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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์ (Fact Sheet)
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
สรุ ป ข้ อ มู ล ส ำคัญ นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ล กำรเสนอขำยหน่ วยทรัส ต์ และ
หนั งสื อชี้ ชวน ซึ่ งเป็ นเพี ยงข้อมูล สรุปเกี่ ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัส ต์
ดัง นั ้น ผู้ล งทุ นต้ อ งศึ ก ษำข้ อ มู ล ในรำยละเอี ย ดจำกหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบับ เต็ม ซึ่ ง สำมำรถขอได้ จ ำก
ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
และหนังสือชี้ชวนที่ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ชื่อทรัสต์ (ภำษำไทย)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ชื่อทรัสต์ (ภำษำอังกฤษ)

TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
(REIT Manager)
ทรัสตี (Trustee)

TREIT
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ. บัวหลวง”)

1. ข้อมูลที่สำคัญของทรัสต์
อำยุทรัสต์

ทรัสต์ไม่กาหนดอายุ

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้
1. บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) และ
2. บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)

(Property Manager)
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้
เป็ นเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ แรก (Initial Public
ลักษณะกำรเสนอขำย
Offering, “IPO”) โดยเป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้ สิ้น ไม่เกิน 3,425,000,000 บาท โดยมูลค่าการเสนอขายรวมทัง้ สิน้ จะขึน้ อยู่กบั
จานวนหน่วยทีเ่ สนอขาย (โดยการระดมทุนในครัง้ นี้
เป็ นการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ มูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน
3,425,000,000 บาท และ กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซือ้ ทรัพย์สนิ หลัก
ในการลงทุนครัง้ แรก มูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 860,000,000 บาท มูลค่าระดมทุน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 4,285,000,000 บาท)
จำนวนหน่ วยที่เสนอขำยทัง้ สิ้น ไม่เกิน 342,500,000 หน่วย
10.00 บาทต่อหน่วย
รำคำเสนอขำย
10.00 บาทต่อหน่วย
มูลค่ำที่ตรำไว้
ไม่ ร ับ ไถ่ ถ อนหน่ ว ยทรัสต์ โดยผู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ะยื่น ขอจดทะเบีย น
ประเภทหน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นหน่ วยทรัสต์ประเภทระบุช่อื ผู้ถือและชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมด และไม่มี
คุณสมบัติของหน่ วยทรัสต์
ข้อจากัดการโอนเว้นแต่ขอ้ จากัดการโอนทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายซึง่ ได้ระบุไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัดส่วนการเสนอขายต่อนักลงทุน
ลักษณะกำรเสนอขำย
 นักลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่น้อยกว่า 70,000,000 หน่วย
(ได้แก่ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 11 แต่ไม่เกินร้อยละ 16 และ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte.
Ltd. เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 11 ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ท่จี ะเสนอขายทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ จานวนดังกล่าวจะไม่รวมส่ว น
ของการจัด สรรหลัก ทรั พ ย์ ท่ี เ หลื อ จากการจองซื้ อ ของผู้ จ องซื้ อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมด)
 ผู้ ม ี อุ ป การคุ ณ ของผู้ จ ั ด การการจั ด จ าหน่ าย และผู้ จ ั ด จ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย
 ผูจ้ องซือ้ รายย่อย ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
(โปรดดูคานิยามของนักลงทุนแต่ละประเภทในส่วนที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
จัดสรรโดยใช้ดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
วิ ธีกำรจัดสรร
2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
จำนวนหน่ วยจองซื้อขัน้ ตำ่
20,000 บาท และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท
จำนวนเงิ นจองซื้อขัน้ ตำ่
วันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 ในเวลาทาการของสาขาที่เปิ ดรับจองซื้อและ
ช่วงเวลำกำรเสนอขำย
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.
หน่ วยทรัสต์
ทัง้ นี้ จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อยจะมีจานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวน
ทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ ราย
ย่อยครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้
รายย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
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1.2 ควำมสมเหตุสมผลของรำคำซื้อทรัพย์สิน
สาหรับสาหรับราคาสูงสุดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกจากทีพาร์คและไทคอนจะไม่เกิน 4,250 ล้าน
บาท (สูงกว่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระประมาณไม่เกิน
442 ล้านบาท หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 11.59) ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุน
สูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถยอมรับได้เนื่องจากหากพิจารณาจากกรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื ประมาณการ
อัตราผลตอบแทนในปี แรกของทรัสต์จะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.52 ซึง่ จะต่ ากว่าอัตราเงินปนั ผล (Dividend Yield) จากการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเทียบเคียงโดยพิจารณาจาก ประเภทของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน การลงทุน
ในกรรมสิทธิและ/หรื
อสิทธิการเช่า และขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท และไม่มกี ารกูย้ มื กองทุนรวม
์
ทีเ่ ทียบเคียงได้จะมีอตั ราเงินปนั ผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 6.81 แต่เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้า
ลงทุนนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ายังมีโอกาสในการบริหารทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนให้
แสวงหารายได้เพิ่มเติม เช่น การแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าพื้นที่หลังคาคลังสินค้าเพื่อติดตัง้ แผงเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ปจั จุบนั การให้เช่าพื้นทีต่ ิดตัง้ แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ได้ดาเนินการบนคลังสินค้าหลาย
แห่งของทีพาร์คแล้วโดยสามารถให้เช่าในอัตรา 5 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และมีสดั ส่วนพืน้ ทีเ่ ช่าหลังคาต่อพืน้ ทีใ่ ห้
เช่าของอาคารในสัดส่วน 1:1 อย่างไรก็ตาม การดาเนินการนาหลังคาคลังสินค้ามาติดตัง้ แผงเซลพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าวจะต้องขอความยินยอมผูเ้ ช่ารายย่อยและติดต่อหาผูท้ ม่ี ใี บอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ศักยภาพใน
การเพิม่ รายได้จากทีต่ งั ้ คลังสินค้าซึง่ อยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (พืน้ ทีส่ มี ่วง) ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ
51 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าทัง้ หมดทีท่ รัสต์จะลงทุนซึง่ สามารถใช้จดั เก็บสินค้าได้หลากหลายประเภทกว่าในพืน้ ทีป่ ระเภท
อื่นและมีศกั ยภาพในการปรับค่าเช่าเพิม่ ขึน้ การสร้างประโยชน์เพิม่ เติมจากพืน้ ทีเ่ ช่าเนื่องจากโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุน
นัน้ มี ค่า Floor Area Ratio (FAR) (สัดส่วนระหว่างพืน้ ทีเ่ ช่าต่อเนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด) อยู่ประมาณ 33.4% ซึง่ ต่ ากว่า
เมื่อเทียบกับโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมทีท่ รัพย์สนิ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ซง่ึ มี FAR ทีป่ ระมาณ 55% โดยสัดส่วนทีต่ ่ า
กว่านี้มผี ลทาให้ทรัสต์สามารถสร้างรายได้เพิม่ โดยเพิม่ พืน้ ที่ในการเช่าด้วยต่อเติมอาคารโรงงานเดิมหรือสร้างโรงงาน
ใหม่ในพืน้ ทีเ่ ดิมได้ตามความต้องการของผูเ้ ช่ารายย่อยซึง่ เป็ นผลให้ทรัสต์มโี อกาสได้รบั รายได้เพิม่ เติมจากพืน้ ทีเ่ ช่าที่
เพิม่ ขึน้ รวมถึงมีความเห็นบางประการทีแ่ ตกต่างไปจากผู้ประเมินอิสระ (โดยมีรายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4
การลงทุนในทรัพย์สนิ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกของทรัสต์ในกรณีมกี ารกูย้ มื ในสัดส่วนร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีล่ งทุนครัง้ แรก หรือไม่เกิน 860 ล้านบาท (รายละเอียดการกูย้ มื แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6
การกูย้ มื เงินสาหรับการลงทุนครัง้ แรก) จะได้อตั ราผลตอบแทนร้อยละ 7.21 แม้ว่าจะสูงกว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื ร้อยละ
6.52 แต่ผลู้ งทุนจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื ของทรัสต์ดว้ ยเช่นกัน ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1.6 ความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื
อนึ่งการทีท่ รัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ในราคาสูงสุดไม่เกิน 4,250 ล้านบาท จะทาให้ผลู้ งทุนได้รบั ผลตอบแทนใน
กรณีมกี ารกูย้ มื เงิน ประมาณร้อยละ 7.21 เปรียบเทียบกับกรณีทท่ี รัสต์ลงทุนในราคาประเมินต่ าสุดที่ 3,809 ล้านบาท
โดยผูล้ งทุนจะได้ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.34 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของทรัสต์ในกรณี
ต่างๆ ดังนี้
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน
ราคาซื้อ

