.58 115.72 116.83 
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หน่วย: ล้านบาท 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และค่า

ตัดจ าหน่าย 

595.29 604.59 614.06 623.70 633.53 643.18 653.37 663.76 674.35 685.15 

ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70  

ก าไรสุทธิ  529.58   538.88   548.35   558.00   567.82   577.47   587.66   598.05   608.64   619.45  

ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

การแบ่งปันส่วนทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 518.99   528.10   537.38   546.84   556.46   565.92   575.91   586.09   596.47   607.06  

 
หน่วย: ล้านบาท 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 

รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการ 

807.53 819.64 831.94 844.42 857.08 869.94 882.99 722.62 733.46 531.40 

ดอกเบ้ียรับ 6.54 6.70 6.86 7.02 7.19 7.36 7.53 7.68 7.82 7.94 

รายไดอ่ื้นๆ - - - - - - - - - - 

รวมรายได้ 814.07 826.34 838.80 851.44 864.27 877.30 890.52 730.30 741.28 539.34 

ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

84.10 85.36 86.64 87.94 89.26 90.60 91.96 77.28 78.44 64.58 

ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการกองทุน 

33.80 33.57 33.27 32.90 32.45 31.92 31.29 54.85 30.49 57.63 

รวมค่าใช้จ่าย 117.90 118.93 119.91 120.84 121.71 122.52 123.25 132.13 108.93 122.21 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่าเส่ือม และ

ค่าตัดจ าหน่าย 

696.17 707.41 718.88 730.60 742.56 754.78 767.27 598.17 632.35 417.13 

ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่าย 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ียจ่าย  65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70   65.70  
ก าไรสุทธิ  630.46   641.70   653.18   664.89   676.85   689.07   701.56   532.47   566.65   351.42  
ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
การแบ่งปันส่วนทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 617.85   628.87   640.11   651.59   663.32   675.29   687.53   521.82   555.31   344.39  
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เอกสารแนบ 7: ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต ์TREIT หลงัรองรับการ
แปลงสภาพ 

หน่วย: 

ล้านบาท 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

รายไดค้่า
เช่าและ
ค่าบริการ 

-  2,467.99   2,543.94   2,606.26   2,648.63   2,700.86   2,741.37   2,782.49   2,824.23   2,866.59  

ดอกเบ้ีย
รับ 

-  29.03   29.66   30.31   30.98   31.66   32.36   33.08   33.81   34.55  

รายได้
อ่ืนๆ 

-  -     -     -     -     -     -     -     -     -    

รวม

รายได้ 
-  2,497.01   2,573.61   2,636.58   2,679.61   2,732.52   2,773.74   2,815.57   2,858.04   2,901.14  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
ด าเนินงาน 

-  299.97   290.24   293.61   297.56   307.56   312.17   316.86   321.61   326.43  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
จดัการ
กองทุน 

-  194.28   128.58   130.07   131.48   132.97   134.34   135.67   136.97   138.24  

รวม

ค่าใช้จ่าย 
-  494.25   418.82   423.68   429.04   440.53   446.51   452.53   458.58   464.67  

ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่า

เส่ือม และ

ค่าตัด

จ าหน่าย 

-  2,002.77   2,154.79   2,212.90   2,250.57   2,291.99   2,327.23   2,363.05   2,399.46   2,436.47  

ค่าเส่ือม
ราคาและ
ค่าตดั
จ าหน่าย 

-  12.99   12.99   12.99   -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ีย
จ่าย 

-  340.74   338.99   333.82   339.96   338.05   337.23   324.67   331.93   331.93  

ก าไรสุทธิ -  1,649.03   1,802.81   1,866.08   1,910.61   1,953.94   1,989.99   2,038.37   2,067.53   2,104.54  
ช าระหน้ี -  -     -     -     -     -     -     -     -     -    
การ
แบ่งปัน

-  5,116.05   1,766.75   1,828.76   1,872.40   1,914.87   1,950.19   1,997.60   2,026.18   2,062.45  
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หน่วย: 

ล้านบาท 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ส่วนทุน
ให้ผู้ถือ
หน่วย
ลงทุน 

- 
หน่วย: 

ล้านบาท 
2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รายไดค้่า
เช่าและ
ค่าบริการ 

 2,909.59   2,953.24   2,997.54   3,042.50   3,088.14   3,134.46   3,181.47   3,229.20   3,277.63   3,326.80  

ดอกเบ้ีย
รับ 

 35.30   36.06   36.84   37.62   38.42   39.23   40.05   40.89   41.74   42.60  

รายได้
อ่ืนๆ 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

รวม

รายได้ 
 2,944.89   2,989.30   3,034.37   3,080.12   3,126.56   3,173.69   3,221.53   3,270.09   3,319.37   3,369.40  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
ด าเนินงาน 

 334.07   339.08   344.17   349.33   354.57   361.42   366.84   372.35   377.93   383.60  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
จดัการ
กองทุน 

 139.46   140.64   141.77   142.83   143.83   144.75   145.59   146.34   146.99   147.52  

รวม

ค่าใช้จ่าย 
 473.53   479.72   485.94   492.16   498.40   506.17   512.43   518.69   524.92   531.12  

ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่า

เส่ือม และ

ค่าตัด

จ าหน่าย 

 2,471.36   2,509.57   2,548.43   2,587.96   2,628.16   2,667.52   2,709.09   2,751.40   2,794.45   2,838.28  

ค่าเส่ือม
ราคาและ
ค่าตดั
จ าหน่าย 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบ้ีย
จ่าย 

 331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93  
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หน่วย: 

ล้านบาท 
2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

ก าไรสุทธิ  2,139.43   2,177.64   2,216.50   2,256.03   2,296.23   2,335.59   2,377.16   2,419.47   2,462.52   2,506.35  

ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

การ
แบ่งปัน
ส่วนทุน
ให้ผู้ถือ
หน่วย
ลงทุน 

 2,096.64   2,134.09   2,172.17   2,210.91   2,250.30   2,288.87   2,329.62   2,371.08   2,413.27   2,456.22  

 
หน่วย: 

ล้านบาท 
2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 

รายไดค้่า
เช่าและ
ค่าบริการ 

 3,376.70   3,427.35   3,478.76   3,530.94   3,583.91   3,637.67   3,692.23   3,574.00   3,627.61   2,633.54  

ดอกเบ้ีย
รับ 

 43.48   44.37   45.27   46.19   47.12   48.07   49.03   49.99   50.93   41.39  

รายได้
อ่ืนๆ 

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

รวม

รายได้ 
 3,420.18   3,471.72   3,524.03   3,577.13   3,631.03   3,685.74   3,741.26   3,623.99   3,678.54   2,674.93  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
ด าเนินงาน 

 389.36   395.20   401.12   407.14   413.25   419.45   425.74   413.50   419.71   313.00  

ค่าใชจ่้าย
ในการ
จดัการ
กองทุน 

 147.93   148.21   148.34   148.30   148.08   147.67   147.05   170.41   238.35   170.78  

รวม

ค่าใช้จ่าย 
 537.29   543.40   549.46   555.44   561.33   567.12   572.79   583.92   658.05   483.78  

ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ 

ภาษ ีค่า

เส่ือม และ

ค่าตัด

จ าหน่าย 

 2,882.89   2,928.31   2,974.57   3,021.69   3,069.70   3,118.62   3,168.48   3,040.07   3,020.48   2,191.16  

ค่าเส่ือม
ราคาและ

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
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หน่วย: 

ล้านบาท 
2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 

ค่าตดั
จ าหน่าย 
ดอกเบ้ีย
จ่าย 

 331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93   331.93  

ก าไรสุทธิ  2,550.96   2,596.38   2,642.64   2,689.76   2,737.77   2,786.69   2,836.55   2,708.14   2,688.55   1,859.22  
ช าระหน้ี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
การ
แบ่งปัน
ส่วนทุน
ให้ผู้ถือ
หน่วย
ลงทุน 

 2,499.94   2,544.45   2,589.79   2,635.97   2,683.01   2,730.95   2,779.82   2,653.98   2,634.78   1,822.04  
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เอกสารแนบ 8: สรุปสมมติฐานของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ  
กองทุนรวม TGROWTH 