ประมาณการอัตราผลตอบแทน

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

อัตราเงินปนั ผลเฉลีย่ ของกองทุนรวม
3 กองทุนทีน่ ามาเปรียบเทียบ (ร้อยละ)

หากทรัสต์ซ้อื ในราคาประเมิน
3,809
7.34
ต่าสุด (ไม่มกี ารกูย้ มื )
ราคาที่ ท รั ส ต์ จ ะท าการซื้ อ ไม่เกิน 4,250
ไม่ต่ากว่า 6.52
6.811
ทรัพย์สนิ โดยไม่มกี ารกูย้ มื เงิน
ราคาที่ ท รั ส ต์ จ ะท าการซื้ อ ไม่เกิน 4,250
ไม่ต่ากว่า 7.21
ทรัพย์สนิ โดยมีการกูย้ มื เงิน
อย่างไรก็ดี การกาหนดราคาทรัพย์สนิ สุดท้ายทีท่ รัสต์จะลงทุน จะกาหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบัน ณ อัตราผลตอบแทนทีต่ ่างกัน (Bookbuilding) โดยราคาทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนสุดท้ายทีไ่ ด้จากการ
ทา Bookbuilding อาจต่ า กว่ า หรือ เท่ ากับ มูลค่า สูง สุดของทรัพย์สิน ดังกล่ า วโดยขึ้น อยู่ก ับ ภาวะตลาดตลอดจน
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงทีเ่ สนอขาย ณ เวลานัน้ ๆ อีกด้วย
นอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รบั เงินสดจากการลดทุนอันเนื่องจากสภาพ
คล่องส่วนเกินซึง่ เกิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จา่ ยเงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ และออกเสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึง่
มีอตั ราประมาณร้อยละ 0.54 เมื่อคานวณจากราคาทีท่ รัสต์จะทาการซือ้ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครังนี
้ ้
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”) ประสงค์จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment
Trust) ต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ แรก (IPO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการระดมทุน โดยการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
1. กรรมสิทธิในที
งสินค้า จานวน 8 หลัง
์ ด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารคลั
์
12 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า เนื้อทีป่ ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสิทธิ ์
ในอาคารคลังสินค้า จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 5,540 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และ สิทธิการเช่า
อาคารคลังสินค้า จานวน 5 หลัง 9 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิ ธิการ
เช่าประมาณ 28 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
4. กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
จานวน 20 หลัง พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร
1