สมมตฐิานด้านรายได้ 

โครงการ ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร 

ค่าเช่าตลาด 200 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค (บา้นหวา้) 

ค่าเช่าตลาด 174 178 182 187 192 197 202 207 212 217 222 228 234 240 246 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

นิคมอุตสาหกรรม
ป่ินทอง 

ค่าเช่าตลาด 193 198 203 208 213 218 223 229 235 241 247 253 259 265 272 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี 

ค่าเช่าตลาด 202 207 212 218 223 229 234 240 246 252 259 265 272 278 285 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

สวนอุตสาหกรรรม
โรจนะ อยธุยา 

ค่าเช่าตลาด 175 179 183 188 193 198 203 208 213 218 223 229 235 241 247 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมน
วนคร 

ค่าเช่าตลาด 188 193 198 203 208 213 218 223 229 235 241 247 253 259 265 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค บางนา 

ค่าเช่าตลาด 168 172 176 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

หมายเหตุ: อตัราการเติบโตของค่าเช่าตลาดเท่ากบัร้อยละ 2.5 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หน่วยค่าเช่าตลาด: บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

   
กองทุนรวม TGROWTH 

สมมตฐิานด้านรายได้ 

โครงการ ปีท่ี 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร 

ค่าเช่าตลาด 290 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 380 390 400 410 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค (บา้นหวา้) 

ค่าเช่าตลาด 252 258 264 271 278 285 292 299 306 314 322 330 338 346 355 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

นิคมอุตสาหกรรมป่ิน
ทอง 

ค่าเช่าตลาด 279 286 293 300 308 316 324 332 340 349 358 367 376 385 395 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี 

ค่าเช่าตลาด 293 300 307 315 323 331 339 348 356 365 374 384 393 403 413 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

สวนอุตสาหกรรรม
โรจนะ อยธุยา 

ค่าเช่าตลาด 253 259 265 272 279 286 293 300 308 316 324 332 340 349 358 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 

ค่าเช่าตลาด 272 279 286 293 300 308 316 324 332 340 349 358 367 376 385 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
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กองทุนรวม TGROWTH 

สมมตฐิานด้านรายได้ 

โครงการ ปีท่ี 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค บางนา 

ค่าเช่าตลาด 244 250 256 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

หมายเหตุ: อตัราการเติบโตของค่าเช่าตลาดเท่ากบัร้อยละ 2.5 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หน่วยค่าเช่าตลาด: บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

 
กองทุนรวม TGROWTH 

สมมตฐิานด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Management Fee) 
• โรงงาน: ร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 
• คลงัสินคา้: ร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า (Commission Fee) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1.85 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่าส่วนกลางสาธารณูปโภค (Common Area Expense)  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,200 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บา้นหวา้) 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,100 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 1,000 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,200 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ อยธุยา 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 1,200 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,200 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 800 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,400 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 10 บาท/ ตร.ม./เดือน (เฉพาะพ้ืนท่ีวา่ง) และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 
ทุกๆ 3 ปี 

• เขตปลอดภาษี: 10 บาท/ ตร.ม./เดือน (เฉพาะพ้ืนท่ีว่าง) และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (Building 
Maintenance Expense) 

โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่าเบ้ียประกนัภยั (Insurance expense) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 0.03 ของตน้ทุนอาคาร (เฉพาะพ้ืนท่ีวา่ง) 

ค่าภาษีโรงเรือน (Property tax) ไม่มีเน่ืองจากเป็นภาระของผูเ้ช่า 

ค่าธรรมเนียมในการบริหารพิเศษ (Incentive fee) 
• โรงงาน: ร้อยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน 
• คลงัสินคา้: ร้อยละ 3 ของก าไรจากการด าเนินงาน 

เงินส ารองเพื่อการปรับปรุงอาคาร (Reserve for replacement) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1.5 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ตน้ทุนขาย (Cost of sale) ไม่มี 

อตัราผลตอบแทน (Capitalization rate) ไม่มี 

อตัราคิดลด (Discount rate) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 10 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

89 
 

กองทรัสต์ TREIT 

สมมตฐิานด้านรายได้ 

โครงการ ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี 

ค่าเช่าตลาด 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุสาหกรรมป่ิน
ทอง 

ค่าเช่าตลาด 195 200 205 210 215 221 226 232 238 244 250 256 262 269 276 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค (บา้นหวา้) 

ค่าเช่าตลาด 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

สวนอุตสาหกรรรม
โรจนะ อยธุยา 

ค่าเช่าตลาด 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุรี 

ค่าเช่าตลาด 185 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค อีสเทิร์น ซี
บอร์ด 2 (เอ) 

ค่าเช่าตลาด 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 185 190 195 200 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค ศรีราชา 

ค่าเช่าตลาด 130 133 136 139 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค แหลมฉบงั 2 

ค่าเช่าตลาด 155 159 163 167 171 175 179 183 188 193 198 203 208 213 218 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ปราจีนบุรี 

ค่าเช่าตลาด 150 154 158 162 166 170 174 178 182 187 192 197 202 207 212 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค วงัน้อย 2 

ค่าเช่าตลาด 150 154 158 162 166 170 174 178 182 187 192 197 202 207 212 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

โลจิสติคส์ พาร์ค อีส
เทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี) 

ค่าเช่าตลาด 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 185 190 195 200 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค พานทอง 1 

ค่าเช่าตลาด 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 185 190 195 200 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค บางนา  

ค่าเช่าตลาด 168 172 176 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 232 238 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร 

ค่าเช่าตลาด 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 297 304 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค บางพลี 1 

ค่าเช่าตลาด 160 164 168 172 176 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 

อตัราการเช่า 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค บางพลี 3 

ค่าเช่าตลาด 160 164 168 172 176 180 185 190 195 200 205 210 215 220 226 

อตัราการเช่า 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 
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กองทรัสต์ TREIT 

สมมตฐิานด้านรายได้ 

โครงการ ปีท่ี 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ค่าเช่าตลาด 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 380 390 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุสาหกรรมป่ินทอง 
ค่าเช่าตลาด 282 289 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 380 389 399 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
(บา้นหวา้) 

ค่าเช่าตลาด 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ 
อยธุยา 

ค่าเช่าตลาด 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี 

ค่าเช่าตลาด 269 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 353 362 371 380 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีส
เทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) 

ค่าเช่าตลาด 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรี
ราชา 

ค่าเช่าตลาด 187 192 197 202 207 212 217 222 228 234 240 246 252 258 264 

อตัราการเช่า 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
แหลมฉบงั 2 

ค่าเช่าตลาด 223 229 235 241 247 253 259 265 272 279 286 293 300 308 316 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ปราจีนบุรี 

ค่าเช่าตลาด 217 222 228 234 240 246 252 258 264 271 278 285 292 299 306 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงั
นอ้ย 2 

ค่าเช่าตลาด 217 222 228 234 240 246 252 258 264 271 278 285 292 299 306 

อตัราการเช่า 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซี
บอร์ด 1 (บี) 

ค่าเช่าตลาด 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
พานทอง 1 

ค่าเช่าตลาด 205 210 215 220 226 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
บางนา  

ค่าเช่าตลาด 244 250 256 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 336 344 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ค่าเช่าตลาด 312 320 328 336 344 353 362 371 380 390 400 410 420 431 442 

อตัราการเช่า 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
บางพลี 1 

ค่าเช่าตลาด 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 

อตัราการเช่า 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
บางพลี 3 

ค่าเช่าตลาด 232 238 244 250 256 262 269 276 283 290 297 304 312 320 328 

อตัราการเช่า 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

หมายเหตุ: อตัราการเติบโตของค่าเช่าตลาดเท่ากบัร้อยละ 2.5 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หน่วยค่าเช่าตลาด: บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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กองทรัสต์ TREIT 