อัตราเงินปนั เฉลีย่ ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับทรัสต์ โดย
พิจารณาจากประเภทของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน การลงทุนในกรรมสิทธิ ์และ/หรือสิทธิการเช่า ขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท
และไม่มกี ารกูย้ มื ซึง่ ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) มีอตั ราเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%,
6.96% และ 6.92% ตามล าดับ โดยค านวณจากเงิน ป นั ผลที่จ่า ยให้ก ับผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ย้อ นหลัง 4 ไตรมาส หรือ ทาให้เ ป็ น รายปี
(Annualized) แล้วหารด้วยราคาปิดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันทีม่ กี ารซื้อขาย (Trading Day) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (โดยทัง้ 3
กองทุนรวมไม่มกี ารลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินในรอบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง)
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้เช่าเป็ นหลัก หรือบางกรณี
ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งเน้นการก่อให้เกิดรายได้ โดยคาดว่าจะได้รบั เงินจาก
การระดมทุนในครัง้ นี้จานวนไม่เกิน 3,425 ล้านบาท และจากการกู้ยมื เงินจานวนไม่เกิน 860 ล้านบาท โดยเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะเหลือเงินทีจ่ ะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้เป็ นจานวนไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
1.4 กำรกู้ยืมเงิ น
ในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั
ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ มีรายละเอียดเบือ้ งต้น ดังต่อไปนี้
ธนำคำรผูใ้ ห้เงิ นกู้
ผูข้ อสิ นเชื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิ น
วงเงิ นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ หลัก
ไม่เกิน 1,350,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ น
1) จานวนเงินกูย้ มื เพื่อการลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก 860,000,000 บาท
หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด (Total Asset Value)
2) ส่วนที่เหลือเบิกถอนภายในปี 2558 เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม
โดยจะด าเนิ น การขออนุ ม ัติลงทุ น ตามหลัก เกณฑ์ท่ีไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญา
ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ และนโยบายการท ารายการระหว่ า งทรัส ต์ แ ละผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
ประเภทของอัตรำดอกเบี้ย
ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.25
อัตรำดอกเบี้ย
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี ประเภท
เงินกูแ้ บบมีระยะเวลาของธนาคารผูใ้ ห้เงินกู้ (Minimum Loan Rate, “MLR”)
ชาระรายเดือน
กำรชำระดอกเบี้ย
ปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 7
ปลอดการชาระคืนเงินต้น
ระยะเวลำชำระคืนเงิ นกู้*
ปี ท่ี 8
ชาระคืนร้อยละ 9.00 ของเงินต้น
ปี ท่ี 9
ชาระคืนร้อยละ 14.00 ของเงินต้น
ปี ท่ี 10
ชาระคืนเงินต้นส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืน ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้น จานวน 84 เดือน* หลังจากนัน้ จะชาระเป็ น
ราย 6 เดือน
เงิ นต้น
หลักประกันกำรกู้ยืม
เงื่อนไขกำรกู้ยืม

ไม่มหี ลักประกัน
1. ไม่ จ าหน่ า ยจ่ า ยโอน หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พัน ในทรัพ ย์ สิน หลัก ของทรัส ต์
(Negative Pledge)
2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงินกู้มสี ทิ ธิในการให้บริการทางการเงินก่อนสถาบัน
การเงินอื่น ในกรณีทอ่ี ตั ราหรือราคาทีท่ รัสต์ได้รบั จากธนาคารผูใ้ ห้เ งินกูอ้ ยู่
ในอัตราทีเ่ ทียบเท่ากับหรือดีกว่าสถาบันการเงินอื่น (Right to Match)
3. ทรัสต์ตอ้ งไม่ปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆตามทีร่ ะบุส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 หัวข้อการกูย้ มื
เงินสาหรับการลงทุนครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากธนาคารผูใ้ ห้
เงินกูแ้ บบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Consent)