สมมตฐิานด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Management Fee) 
• โรงงาน: ร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 
• คลงัสินคา้: ร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า (Commission Fee) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1.85 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่าส่วนกลางสาธารณูปโภค (Common Area Expense)  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

นิคมอุสาหกรรมป่ินทอง • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 1,000 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บา้นหวา้) 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 
• เขตปลอดภาษี: 1,100 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ อยธุยา • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 1,200 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 1,100 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ) • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 2 • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี) • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 
• เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 10 บาท/ ตร.ม./เดือน (เฉพาะพ้ืนท่ีวา่ง) และปรับเพ่ิม
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 900 บาท/ ไร่/เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 • เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป: 5 บาท/ ตร.ม./เดือน และปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (Building 
Maintenance Expense) 

โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ค่าเบ้ียประกนัภยั (Insurance expense) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 0.03 ของตน้ทุนอาคาร (เฉพาะพ้ืนท่ีวา่ง) 

ค่าภาษีโรงเรือน (Property tax) ไม่มีเน่ืองจากเป็นภาระของผูเ้ช่า 

ค่าธรรมเนียมในการบริหารพิเศษ (Incentive fee) 
• โรงงาน: ร้อยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน 
• คลงัสินคา้: ร้อยละ 4 ของก าไรจากการด าเนินงาน 

เงินส ารองเพื่อการปรับปรุงอาคาร (Reserve for 
replacement) 

โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 1.5 ของรายไดจ้ากค่าเช่า และค่าบริการทั้งหมด 

ตน้ทุนขาย (Cost of sale) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 4 

อตัราผลตอบแทน (Capitalization rate) โรงงานและคลงัสินคา้: ร้อยละ 7.5 

อตัราคิดลด (Discount rate) 
• ทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ: ร้อยละ 9.5 
• สิทธิการเช่า: ร้อยละ 10 
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ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระประเมินมูลค่าโรงงานและคลงัสินคา้โดยใช้วิธีรายได ้(Income Approach) ซ่ึง
โรงงานและคลงัสินคา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายไดจ้ากตวัทรัพยสิ์นเองภายใตส้มมติฐานวา่ประมาณการรายไดอ้า้งอิง
จากสัญญาเช่าปัจจุบนั   ดงันั้น ท่ีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าโรงงานและ
คลงัสินคา้ของกองทุนรวมและกองทรัสต ์TREIT 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 11 
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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรัสตี) 

 
1. วันที่ท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

TFUND, กองทุนรวม TLOGIS, กองทุนรวม TGROWTH และ ที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และ
คู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้องกับ
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์ 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   

3. ลักษณะส่วนได้เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ 
ทรัสต ี

: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์
ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระของ
กองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และ
คืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทนุรวม TGROWTH 

   

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยอาจให้หลกัประกนัจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
และน าเงินที่ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวไปช าระค่าตอบแทนการรับโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ 
กองทนุรวม TGROWTH และคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทนุรวม TGROWTH และ
เพื่อลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลงัการแปลงสภาพหรือเพื่อจ่ายเงินปันผล 
และ/หรือ เงินลดทนุ 

   

5. เงื่อนไขในการกู้ยมืเงนิ : เงินกู้ทัง้หมด จ านวน 2 วงเงินกู้  รวมจ านวนประมาณไม่เกิน 7,294 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้จ านวน
ประมาณไม่เกิน 3,794 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน
รวมจากการแปลงสภาพ  

2) จ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้จ านวน
ประมาณไม่เกิน 3,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ภายหลงัการแปลงสภาพ หรือเพื่อจ่ายเงินปันผล และ/หรือ เงินลดทนุ  
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โดยเง่ือนไขและรายละเอียดที่ส าคัญจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

    

6. ขนาดของรายการและมูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินส าหรับเงินกู้ทัง้หมดรวมจ านวนประมาณไม่เกิน 7,294 ล้านบาท 
โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กู้ ยืมเงินจะเป็นไปตามที่กองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมูล และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการ
แปลงสภาพตอ่ไป 

   

7. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า
สิ่งตอบแทน 

: เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการให้
หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ท า
ให้กองทรัสต์เสยีประโยชน์ โดยมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็น
เง่ือนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท า
ธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ของกองทรัสต์ 
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินต้น ระยะเวลาของเงินกู้  หลกัประกนั 
การจดัล าดบัชัน้ของเจ้าหนี ้(Seniority) อตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ในอดีต และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้กู้ รายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
การเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ โดยการ
ด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น คา่ตอบแทน จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ 

   

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยมื
เงนิ 

: ท าให้โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์มีความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ิน 
และเงินทนุ ซึง่เป็นไปตามสภาวะของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั 

   

9. การขออนุมตัิท ารายการ : การกู้ยืมเงินโดยการให้หลกัประกัน ไม่ว่าจะเข้าท ากบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักับ 
ทรัสตีหรือไม่ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
TFUND, กองทุนรวม TLOGIS, กองทุนรวม TGROWTH และที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 

 
การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มี
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การขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่มี
การขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการของกองทุนรวม TFUND และกองทุนรวม TLOGIS และ
ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จะน าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหนว่ยลงทนุและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

   

10. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทจัดการของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม  TGROWTH
เกี่ ยวกับการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 

: ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทุนรวม  TFUND, กองทุนรวม  TLOGIS และ  กองทุนรวม 
TGROWTH และการช าระหนี เ้งินกู้ ตามสัญญากู้ เดิมของกองทุนรวม 
TGROWTH จากการแปลงสภาพกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์เสนอในหนงัสอืเชิญประชมุ เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่เก่ียวเนื่อง
กับการแปลงสภาพกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาการกู้ ยืมของกองทรัสต์ TREIT จะเป็นไปตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์
ก าหนด ซึ่งข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวอาจแตกต่างจาก
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาการกู้ ยืมเดิมของกองทุนรวม TGROWTH 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ในการพิจารณาเข้าท าสญัญา 

   

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์เกี่ยวกับการตกลง
เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร  แ ล ะ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม
สมเหตุสมผลระหว่างการท า
รายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง
กบับุคคลภายนอก 

: ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักของกองทุนรวม  TFUND, กองทุนรวม  TLOGIS และ  กองทุนรวม 
TGROWTH และช าระหนีเ้งินกู้ตามสญัญากู้ เดิมของกองทนุรวม TGROWTH 
จากการแปลงสภาพกองทนุรวม ตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชุม การให้
หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอนมุตัิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนดรายละเอียด
หลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และเจรจา 
จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ ยืมเงินและ
การให้หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการ
ให้หลกัประกันดงักล่าวประสบผลส าเร็จ  โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ TREIT นัน้จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของกองทรัสต์ TREIT สภาวะ
ของตลาดทนุ และตลาดหนีใ้นปัจจบุนั  

ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินในครัง้นีจ้ะช่วยให้กองทรัสต์ TREIT ภายหลงัจากการแปลง
สภาพมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้  

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมการกู้ ยืมเงินดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน้กับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (อนัอาจ
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ก่อให้เกิดความขดัแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ TREIT) มิได้เป็นการขดั
ต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัได้ติดต่อขอข้อเสนอการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่ง
อื่นๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเง่ือนไข อาทิ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืม 
และหลกัประกัน (ถ้ามี) เพื่อให้กองทรัสต์ TREIT ได้ข้อเสนอที่ดีที่สดุและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   

12. ความเห็นของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ
กรรมการบริษัทของบริษัท
จั ด ก า ร แ ล ะ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ที่ แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทจัดการและ
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

: ไมม่ี 

   

13. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TGROWTH 

: ไมม่ี 

   

14. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TFUND 

: ไมม่ี 

   

15. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TLOGIS 

: ไมม่ี 

   

16. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทรัสต์ TREIT 

: 1. ทรัสตีเป็นผู้ดแูลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการ
เงิน ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ ดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอื่น
ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อาจต้องลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตาม
ข้อตกลงในการรับประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้กองทรัสต์ TREIT กู้ยืมเงินเพื่อลงทนุ
ในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ TREIT ลงทนุ 
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17. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อ
ผู้ถือห น่วยลงทุน  10 ราย
แรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้
ถอืหน่วย 

: 1. รายช่ือผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้ บริหารของบริษัทจัดการ ณ วันที่  1 
สงิหาคม 2560 ประกอบด้วย 
นายอนชุา เหลา่ขวญัสถิต 

นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ 

นางสาวศรัณยา เวชากลุ 

นายสมิทธ์ พนมยงค์ 

ดร.อารักษ์ สธีุวงศ์ 

ดร.สทุธาภา อมรวิวฒัน์ 

นายชลติติ เนื่องจ านง 

นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมีชยั 

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

นางป่ินสดุา ภูว่ิภาดาวรรธน์ 

นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั 

นางสาวจารุภทัร ทองลงยา 

นายอาชวิณ อศัวโภคิน 

นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

นางสาวสมใจ โรจน์เลศิจรรยา 

นางสาวอมรมาลย์ อมัพรพิสฏิฐ์ 

นางสาววริษา ลพานกุรม 

นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 

2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก (ณ วนัที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเป็น
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 19 

   

18. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 11 

สิง่ที่สง่มาด้วย 11 หน้า 6 

เอกสารแนบ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ TREIT ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 
เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มิถนุายน 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
 
 

งบดุล ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)   (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

สินทรัพย์ 
   

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 7,260,760 7,351,650 7,302,159 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 310,271 270,555 251,615 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,296 41,049 30,165 

ลกูหนี ้
   

จากการให้เชา่และบริการ 45,560 43,647 54,607 

จากดอกเบีย้ 368 468 450 

อื่น 2,983 7,527 3,949 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 61,759 51,974 44,486 

สนิทรัพย์อื่น 2,440 4,406 7,715 

รวมสินทรัพย์ 7,687,437 7,771,276 7,695,146 

หนีส้นิ 
   

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 39,875 42,789 35,140 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย - - 15,646 

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 53,243 6,172 6,121 

เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ 169,698 151,850 155,207 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,819,000 1,819,000 - 

หุ้นกู้  - - 1,800,000 

หนีส้นิอื่น 4,306 4,597 2,436 

รวมหนีส้ิน 2,086,122 2,024,407 2,014,550 

สินทรัพย์สุทธิ 
   

ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 5,542,063 5,542,063 5,542,063 
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งบดุล ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)   (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

ก าไรสะสม 59,252 204,806 138,533 

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315 5,746,869 5,680,596 

หนีส้นิและสนิทรัพย์สุทธิ 7,687,437 7,771,276 7,695,146 

 

งบก าไรขาดทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 สิน้สุด 30 มิถุนายน 2560 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

รายได้จากการลงทุน       

รายได้คา่เชา่และบริการ 366,158  563,070  262,529  

รายได้ดอกเบีย้ 2,540  3,885  2,017  

รายรับจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า 41,325  62,054  515  

รายได้จากการริบเงินมดัจ าคา่เชา่และคา่บริการ 5,575  24,995  -  

รายได้อื่น 49  1,771  3,607  

รวมรายได้ 415,646  655,775  268,668  

ค่าใช้จ่าย       

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 44,410  60,508  24,995  

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี 3,694  5,892  2,922  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,474  2,273  1,163  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 496  590  354  

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 28,118  99,995  31,804  

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 12,479  15,185  7,488  

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 38,423  74,208  35,348  

รวมค่าใช้จ่าย 129,094  258,651  104,074  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286,552  397,124  164,594  

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 211  -  -  

รายการก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (126,500) 90,890  (49,491) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

160,263  488,014  115,103  

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 11 

สิง่ที่สง่มาด้วย 11 หน้า 8 

 

งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 สิน้สุด 30 มิถุนายน 2560 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,149,204) 454,429  209,499  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,928,756  (416,676) (220,383) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(220,448) 37,753 (10,884) 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)  (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.88  10.14  10.02  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ

ด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) (0.14) 0.26  (0.12) 

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ)(1) 23.66  23.41  23.39  

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) (1) 32.47  31.65  31.69  
หมายเหตุ :  
(1) ค านวณจากหนีท่ี้มีภาระดอกเบีย้ 
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ข้อมูลของผู้ช ำระบัญช ี
 

 

ช่ือบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(SCB Asset Management Company Limited) 

ที่ตัง้ของบริษัท เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  02-949-1500 
โทรสาร 02-949-1501 
อีเมลล์ oper_prop.scbam@scb.co.th 
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ข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสต์ของ  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  (”TMAN” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT 

Manager) ของกองทรัสต์ TREIT เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2556 

โดยมีทนุจดทะเบียนซึง่เรียกช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น

ละ 10.00 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ มีบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจ านวนประมาณร้อยละ 69.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด สรุปข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท 0105556080444 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 20 พฤษภาคม 2556 
ที่ตัง้ของบริษัท 175 ชัน้ 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิติท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้  

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) 
ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

(REIT Manager) 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (สดัสว่นการถือหุ้น) บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นประมาณร้อยละ 

69.99) 
รายช่ือกรรมการ 1. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ  

2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์  
3. นายโสภณ ราชรักษา  
4. นายสรร วิเทศพงษ์  
5. นายมิฉิโอะ มาเอดะ  
6. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายวีรพันธ์ พูลเกษ นายโสภณ ราชรักษา นายมิฉิโอะ มาเอดะ และ นายพี
ระพัฒน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
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ผู้ถอืหุ้นของ TMAN ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  

 
ล าดับ
  

ชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(%) 

1.  บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

699,997 69.9997 

2.  มิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิค) พีทีอี แอลทีด ี 300,000 30 

3.  นางสาว จนัทิมา จริยะโชติภมูิ 1 0.0001 

4.  นางสาว ปร่ิมโอภา ณชัชาจารุวิทย์  1 0.0001 

5.  นาย วีรพนัธ์ พลูเกษ 1 0.0001 

 รวม 1,000,000 100.00 
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ข้อมูลของทรัสตีของ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
(BBL Asset Management Company Limited) 

ที่ตัง้ของบริษัท 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์  0-2674-6488 
โทรสาร 0-2679-6882 
Homepage www.bblam.co.th 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี  

ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ 

ด้วยความเอาใจใส ่ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจดัการและควบคมุดูแล การปฏิบตัิงานอย่าง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนั

นัน้พงึกระท า เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และเป็นปปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตลอดจนกหหมายที่

เก่ียวข้องและข้อผกูพนัดงัตอ่ปปนี ้ 

1. ดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคญัเป็นปปตามกหหมายที่เก่ียวข้อง และในการแก้ปขเปลี่ยนแปลงสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ต้องเป็นปปตามวิธีการและเง่ือนปขที่ก าหนดปว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

2. ทัง้นี ้หากการแก้ปขปม่เป็นปปตามที่กลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการให้เป็นปปตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบปุว้ในสญัญาก่อตัง้  

ทรัสต์และตามพระราชบญัญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 (และที่ปด้มีการแก้ปขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

ทรัสต์”) เพื่อดแูลรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
 

นอกจากนัน้ กรณีที่หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.  2535 (และที่ ปด้มีการแก้ปขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์”) และ พ.ร.บ. ทรัสต์ การแก้ปขเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนดปม่

เป็นปปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ปขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นปปตาม

หลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์ 
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3. ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ และการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นปปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และกหหมายที่เก่ียวข้อง 

ดงันี ้
 

(1) ดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที่ปด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่ 
 

(2) ดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นปปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้จดัการ

กองทรัสต์รายเดิมและการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 
 

(3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นปปตามสญัญาก่อตัง้ทรัส ต์และ

กหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(4) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์และการจดัท าบญัชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทัง้การมีมาตรการที่เพียงพอในการให้ความ

คุ้มครองทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
 

(5) ควบคมุดแูลผู้จดัการกองทรัสต์ให้มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดในสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการจดัท าและสง่งบการเงิน และ

รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ดงัตอ่ปปนี ้
 

(ก) งบการเงินรายปตรมาสที่ผู้สอบบญัชีปด้สอบทานแล้ว 
 

(ข) งบการเงินประจ างวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 
 

(ค) รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินผลการด าเนินงาน 
 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ 
 

โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนปข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด และ
เป็นปปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกหหมายว่าด้วยการบัญชี รวมถึงค านึงถึงมาตรฐานที่
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกหหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีปด้ให้ความ
เห็นชอบปว้ด้วย 
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นอกจากนัน้ ให้รายงานและชีแ้จงเหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยปม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดปว้ในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด และจัดสง่รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนงัสือ
นดัประชมุสามญัประจ าปี 
 

 

(6) ก ากบัดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีข้อมลูที่เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่ว

ต้องสือ่สารปด้อยา่งชดัเจน ปม่บิดเบือน และปมท่ าให้ส าคญัผิด รวมทัง้ต้องใช้ความระมดัระวงัอยา่งสม

เหตผุลเพื่อให้มัน่ใจปด้วา่ปด้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพื่อผู้ลงทนุอยา่งเหมาะสม 

 

(7) ดูแลให้กระบวนการเพิ่มทุนและลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ซึ่งด าเนินการโดยผู้จัดการกองทรัสต์

เป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 

 

(8) ดแูลการด าเนินการของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อให้การปด้มาและจ าหน่ายปปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์

เป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 

 

(9) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายปด้ ซึ่ง

รวมถึงการจดัให้มีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกันัน้ โดย

ครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์และการประกนัภยัความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอกที่อาจปด้ รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการด า เนินการใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

 

(10) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินงานทางธุรกิจ กู้ยืมเงินเพื่อกองทรัสต์ ก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ เข้าท าสญัญา และด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ เป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(11) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทนุเป็นปป

ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(12) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์

หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมาย

ที่เก่ียวข้อง 
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(13) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่รวมถึงการจ ากดัสทิธิในการรับ

ประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือปม่เป็นปปตามที่ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินการเป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

และกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(14) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมติจากที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และควบคมุดแูลการใช้สทิธิซึง่รวมถงึการจ ากดัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้เป็นปปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

(15) ในกรณีผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน จะดูแลให้ผู้ จัดการ

กองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวงั โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีระบบในการก ากับและตรวจสอบ

การจดัการแทนอยา่งเพียงพอ 
 

(16) ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์จากบญัชีเพื่อ

การด าเนินงานประจ าวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาที่สมควร เพื่อตรวจสอบรายการดงักลา่ว 
 

(17) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 
 

(18) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อ

การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุ หรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 
 

4. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุครัง้ เพื่อตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้อง

ลงมติวา่ เป็นกรณีที่เป็นปปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้องหรือปม ่รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบวา่การด าเนินการดงักลา่วปมส่ามารถกระท าปด้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ปมเ่ป็นปปตาม

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกหหมายที่เก่ียวข้อง 
 

5. จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแตรู้่หรือพึงรู้ถึงกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์กระท า

การ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือปม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

หรือกหหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการเพื่อแก้ปข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์

ตามที่เห็นสมควร 
 

6. บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นปปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอื่น 
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7. แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 
 

8. ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทน  

ในระหว่างนัน้ก็ปด้ ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนปขที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ปด้ระบุปว้ ในกรณีที่ปม่มี

ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุี่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ปด้ เพื่อปอ้งกนั ยงัยัง้ หรือจ ากดัมิ

ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ท่ีระบปุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 
 

9. ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนท าหน้าที่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสยีงหรือด าเนินการ

ใดๆ ในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
 

10. จัดให้มีการจัดท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์ หรือผู้ ปด้รับใบอนุญาต

ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกหหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการแทนปด้ 

โดยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ปปนี ้
 

(1) รายละเอียดทัว่ปป ซึ่งปด้แก่ ช่ือผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จ านวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราปว้ ทุน

ช าระแล้ว วนัเดือนปีที่ออกหนว่ยทรัสต์ และข้อจ ากดัในเร่ืองการโอน )ถ้ามี(  
 

(2) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่งปด้แก่ ช่ือ สญัชาติ ที่อยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เลขที่

หน่วยทรัสต์ )ถ้ามี (จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ วนัเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือ ขาดจากการเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ วนัเดือนปีที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน )ถ้ามี (และเลขที่ค าร้อง

ขอให้เปลีย่นแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน )ถ้ามี(  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ปม่เป็นปปตามอัตราที่ก าหนดปว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

วา่ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดง

ช่ือในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ อื่นเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องก ากับดูแลให้ผู้ที่ปด้รับมอบหมายปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์การจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแตม่ีการจดัท าหลกัฐานตาม

ระบบของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศปทย) จ ากดั 
 

11. ช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นรวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายช่ือ  

อยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นปปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกหหมาย 
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12. จดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยมีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 

และบุคคลอื่นปด้ รวมทัง้มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกบับุคคลเหลา่นัน้ปด้ และมี

ข้อมลูที่แสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ปม่สามารถขายคืนหรือปถ่ถอนหน่วยทรัสต์ปด้ และในกรณีที่มีข้อจ ากดัสิทธิของ

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดัสทิธินัน้ปว้ให้ชดัเจน 
 

13. ในกรณีที่มีเหตใุนการเปลี่ยนผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกหหมายที่เก่ียวข้อง จะ

ด าเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุ

ดงักลา่ว และจะแตง่ตัง้บคุคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ปด้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่

ขอมติแล้วแต่ปม่ปด้รับมติ จะด าเนินการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์โดยรวมเป็นส าคญั 
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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายการกับผู้จัดการกองทรัสต์) 

 
1. วันที่ท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

TFUND, กองทนุรวม TLOGIS, กองทนุรวม TGROWTH และ ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
และได้ด าเนินการแปลงสภาพกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว 

   

2. คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 

: บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) 

   

3. ลั ก ษณ ะส่ วน ได้ เสี ย ข อ ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

: ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT  

   

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์ TREIT และ บริษัทฯ จะท าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตัง้

ผู้ จัดการกองทรัสต์ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และ สัญญาแต่งตัง้

ผู้จัดการกองทรัสต์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2558  

เพื่อปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT 

ตามที่ปรากฏในตารางดงันี ้
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ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

ค่าธรรมเนียม
การบริหาร
จัดการ

ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ 
(Performance 

Fee) ใหม่ 
อาคารโรงงาน (Factory) ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน 

 ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน 

ร้ อ ย ล ะ  4.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

โรงงาน ร้อยละ 3.00 

ของรายได้สทุธิ อาคารคลงัสินค้า (Warehouse) ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  3.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

ร้ อ ย ล ะ  2.00 

ของรายได้สทุธิที่

ไ ด้ จากอาค าร

คลงัสินค้า 

 

อัตราค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive fee) 

ประเภทของทรัพย์สิน กองทุนรวม 
TFUND 

กองทุนรวม 
TLOGIS 

กองทุนรวม 
TGROWTH 

กองทรัสต์ 
TREIT 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

พิเศษ 
(Incentive fee)

ใหม่ 
อาคารโรงงาน (Factory) ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

 ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

19.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 5.00 

ของก าไรสทุธิ

จากการ

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

(อตัราคงที่) 

อาคารคลงัสินค้า (Warehouse) ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.00 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.00 ของก าไร

จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 

ร้อ ยล ะ  0.00 – 

10.50 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด าเนินงานของ

ทรัพย์สิน 
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5. ขนาดของรายการ : รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีขนาดรายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 884 ล้านบาท

ส าหรับอายสุญัญา 5 ปี โดยอ้างอิงจากข้อมลูงบการเงินของกองทนุรวมและ

กองทรัสต์ส าหรับช่วงเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ ตามงบ

การเงินฉบับสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560  จึงเข้าข่ายเป็น

การท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีขนาด

รายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ ดงันัน้รายการดงักล่าวจึงจะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้

ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

   