ทีม่ า ทีแมน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
*เริม่ นับวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรกของแต่ละปีของการชาระคืนเงินกูย้ มื
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อย่างไรก็ดี ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้
จากส่วนที่ 2 ข้อ 1 หัวข้อ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากจากการกูย้ มื เงิน
ทัง้ นี้ ในการกูย้ มื ครัง้ นี้ ทรัสต์อาจกูย้ มื ต่ ากว่าจานวน 1,350 ล้านบาทตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้างต้น โดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์คาดว่าในการลงทุนครัง้ แรกนี้ จะกูย้ มื เป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุน
ทัง้ หมด หรือคิดเป็ นมูลค่าเงินกูย้ มื โดยประมาณไม่เกิน 860 ล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่าเงินกูย้ มื ทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงจะขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ ในตลาด จานวนเงินทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และราคาสุดท้ายของ
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกูย้ มื สาหรับการเข้าลงทุนในครัง้ นี้
ในจานวนทีเ่ หมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกูย้ มื เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรกตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในอนาคตผู้จดั การ
กองทรัสต์อ าจพิจ ารณากู้ยืม เพิ่มเติม เพื่อ เข้าลงทุ นในทรัพย์สนิ อื่น ที่ผู้จดั การกองทรัสต์เ ห็น สมควรและก่ อให้เ กิด
ผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมนัน้ จะเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด และเป็ นการลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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1.4 กำรจัดตัง้ ทรัสต์และโครงสร้ำงของทรัสต์
ทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate
Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ และผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะยื่นคาขอให้รบั หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์แล้ว ทรัสต์จะนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะทาหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการทรัสต์ในด้านต่างๆ ซึง่ รวมถึงการลงทุนและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของทรัสต์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
คัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เป็ นต้น ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีพาร์คและไทคอนเป็ น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ หลัก ของทรัสต์ในการลงทุนครัง้ แรก เพื่อนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปหา
ผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทีท่ รัสต์ได้ลงทุนหรือมีไว้ โดย
รายได้ทท่ี รัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ และ/
หรือค่าบริการส่วนกลาง
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตี (Trustee) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ (Trust Deed)
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รวมทัง้
ประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ทรัสต์จะไม่ดาเนินการใน
ลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้ทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้ จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทีม่ เี หตุ
อันควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แผนภำพแสดงโครงสร้ำงของทรัสต์
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1.5 นโยบำยกำรลงทุน
การลงทุนของทรัสต์มี 2 ประเภท คือ การลงทุนในทรัพ ย์สนิ หลัก และการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเพื่อเป็ นการ
บริหารทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ซึ่งได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างที่เป็ น
คลังสินค้า โรงงาน และ/หรือสานักงาน ทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยทรัสต์ต้องถือหุน้ ในบริษัท
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสัดส่วนทีก่ ฎหมายกาหนดซึง่ ในปจั จุบนั ได้แก่รอ้ ยละ 99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
และมีสทิ ธิออกเสียงของบริษทั นัน้ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการดูแลและควบคุม
ให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด รวมถึงการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีทม่ี กี ฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องอนุญาต)
1.6 ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
(1) ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ตำรำงสรุปข้อมูลของคลังสิ นค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมที่ตงั ้
จำนวนอำคำร
พืน้ ที่อำคำร
โครงกำร / นิ คมอุตสำหกรรม / สวนอุตสำหกรรม
(ยูนิต)
ประมำณ (ตร.ม.)
คลังสิ นค้ำ
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา
4
5,540
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
4
15,800
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา
5
44,418
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
2
9,750
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
9
74,995
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี
1
10,020
25
160,523
รวมคลังสิ นค้ำ
โรงงำน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
2
6,750
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
11
33,350
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
4
8,675
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
1
1,625
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
2
3,600
20
54,000
รวมโรงงำน

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

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

สาหรับอายุของสิง่ ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกนัน้ มีสภาพดีและอายุน้อย (สภาพใหม่) โดยอาคารส่วน
ใหญ่มอี ายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคาร จะพบว่าพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของอาคารคลังสินค้าทีใ่ ห้เช่ามี
อายุเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ปี และพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 75.09 ของพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานมีอายุเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ปี
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(2)
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แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน

ส่วนที่ 1 หน้า 9 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์
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ลักษณะกำรลงทุนในทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ประเภท
ทรัพย์สิน

คลังสิ นค้ำ*

โรงงำน**

1. กรรมสิทธิในที
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารคลังสินค้า
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารโรงงาน
ลักษณะกำร
2. สิท ธิการเช่ า ที่ดิน 30 ปี นับ จากวัน จดทะเบีย นการเช่ า และกรรมสิท ธิใ์ น
ลงทุน
อาคารคลังสินค้า
ของทรัสต์
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า
(ภำพรวม)
ประมาณ 28 ปีนบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
โครงกำรไทคอน
นิ คมอุตสำหกรรม
จานวน สิทธิการเช่าทีด่ นิ
กรรมสิทธิใน
จานวน
์
โลจิ สติ คส์ พำร์ค
4 ยูนิต จากทีพาร์ค 30 ปี
อาคารคลังสินค้า
2 ยูนิต
อมตะซิ ตี้
บำงนำ
โครงกำรไทคอน
นิ คมอุตสำหกรรม
จานวน
จานวน
โลจิ สติ คส์ พำร์ค
ลักษณะกำร
4 ยูนิต
11 ยูนิต
ปิ่ นทอง
อีสเทิ รน์ ซี บอร์ด 2
ลงทุน
กรรมสิทธิ ์
โครงกำรไทคอน
กรรมสิทธิ ์
ของทรัสต์
นิ คมอุตสำหกรรม
ในอาคาร
จานวน
จานวน
ในทีด่ นิ
โลจิ สติ คส์ พำร์ค
โรงงาน
5 ยูนิต
4
ยู
น
ต
ิ
บ้
ำ
นหว้
ำ
(ไฮเทค)
กรรมสิทธิใน
กรรมสิทธิใน
์
์
ศรีรำชำ
(แยกตำม
ทีด่ นิ
อาคารคลังสินค้า
โครงกำรไทคอน
โครงกำร /
สวนอุตสำหกรรม
จานวน
จานวน
โลจิ
ส
ติ
ค
ส์
พำร์
ค
นิ คม
2 ยูนิต
1 ยูนิต
โรจนะ
แหลมฉบั
ง
2
อุตสำหกรรม /
สวนอุตสำหกรรม จานวน
นิ คมอุตสำหกรรม
จานวน
สวน
2 ยูนิต
เหมรำชชลบุรี
อุตสำหกรรม) โรจนะ (ปรำจีนบุรี) 1 ยูนิต
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และ
โครงกำรไทคอน
สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ
จานวน
สิทธิการเช่า
โลจิ สติ คส์ พำร์ค
จากทีพาร์ค
9 ยูนิต
อาคารคลังสินค้า
ประมาณ 28 ปี
บำงพลี 1
(ถึง 21 ก.พ. 2586)
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
เนื้อทีร่ วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
สิ ทธิ กำรเช่ำและกำรเช่ำช่วงที่ ดิน
ที่ดิน
ที่ ดิน
เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา
เนื้อทีร่ วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา
รำยละเอียด
(แบ่งเป็นสิทธิการเช่าประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 73.6 ตารางวา และการ
ทรัพย์สิน
เช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา)
ที่ทรัสต์จะ
กรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรคลังสิ นค้ำ
ลงทุน
จานวน 9 หลัง แบ่งเป็น 16 ยูนิต
กรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรโรงงำน
สิ่ งปลูก พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร
สิ่ งปลูก
จานวน 20 หลัง
สร้ำง สิ ทธิ กำรเช่ำอำคำรคลังสิ นค้ำ
สร้ำง
พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร
จานวน 5 หลัง แบ่งเป็น 9 ยูนิต
พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร
ไม่เกิน 1,412 ล้านบาท
มูลค่ำที่ทรัสต์ ไม่เกิน 2,838 ล้านบาท
จะลงทุน
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
หมายเหตุ