6. เกณฑ์ในการก าหนดค่าจ้าง
บริหาร  

 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ส าหรับการที่กองทรัสต์ 

TREIT จะได้รับโอนทรัพย์สินจากการแปลงสภาพกองทุนรวมในครัง้นี ้อาจ

ท าให้บริษัทฯ ได้รายได้เพิ่มจากขนาดของทรัพย์สินที่ใหญ่ขึน้ ดงันัน้ การ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังอยู่ในอัตราค่าธรรมเนียมที่

เหมาะสม 

   

7. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ
แก้ไขเพิ่ ม เติมการก าหนด
ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ 

: เนื่องจากการท่ีกองทรัสต์ TREIT จะได้รับโอนทรัพย์สินจากการแปลงสภาพ

กองทนุรวมในครัง้นี ้กองทรัสต์ TREIT จะมีขนาดกองทรัพย์สินท่ีใหญ่ขึน้ จึง

สง่ผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ท าให้กองทรัสต์ 

TREIT สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายและผลดีต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

TREIT  
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8. การขออนุมัติท ารายการ : การเข้าท ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม  TFUND, กองทุนรวม  TLOGIS, กองทุน รวม 
TGROWTH และที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัท
จัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ 

   

9. ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทจัดการของ
ก อ ง ทุ น ร ว ม  TGROWTH
เกี่ ยวกับการตกลงเข้ าท า
รายการ และเป รียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 

: บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้ จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Performance 
Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อให้ค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกนั เนื่องจากในปัจจุบนัค่าธรรมเนียมดงักลา่ว 
ของกองทนุรวม TGROWTH แตกตา่งจากคา่ธรรมเนียมดงักลา่วของกองทนุ
รว ม  TFUND, ก อ งทุ น รวม  TLOGIS แ ล ะก อ งท รัส ต์  TREIT อี ก ทั ้ง
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้าแตกต่าง
กนั นอกจากนีก้ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 
Fee) เป็นอัตราคงที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์มีความชัดเจนมากขึน้
ภายหลงัจากการแปลงสภาพ  
 
ทัง้นี ้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความเห็นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม TGROWTH ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียม
พิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เป็นการเข้าท ารายการที่เหมาะสม และจะท าให้ได้รับประโยชน์จากภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของกองทรัสต์ TREIT โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเป็นไปตามรายละเอียด ที่ปรากฏใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 10 ที่ได้ส่ง
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

   

10. ความเห็นของคณะกรรมการ : การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นที่เก่ียวข้องกบั
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บริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์
เกี่ ยวกับการตกลงเข้ าท า
รายการ และเป รียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 

คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Performance 
Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) เพื่อให้ค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วเป็นมาตรฐานเดียวกนั เนื่องจากในปัจจุบนัค่าธรรมเนียมดงักลา่ว 
ของกองทนุรวม TGROWTH แตกตา่งจากคา่ธรรมเนียมดงักลา่วของกองทนุ
รว ม  TFUND, ก อ งทุ น รวม  TLOGIS แ ล ะก อ งท รัส ต์  TREIT อี ก ทั ้ง
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วส าหรับอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้าแตกต่าง
กนั นอกจากนีก้ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 
Fee) เป็นอัตราคงที่จะท าให้ค่าใช้จ่ายกองทรัสต์มีความชัดเจนมากขึน้
ภายหลงัจากการแปลงสภาพ 
 
ทัง้นี ้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความเห็นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม TGROWTH ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียม
พิเศษ (Incentive Fee) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เป็นการเข้าท ารายการที่เหมาะสม และจะท าให้ได้รับประโยชน์จากภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของกองทรัสต์ TREIT โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเป็นไปตามรายละเอียด ที่ปรากฏใน สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 10 ที่ได้ส่ง
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

   

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ /ห รื อ
กรรมการของบ ริษั ท ของ
บริษัทจัดการและผู้จัดการ
กองท รัส ต์ที่ แตก ต่ างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทจัดการและ
ผู้จัดการกองทรัสต์ 

: ไมม่ี 

   

12. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TGROWTH 

: ไมม่ี 

   

13. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TFUND 

: ไมม่ี 
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14. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทุนรวม TLOGIS 

: ไมม่ี 

   

15. รายการระหว่างกันที่ ผ่านมา
ของกองทรัสต์ TREIT 

: 1. ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตาม
สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ฉบบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

2. บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขายและให้
เช่าทรัพย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานให้แก่กองทรัสต์ 
TREIT 

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่าจ้างบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภท
โรงงาน 

4. บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จ ากัด ขาย ให้เช่า และให้เช่าช่วงใน
ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าให้แก่กองทรัสต์ 
TREIT 

5. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จ ากัด 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้า 

   

16. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก 
ณ  วันก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ
หน่วย 

: 1. รายช่ือผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้ บริหารของบริษัทจัดการ ณ วันที่ 1 
สงิหาคม 2560 ประกอบด้วย 
นายอนชุา เหลา่ขวญัสถิต 

นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ 

นางสาวศรัณยา เวชากลุ 

นายสมิทธ์ พนมยงค์ 

ดร.อารักษ์ สธีุวงศ์ 

ดร.สทุธาภา อมรวิวฒัน์ 

นายชลติติ เนื่องจ านง 

นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมีชยั 

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

นางป่ินสดุา ภูว่ิภาดาวรรธน์ 

นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั 

นางสาวจารุภทัร ทองลงยา 

นายอาชวิณ อศัวโภคิน 
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นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

นางสาวสมใจ โรจน์เลศิจรรยา 

นางสาวอมรมาลย์ อมัพรพิสิฏฐ์ 

นางสาววริษา ลพานกุรม 

นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 

2. รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 รายแรก (ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ซึง่เป็น
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุครัง้ที่ 1/2560 (Record Date)) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 19 

   

17. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ TREIT ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 
เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มิถนุายน 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
 
 

งบดุล ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)   (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

สินทรัพย์ 
   

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 7,260,760 7,351,650 7,302,159 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 310,271 270,555 251,615 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,296 41,049 30,165 

ลกูหนี ้
   

จากการให้เชา่และบริการ 45,560 43,647 54,607 

จากดอกเบีย้ 368 468 450 

อื่น 2,983 7,527 3,949 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 61,759 51,974 44,486 

สนิทรัพย์อื่น 2,440 4,406 7,715 

รวมสินทรัพย์ 7,687,437 7,771,276 7,695,146 

หนีส้นิ 
   

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 39,875 42,789 35,140 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย - - 15,646 

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 53,243 6,172 6,121 

เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ 169,698 151,850 155,207 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,819,000 1,819,000 - 

หุ้นกู้  - - 1,800,000 

หนีส้นิอื่น 4,306 4,597 2,436 

รวมหนีส้ิน 2,086,122 2,024,407 2,014,550 

สินทรัพย์สุทธิ 
   

ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 5,542,063 5,542,063 5,542,063 

ก าไรสะสม 59,252 204,806 138,533 
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งบดุล ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)   (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315 5,746,869 5,680,596 

หนีส้นิและสนิทรัพย์สุทธิ 7,687,437 7,771,276 7,695,146 

 

งบก าไรขาดทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 สิน้สุด 30 มิถุนายน 2560 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

รายได้จากการลงทุน       

รายได้คา่เชา่และบริการ 366,158  563,070  262,529  

รายได้ดอกเบีย้ 2,540  3,885  2,017  

รายรับจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า 41,325  62,054  515  

รายได้จากการริบเงินมดัจ าคา่เชา่และคา่บริการ 5,575  24,995  -  

รายได้อื่น 49  1,771  3,607  

รวมรายได้ 415,646  655,775  268,668  

ค่าใช้จ่าย       

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 44,410  60,508  24,995  

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี 3,694  5,892  2,922  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,474  2,273  1,163  

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 496  590  354  

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 28,118  99,995  31,804  

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 12,479  15,185  7,488  

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 38,423  74,208  35,348  

รวมค่าใช้จ่าย 129,094  258,651  104,074  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286,552  397,124  164,594  