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

ส่วนที่ 1 หน้า 10 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

(3) รำคำที่ลงทุนเปรียบเทียบรำคำประเมิ นตำมวิ ธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach)
มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุน และข้อมูลราคาประเมิน ตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)
ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกตาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของ
ทรัพย์สิน

คลังสินค้า

โรงงาน

มูลค่ำสูงสุดของทรัพย์สิน
ที่ทรัสต์จะเข้ำลงทุน (บำท)

ลักษณะกำรลงทุน
(1) กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ใน
อาคารคลังสินค้า
(2) สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นบั จากวันจด
ทะเบี ย นการเช่ า และกรรมสิ ท ธิ ใ์ น
อาคารคลังสินค้า
(3) สิทธิการเช่าที่ดนิ และสิทธิการเช่า
ช่ ว งที่ ดิ น และสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคาร
คลังสินค้า ประมาณ 28 ปี นับจากวันจด
ทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
รวมการลงทุนในคลังสินค้า
กรรมสิ ท ธิ ใ์ นที่ ดิ น และกรรมสิ ท ธิ ใ์ น
อาคารโรงงาน

รำคำประเมิ นของทรัพย์สินในแต่
กลุ่ม(1) (บำท)

สูงกว่ำรำคำ
ประเมิ นตำ่ สุด (2)

ไม่เกิน 1,495,405,498

Knight Frank(3)
1,376,700,000

Nexus(4)
1,378,100,000

(ร้อยละ)
11.59(2)

ไม่เกิน 107,675,444

109,000,000

96,500,000

11.59(2)

ไม่เกิน 1,234,529,654

1,110,400,000

1,137,200,000
11.59(2)

ไม่เกิน 2,837,610,596
ไม่เกิน 1,412,389,404

รวมทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนทัง้ หมด
ไม่เกิ น 4,250,000,000
รวม รำคำประเมิ นตำ่ สุดของทรัพย์สินแต่ละรำยกำร

2,611,800,000
1,288,500,000

11.59(2)
11.59(2)

3,866,000,000 3,900,300,000
3,808,900,000

11.59(2)

2,596,100,000
1,269,900,000

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

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธี
คิดจากรายได้ (Income Approach) เป็ นมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษา
ทางการเงิน มีความเห็นสอดคล้องกับผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากรายได้เป็ น
มูลค่าทีเ่ หมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกับราคาทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนกว่า ราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost
Approach)
(4) รำคำประเมิ นตำมวิธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach)
ประเภทของ
ทรัพย์สิน

ลักษณะกำรลงทุน

คลังสินค้า

(1) กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารคลังสินค้า
(2) สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิ ์ใน
อาคารคลังสินค้า
(3) สิทธิการเช่า ที่ดินและสิทธิก ารเช่าช่วงที่ดิน และสิทธิการเช่า อาคาร
คลังสินค้า ประมาณ 28 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
รวมการลงทุนในคลังสินค้า
โรงงาน
กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารโรงงาน
รวมทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนทัง้ หมด

รำคำประเมิ นของทรัพย์สิน
โดยวิ ธีคิดต้นทุนทดแทน (บำท)
Knight Frank(1)
Nexus(2)
1,314,800,000
1,206,500,000
106,200,000
116,200,000
1,118,800,000

1,183,100,000

2,539,800,000
953,600,000
3,493,400,000

2,505,800,000
940,500,000
3,446,300,000

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

ราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) ข้างต้นมีไว้เพื่อใช้อา้ งอิงในการพิจารณาเกีย่ วกับการทา
สัญญาประกันภัยทีเ่ หมาะสมสาหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนเพียงเท่านัน้
ส่วนที่ 1 หน้า 11 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

(5) ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์
ทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ซึง่ ได้แก่
1. กรรมสิทธิในที
งสินค้า จานวน 8 หลัง
์ ด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารคลั
์
12 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า เนื้อทีป่ ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสิทธิ ์
ในอาคารคลังสินค้า จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 5,540 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา แบ่งเป็ นการเช่า
ประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา และการเช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา และ
สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า จานวน 5 หลัง 9 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร
อายุสทิ ธิการเช่าประมาณ 28 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
4. กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
จานวน 20 หลัง พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่า โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีพาร์คและ
ไทคอน ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาโดยตลอด ให้เป็ นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยจะรับผิดชอบ
ในการหาผู้สนใจเช่าพื้นที่ การทาการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ
รวมทัง้ การดาเนินการส่งเสริมการตลาด การให้ผู้ทส่ี นใจจะเช่าพืน้ ทีเ่ ข้าชมทรัพย์สนิ และการเจรจากับ ผูท้ ส่ี นใจจะเช่า
พืน้ ที่
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา
ที่อ้างอิงตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ท่ที รัสต์จะลงทุน โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่ทรัสต์จะจ่ายให้กบั
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) ลักษณะของสัญญำเช่ำและผูเ้ ช่ำของทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ภายหลังจากวันทีท่ รัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ทรัสต์โดยทรัสตี ในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะเข้า
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผูเ้ ช่าพืน้ ที่ (“ผูเ้ ช่ารายย่อย”) ภายใต้สญ
ั ญาเช่า โดยสัญญาส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นสัญญามาตรฐานที่
มีอายุ 3 ปี และบางส่วนเป็ นสัญญาระยะยาวทีม่ อี ายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี โดยนอกจากสัญญาเช่ายังรวมถึงสัญญาบริการ
และ/หรือสัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้เช่ารายย่อยจะต้องวางเงินประกันบางส่วนให้กบั ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ผูใ้ ห้เช่า
สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ารายย่อยผิดสัญญา
รายได้ข องค่ า เช่ า ทรัพ ย์สิน ที่ท รัสต์จ ะลงทุ น ครัง้ แรกมีก ารกระจายตัว ใน ด้า นการครบก าหนดอายุ ข อง
สัญญาเช่า ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ ช่า สัญชาติของผูเ้ ช่า และผูเ้ ช่ารายใหญ่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 12 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

(ก) การครบกาหนดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าจะครบกาหนดอายุในปี ท่แี ตกต่างกัน และไม่มกี ารกระจุกตัวในระยะ 3 ปี แรก โดยสัญญาเช่า
มากกว่าร้อยละ 40 ของสัญญาเช่าทัง้ หมด จะครบกาหนดอายุหลังจากปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าจะครบกาหนดอายุในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และหลังปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 11.87 ร้อยละ
29.81 ร้อยละ 12.22 และร้อยละ 46.10 ตามลาดับ
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นรายได้ของคลังสินค้า W 20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ทีน่ ามาคานวณจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและบริการของ
เดือนทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าจะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ณ วันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

(ข) สัญชาติของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าในปจั จุบนั ทีเ่ ช่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั สัญชาติญป่ี นุ่ โดยมีขอ้ มูลของผู้
เช่าจาแนกตามสัญชาติ ดังนี้
อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (ร้อยละ)*

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นรายได้ของคลังสินค้า W 20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ทีน่ ามาคานวณจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและบริการของ
เดือนทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าจะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ณ วันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

ส่วนที่ 1 หน้า 13 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

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

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นรายได้ของคลังสินค้า W 20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ทีน่ ามาคานวณจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและบริการของเดือน
ทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าจะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

(ง) ผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรก
รายได้ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีความน่ าเชื่อถือสูง โดยรายได้ค่า
เช่าจากผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคิดเป็ นร้อยละ 45.85 ของรายได้ตามสัญญาเช่าของทัง้ หมด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อผู้เช่ำ
Global Piping Solutions Ltd.
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd
Siam Makro Public Co., Ltd.
Central Family Mart Co., Ltd
Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.

สัดส่วนรำยได้ตำมสัญญำ
เช่ำของทัง้ หมด (ร้อยละ)
15.33
9.50
9.49
6.21
5.32

อำยุสญ
ั ญำเช่ำ
(ปี )
5
3
10
10
9

สาหรับสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีการกระจายตัวของอายุของสัญญาเช่า อุตสาหกรรม
ของผูเ้ ช่า สัญชาติของผู้เช่า และการพึ่งพิงของผู้เช่ารายใหญ่ (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ ข้อมูลทัว่ ไปของคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าและข้อมูลผู้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน)
แม้ว่ารายได้ตามสัญญาเช่าจากผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะสูงถึงประมาณร้อยละ 45.85 ของรายได้ตามสัญญาเช่า
ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าของผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ าระยะยาวและอายุ
ของสัญญาเช่าครบกาหนดในเวลาทีแ่ ตกต่างกันไป และหากพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่า ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุน
ครัง้ แรกมีผเู้ ช่ารายใหญ่เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีความน่ าเชื่อถือ จึงคาดว่าความเสีย่ งของรายได้ตามสัญญาเช่าจาก
การกระจุกตัวของผูเ้ ช่าจะมีจากัด
นอกเหนือจากลักษณะของสัญญาเช่าทีไ่ ด้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว สัญญาเช่าของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้
แรก ซึง่ เป็ นสัญญาทีไ่ ทคอนในฐานะผูใ้ ห้เช่า ทากับผูเ้ ช่ารายย่อยบางราย จานวน 9 สัญญา ให้สทิ ธิแก่ผเู้ ช่าในการซือ้
ส่วนที่ 1 หน้า 14 จาก 27
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ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ และอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใช้สทิ ธิ (Exercise Price) และวันใช้สทิ ธิ
(Exercise Date) ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละสัญญา โดยสามารถแบ่งตามลักษณะทีส่ าคัญออกเป็ น 2 ประเภท ได้ดงั นี้
1. สัญญาเช่าทีก่ าหนดราคาใช้สทิ ธิสาหรับราคาทีด่ นิ และราคาอาคาร ไว้เป็ นจานวนทีแ่ น่ นอนแล้ว จานวน 1
ฉบับ ได้แก่
ลำดับที่