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 211  -  -  

รายการก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (126,500) 90,890  (49,491) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

160,263  488,014  115,103  
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งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 สิน้สุด 30 มิถุนายน 2560 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,149,204) 454,429  209,499  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,928,756  (416,676) (220,383) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(220,448) 37,753 (10,884) 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)  (ณ 30 มิถุนายน 2560) 

 ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.88  10.14  10.02  

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ

ด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) (0.14) 0.26  (0.12) 

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินตอ่สนิทรัพย์รวม (ร้อยละ)(1) 23.66  23.41  23.39  

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (ร้อยละ) (1) 32.47  31.65  31.69  
หมายเหตุ :  
(1) ค านวณจากหนีท่ี้มีภาระดอกเบีย้ 
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) เป็นต้นไป  
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชัน้ 2 ฝ่ังโรงแรม) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
__________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน (ตามข้อ 2 หรือข้อ 3) ให้แก่
บริษัทจดัการเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุก่อนเวลาได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอายุ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่ออก
หนังสือ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคล
นัน้ตัง้อยู่ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าหรับนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท า
ค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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3.  การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ต้องเป็นการมอบฉนัทะให้กบับุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่
แนบมาพร้อมนีเ้ทา่นัน้ และบริษัทจดัการจะถือวา่การใช้สิทธิออกเสยีงของตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุในครั ง้
นี ้เป็นการใช้สทิธิออกเสยีงตามจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมอบฉนัทะ หรือเป็นการ
ใช้สทิธิออกเสยีงตามจ านวนสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี  

- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมอบอ านาจให้แก่ผู้จดัการกองทนุรวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสง่
หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัทจัดการ ทัง้นี ้จะต้องจดัสง่ให้ถึง
บริษัทจดัการก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน  

- หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่  

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

-  หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี  ้

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
หนงัสือรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่
ออกหนงัสอื) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

-  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนบัจาก
วนัที่ออกหนงัสือ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล
นัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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-  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่
นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

ข)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาน าแบบการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนส าหรับเข้า
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือน ามาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉนัทะ) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 



ส ำหรับบคุคลธรรมดำหรือนิตบิคุคลท่ีไม่ใช่คสัโตเดียน  เอกสารแนบ 17 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข้ำพเจ้ำ                                สญัชำต ิ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) โดยถือหน่วยลงทนุจ ำนวนทัง้สิน้ 
รวม                                                 หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั                                                 เสียง 
being a unitholder of TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH) holding the total amount of                                                units, 
and having the right to vote equal to                                                votes.  

  
(3) ขอมอบฉนัทะให้   อำย ุ  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือผู้จดักำรกองทนุรวม  
or the Fund Manager, namely 

(3.1) นำยสมิทธ์ พนมยงค์  อำย ุ 45  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              39 ซอยสขุมุวิท 39 (พร้อมพงษ์)   
       Mr. Smith Banomyong                                      age                         45                                years, reside at                         39 Soi Sukhumvit 39 (Prompong) 

ถนน            -  ต ำบล/แขวง คลองตนัเหนือ      อ ำเภอ/เขต วฒันำ  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Klongton Nua   Amphur/Khet             Wattana 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์            10110                          
Province                Bangkok     Postal Code                         10110 

 
หรือ 
or 

 
(3.2)          นำงสำวพิจิตตรำ ไตรรัตนธำดำ   อำย ุ 36  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              548/7 ซอยนนทรี 28   
 Ms. Pijittra Trirattanathada  age                         36 years, reside at                         548/7 Soi Nonsi 28 

ถนน           -  ต ำบล/แขวง ช่องนนทรี อ ำเภอ/เขต ยำนนำวำ  
Road                                     -  Tambol/Khwaeng                    Chong Nonsi   Amphur/Khet             Yannawa 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์            10120                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10120 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครัง้ท่ี  1/2560 ในวันท่ี  
19 ตลุำคม 2560 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลำ 8.00 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชัน้ 2 ฝ่ังโรงแรม) โรงแรมพลำซำ่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน ถนน
วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.1/2017 on 19 October 2017 from 9.00 hrs. onwards (registration starts at 8.00 hrs.) at Grand Hall 
(2nd Floor, Hotel Building) Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1. วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด   
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the Conversion of Property Funds into TREIT, the Conversion Plan, the transfer of assets and liabilit ies of Property Funds to 
TREIT and the receiving of compensation from TREIT in Trust Units with cash. 

 

1.1. วาระท่ี 1.1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม TGROWTH ท่ีโอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์
พร้อมเงินสด 
Agenda No. 1.1 Re: To consider and approve the Conversion of TGROWTH, the Conversion Plan, the transfer of assets and liabilities of TGROWTH to TREIT and 
the receiving of compensation from TREIT in Trust Units with cash. 
 

         (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                 Disapprove  Abstain 

 
1.2. วาระท่ี 1.2 พิจารณารับทราบแผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 

Agenda No. 1.2 Re: To consider and acknowledge the additional investment plan after the Conversion of Property Funds 

 
1.3. วาระท่ี 1.3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลัง

การแปลงสภาพกองทุนรวม) 
Agenda No. 1.3 Re: To consider and approve the decrease of paid-up capital of TREIT (in the case where TREIT does not invest in the additional assets after the 
Conversion of Property Funds) 
 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                 Disapprove  Abstain 

 
1.4. วาระท่ี 1.4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 

Agenda No. 1.4 Re: To consider and approve the TREIT’s loans and the provision of collateral related to the TREIT’s loans 
 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย (คดัค้ำน)     งดออกเสียง 
     Approve                 Disapprove (Object) Abstain 

 
2. วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม 

และแผนการแปลงสภาพ  
Agenda No. 2 Re: To consider and approve the amendment of Fund Scheme to be in accordance with the Conversion of Property Funds and the Conversion Plan. 
 

      (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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3. วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และการแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชี 
 Agenda No. 3 Re: To consider and approve the dissolution of the TGROWTH, the liquidation and the appointment of the liquidator. 

 

       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

   

4. วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจัดการเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
 Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appointment of other person other than the Management Company as the REIT Manager. 

 
       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

5. วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าเป็นทรัสตี 
 Agenda No. 5 Re: To consider and approve the appointment of other person other than the Supervisor as the Trustee. 

 

       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove Abstain 
 

6. วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 
Fee) ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์  

 Agenda No. 6 Re: To consider and approve the amendment of the REIT Manager’s fee in relation to performance fee and incentive fee as specified under REIT Manager 
Appointment Agreement. 

 

      (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
7. วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 7 Re: To consider other matters (if any). 

    

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ จดักำรกองทุนรวมให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำแต่ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง

ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ื องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(7) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้ผู้จดักำรกองทนุรวมเป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ี

เห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้ผู้จดักำรกองทนุรวมให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแตม่ิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำร ะใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชดัเจนนัน้ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำก ำหนดให้ผู้จดักำรกองทนุรวมในฐำนะผู้ รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงักล่ำวในทุกวำระของกำรประชุม
ดงักลำ่วข้ำงต้น  

In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager as 
my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all agendas 
of the meeting. 

 
กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำ

ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 

having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมำยเหต ุ
1. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form A. are: 

(1) เอกสำรของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ผู้มอบฉนัทะ) 
 -  บคุคลธรรมดำ: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือหนงัสือเดนิทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the unitholder. 

- นิตบิคุคล: ส ำเนำหนงัสือรับรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร (อำยไุม่เกิน 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีออกหนงัสือ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้
มีอ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ
หนงัสือเดนิทำงท่ียงัไม่หมดอำยขุองผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิตบิคุคลนัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 month), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person. 

- ส ำหรับนิตบิุคคลตำ่งประเทศ เอกสำรใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท ำค ำแปลเป็นภำษำองักฤษแนบมำพร้อมกนัด้วย และให้ผู้ มีอ ำนำจลง
นำมผกูพนันิตบิคุคลนัน้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องของค ำแปล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิตบิคุคล (ถ้ำมี) 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this proxy. 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือหนงัสือเดนิทำงของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
  Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 



ส ำหรับบคุคลธรรมดำหรือนิตบิคุคลท่ีไม่ใช่คสัโตเดียน  เอกสารแนบ 17 

FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND Attachment 17 

แบบ ก 
Form A. 

เอกสำรแนบ 17 หน้ำ 5 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
Attachment 17 Page 5 out of 5 pages 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหน่วยลงทนุ 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

3.  กรุณำตดิอำกรแสตมป์ 20 บำท 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า                                สญัชาต ิ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม   หน่วย                                                                                                                                                                                                                                        
being a unitholder of TICON Industrial Growth Leasehold Property Fund (TGROWTH) holding the total amount of                                                                units,                                                                                                                                                                                                                        

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง                                                           
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

 

(2) ขอมอบฉนัทะให้   อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province         Postal Code                   

 

หรือผู้จดัการกองทนุรวม  
or the Fund Manager, namely 

(2.1)  นายสมิทธ์ พนมยงค์  อาย ุ 45  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              39 ซอยสขุมุวิท 39 (พร้อมพงษ์)   
       Mr. Smith Banomyong                                      age                         45                                years, reside at                         39 Soi Sukhumvit 39 (Prompong) 

ถนน            -  ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ      อ าเภอ/เขต วฒันา  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Klongton Nua   Amphur/Khet             Wattana 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10110                          
Province                Bangkok     Postal Code                         10110 
 

หรือ 

or 
 

(2.2)          นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา   อาย ุ 36  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              548/7 ซอยนนทรี 28   
 Ms. Pijittra Trirattanathada  age                         36 years, reside at                         548/7 Soi Nonsi 28 

ถนน           -  ต าบล/แขวง ช่องนนทรี อ าเภอ/เขต ยานนาวา  
Road                                     -  Tambol/Khwaeng                    Chong Nonsi   Amphur/Khet             Yannawa 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10120                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10120 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครัง้ท่ี  1/2560 ในวันท่ี  
19 ตลุาคม 2560 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชัน้ 2 ฝ่ังโรงแรม) โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน ถนน
วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No. 1/2017 on 19 October 2017 from 9.00 hrs. onwards (registration starts at 8.00 hrs.) at Grand Hall 
(2nd Floor, Hotel Building) Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยลงทนุ            หน่วย และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                       เสียง                                                  units, and having the right to vote equal to                                votes. 

                                                 Number of                                                    investment unit and having the right to vote                       votes 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1. วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสด   
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the Conversion of Property Funds into TREIT, the Conversion Plan, the transfer of assets and liabilities of Property Funds to 
TREIT and the receiving of compensation from TREIT in Trust Units with cash. 

    

1.1.  วาระท่ี 1.1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม TGROWTH ท่ีโอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์
พร้อมเงินสด 
Agenda No. 1.1 Re: To consider and approve the Conversion of TGROWTH, the Conversion Plan, the transfer of assets and liabilities of TGROWTH to TREIT and 
the receiving of compensation from TREIT in Trust Units with cash. 

 

         (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
1.2.  วาระท่ี 1.2 พิจารณารับทราบแผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม 

Agenda No. 1.2 Re: To consider and acknowledge the additional investment plan after the Conversion of Property Funds 

 
1.3.  วาระท่ี 1.3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ (กรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมภายหลัง

การแปลงสภาพกองทุนรวม) 
Agenda No. 1.3 Re: To consider and approve the decrease of paid-up capital of TREIT (in the case where TREIT does not invest in the additional assets after the 
Conversion of Property Funds) 
 

         (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
1.4.  วาระท่ี 1.4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ 

Agenda No. 1.4 Re: To consider and approve the TREIT’s loans and the provision of collateral related to the TREIT’s loans 
 

         (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย (คดัค้าน)     งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove (Object)  Abstain 



FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY เอกสารแนบ 17 
  Attachment 17 
   แบบ ข. 

Form B. 

เอกสารแนบ 17 หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 
Attachment 17 Page 3 out of 5 pages 

 

 
2. วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม 

และแผนการแปลงสภาพ  
Agenda No. 2 Re: To consider and approve the amendment of Fund Scheme to be in accordance with the Conversion of Property Funds and the Conversion Plan. 
 

      (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

3. วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การช าระบัญชี และการแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชี 
 Agenda No. 3 Re: To consider and approve the dissolution of the TGROWTH, the liquidation and the appointment of the liquidator. 

 

       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

  

4. วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจัดการเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
 Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appointment of other person other than the Management Company as the REIT Manager. 

 
       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove Abstain 
 

5. วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าเป็นทรัสตี 
 Agenda No. 5 Re: To consider and approve the appointment of other person other than the Supervisor as the Trustee. 

 

       (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย (คดัค้าน)     งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove (Object)   Abstain 
 

6. วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (Performance Fee) และ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 
Fee) ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์  

 Agenda No. 6 Re: To consider and approve the amendment of the REIT Manager’s fee in relation to performance fee and incentive fee as specified under REIT Manager 
Appointment Agreement. 

 

      (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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7. วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 7 Re: To consider other matters (if any). 

 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ จดัการกองทุนรวมให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(7) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้ผู้จดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี

เห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้ผู้จดัการกองทนุรวมให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแตม่ิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชดัเจนนัน้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้ผู้จดัการกองทนุรวมในฐานะผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงักล่าวในทุกวาระของก ารประชุม
ดงักลา่วข้างต้น  

In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager as 
my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all agendas 
of the meeting. 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 

having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุให้เทา่นัน้ 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. คือ 
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     Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix duty stamp of Baht 20. 



สิง่ที่สง่มาด้วย 18 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชัน้ 2 ฝ่ังโรงแรม) โรงแรมพลาซา่ แอทธิน ีรอยลั เมอริเดยีน ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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ใบแจ้งรายชือผู้ถอืหน่วย 
 

1. รายชือผู้ถอืหน่วยลงทุนทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ณ วนัที 26 กันยายน 2560 ซึงเป็นวนักําหนด
รายชือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครังที 1/2560 (Record Date)) โดยไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที 1.4 และ 5 ได้แก่ 

ชือ จาํนวนหน่วยลงทุนทีถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)   20,000,000 3.60 
รวม 20,000,000 3.60 

 
2. รายชือผู้ถอืหน่วยลงทุนทมีีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับผู้จัดการกองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกบัผู้จดัการกองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนั (ณ วนัที 26 กนัยายน 2560 ซึงเป็นวนั
กําหนดรายชือผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครังที 1/2560 (Record Date)) โดยไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในวาระที 4 และวาระที 6 ได้แก่ 

ชือ จาํนวนหน่วยลงทุนทีถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)   172,904,100 31.15 

นายชํานญัพจน์  พลูเกษ 577,500 0.10 

นายพลพฒัน์  พลูเกษ 267,500 0.05 
รวม 173,749,100 31.30 
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3. รายชือผู้ถอืหน่วยลงทุน 10 รายแรก 

รายชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 10 รายแรก (ณ วนัที 26 กนัยายน 2560 ซึงเป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีสิทธิในการเข้า
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครังที 1/2560 (Record Date)) ได้แก่ 

ชือ จาํนวนหน่วยลงทุนทีถอือยู่  ร้อยละ 

บริษัทไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)   172,904,100 31.15 

สาํนกังานประกนัสงัคม   49,500,600 8.92 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   26,179,780 4.72 

บริษัทกรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)   20,000,000 3.60 

บริษัทไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)   16,917,200 3.05 

บริษัทเมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)   16,600,000 2.99 

บริษัทไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โดย บลจ.ไทย
พาณิชย์ จํากดั 4   13,676,800 2.46 

BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH   6,810,100 1.23 

บริษัททิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)   6,800,000 1.23 

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND   6,699,800 1.21 

รวม 336,088,380 60.56 
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