โรงงำน

ที่ตงั ้

ระยะเวลำกำรเช่ำ

รำคำที่ดิน

1

SF.B1.9 A32,39

อมตะซิต้ี

1 ก.พ. 2556 – 31 ม.ค. 2559

ถูกกาหนด

รำคำ
อำคำร
ถูกกาหนด

ระยะเวลำที่ใช้สิทธิ ได้
ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า

2. สัญญาเช่าทีก่ าหนดราคาใช้สทิ ธิสาหรับราคาที่ดนิ เป็ นราคาตลาดในวันใช้สทิ ธิ และกาหนดราคาใช้สทิ ธิ
สาหรับอาคารไว้เป็ นจานวนทีแ่ น่นอนแล้ว จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

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

รำคำที่ดิน
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด

รำคำอำคำร
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด

ระยะเวลำที่ใช้สิทธิ ได้
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า

ดังนัน้ เพื่อมิให้ทรัสต์ได้รบั ผลกระทบจากสัญญาเช่าดังกล่าว ซึ่งอาจจะทาให้ทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวได้ในราคายุตธิ รรม สัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวระหว่างทรัสต์กบั ไทคอน รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง จะระบุเงื่อนไขเพิม่ เติมโดยสรุปได้ดงั นี้
 หากผู้เ ช่ า ใช้ส ท
ิ ธิดงั กล่าว และ “ราคายุติธรรม” (Fair Price) ในวันจดทะเบียนซื้อขายทรัพย์สนิ
ระหว่างทรัสต์กบั ผู้เช่ารายย่อย สูงกว่า ราคาใช้สทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(Exercise Price - net) ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคายุตธิ รรม (Fair Price) กับ ราคาใช้สทิ ธิหกั
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว (Exercise Price - net) อาทิเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้น
โดย ราคายุตธิ รรม (Fair Price) หมายถึง ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า
1) ราคาตลาด ณ วันจดทะเบียนซื้อขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรัสต์กบั ผู้เช่ารายย่อย โดยคานวณจาก
ราคาประเมินเฉลีย่ ระหว่างผู้ประเมินราคาทรัพย์ สนิ 2 ราย เลือกโดยผู้จดั การกองทรัสต์ 1 ราย
และทรัสตี 1 ราย หรือ
2) ต้นทุนของการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของทรัสต์ (Acquisition Price)
 ผู้ข ายทรัพ ย์ส น
ิ (ไทคอน) จะจัดให้มีบญ
ั ชีดูแลผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) เพื่อ
วัตถุ ประสงค์ท่จี ะดารงเงินไว้เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่ างที่จะต้องชดเชยให้แก่ทรัสต์ จนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาใช้สทิ ธิ โดยจานวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับปรุงเป็ นรายปี เมื่อทรัสต์มีการประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์สิน เพื่อ ให้สะท้อ นกับ จ านวนส่ว นต่ า งที่จ ะต้อ งชดเชยซึ่ง อาจเปลี่ย นไปตามราคายุ ติธ รรมของ
ทรัพย์สนิ และจานวนสิทธิของผูเ้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ทด่ี นิ และอาคารโรงงาน (Option to Buy)
ทีย่ งั คงเหลืออยู่ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) จะมีเงินเพียงพอทีจ่ ะชาระส่วนต่างดังกล่าว
ให้แก่ทรัสต์ หากผูเ้ ช่ามีการใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ ก่อนการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ในครัง้ แรกผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) จะดารงเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์
ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 21.60 ล้านบาท โดยการจัดให้มบี ญ
ั ชีดูแล
ส่วนที่ 1 หน้า 15 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

ผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) พร้อมเงินจานวนดังกล่าว โดยจะถูกกาหนดให้เป็ นเงื่อนไข
บังคับก่อน (Conditions Precedent) ในการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ในครัง้ แรก
 ผูข
้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะยกเว้นค่านายหน้าในการขายทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
 ผูข
้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพ ย์จะใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ุด (Best Effort)
ในการหาทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานหรือคลังสินค้าที่มรี าคา ขนาด ทาเล และอัตราค่าเช่าที่ไม่ด้อยกว่า
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และไทคอนจะยกเว้นค่านายหน้าสาหรับการจัดหาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์
นอกจากนี้ สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่าทัง้ 8 ฉบับที่ผู้เช่าอาจใช้สทิ ธิได้ตลอดระยะเวลาการเช่าข้างต้น จะมี
เงื่อนไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับเงินชดเชยค่าเช่าให้แก่ทรัสต์ดงั นี้
 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ จากวันโอนกรรมสิท ธิทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ หากผู้เช่าใช้สทิ ธิซ้อื
ทรัพ ย์สินดังกล่า ว และทรัสต์ไ ม่ได้ รบั โอนกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ ทดแทน ณ ส านักงานที่ดินได้ใ นวันจด
ทะเบียนซือ้ ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างให้แก่ผเู้ ช่า ณ สานักงานทีด่ นิ ผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ตกลงจะ
ชดเชยเงินให้กบั ทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เงินชดเชย = รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีค่ วรได้รบั – กาไรของทรัสต์จากการขายทรัพย์สนิ – ผลตอบแทน
จากการนาเงินไปลงทุน
โดย “รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีค่ วรได้รบั ” เท่ากับ ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ ณ วันใช้สทิ ธิของผูเ้ ช่ารายย่อย x ระยะเวลาชดเชย
“ระยะเวลาชดเชย” เท่ากับ ระยะเวลาตัง้ แต่ วนั จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ให้แก่ผู้เช่ารายย่อยจนถึงวันที่ครบรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ
ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์
“กาไรของทรัสต์จากการขายทรัพย์สนิ ” เท่ากับ กาไรสุทธิทางบัญชีจากการขายทรัพย์สนิ
ดังกล่าว
“ผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุน” เท่ากับ ผลตอบแทนทีท่ รัสต์จะได้รบั จากการนาเงินที่
ได้รบั จากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย
โดยไทคอนจะช าระเงินชดเชยให้แก่ ทรัสต์ ณ วันครบรอบระยะเวลา 12 เดือ นนับจากวันโอนกรรมสิท ธิ ์
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ มีความเห็นว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นทรัพย์สนิ มีศกั ยภาพ ทัง้ ในแง่ ทาเลที่ตงั ้ ความ
น่ า เชื่อ ถือ ของผู้เ ช่ า หรือ ระยะคงเหลือ ของสัญ ญาเช่ า และการลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วเป็ น ไปตามซึ่ง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ในระยะยาวให้กบั ทรัสต์ ประกอบกับจากการตรวจสอบข้ อมูลการใช้สทิ ธิในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่านมาพบว่ามีการใช้สทิ ธิเพียงร้อยละ 4.68 ของพืน้ ทีเ่ ช่าตามสัญญาทีม่ สี ทิ ธิซอ้ื ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ ทรัสต์ยงั จะจัด
ให้มมี าตรการณ์ป้องกันความเสีย่ งอย่างเพียงพอ เหมาะสม ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น และเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ตามประกาศของ ก.ล.ต.
นอกจากนี้ ในปจั จุบนั ผูเ้ ช่ารายย่อยมีแนวโน้มทีจ่ ะร้องขอสิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ (Option to Buy) ในสัญญา
เช่ามากขึน้ ดังนัน้ หากทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพทีม่ เี งื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้ทรัสต์เสียโอกาสลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณภาพ ทาเลเหมาะสม และมีผเู้ ช่าทีม่ คี ุณภาพ
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การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกส่วนหนึ่งในสิทธิการเช่าทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
ซึง่ ทีพาร์คทาสัญญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจานวน 8 ราย (“สัญญาเช่าหลัก”) โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ
ดังกล่าวจากทีพาร์คและทรัสต์จะชาระค่าเช่าให้แก่ทพี าร์คโดยแบ่งเป็ น ส่วนทีห่ นึ่ง เงินตอบแทนการเช่า ซึง่ จะชาระใน
วันจดทะเบียนการเช่า และ ส่วนทีส่ อง ค่าเช่ารายปี ซึง่ จะชาระค่าเช่าล่วงหน้าให้กบั ทีพาร์คเป็ นรายปี ตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่าช่วง โดยมูลค่าของการลงทุนในสัญญาเช่าช่วงเป็ นจานวนประมาณไม่เกิน 1,234 ล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณไม่
เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด เจ้าของทีด่ นิ อาจเลิกสัญญาเช่าหลักได้ในกรณีทท่ี ี
พาร์คไม่ชาระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่าหลักหรือในกรณีใดๆ ซึง่ จะทาให้สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกด้วยเช่นกันซึง่ เป็ นเหตุ
ให้ทรัสต์จะเสียสิทธิการเช่าที่ดนิ ดังกล่าวก่อนครบกาหนดตามสัญญาเช่าช่วง เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น จะมีการแก้ไขเพิม่ เติมในสัญญาเช่าหลักเพื่อกาหนดให้เจ้าของทีด่ นิ ให้สทิ ธิแก่ผเู้ ช่าช่วงจากทีพาร์คใน
การเยียวยาเหตุผดิ สัญญาในกรณีทท่ี พี าร์คผิดสัญญาเช่าหลักกับเจ้าของทีด่ นิ โดยเจ้าของทีด่ นิ จะไม่บอกเลิกสัญญาเช่า
หลักหรือถือว่าสัญญาเช่าหลักสิน้ สุดลงในกรณีทท่ี พี าร์คผิดสัญญาโดยทันที แต่จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าช่วงทราบ
เพื่อให้ผเู้ ช่าช่วงเข้าไปเยียวยาเหตุผดิ สัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รบั หนังสือดังกล่าว อาทิ
เช่น ชาระค่าเช่าหรือแก้ไขเหตุดงั กล่าวก่อน หรือให้สทิ ธิผเู้ ช่าช่วงดาเนินการเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าจากทีพาร์คโดยเร็ว
ที่สุดแต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รบั หนังสือดังกล่าว โดยไม่ว่าในกรณีใดทีพาร์ คจะต้องให้ความร่วมมือและ
ประสานงานในการดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญา
เช่าหลักฉบับใดยังไม่แล้วเสร็จก่อนการเข้าลงทุนของทรัสต์ ทีพาร์คจะวางหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารที่มี
จานวนเงินเท่ากับค่าเช่ าจานวน 1 ปี ตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันรวมถึงเพื่อเยียวยาความ
เสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้แก่ทรัสต์จนกว่าทีพาร์คจะทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่า
หลักดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
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(7) ข้อมูลทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
โครงสร้ำงรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลักของคลังสิ นค้ำและโรงงำน
โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก สามารถแบ่งเป็ นรายได้ทเ่ี กิดจากการให้เช่าคลังสินค้า
คิดเป็ นร้อยละ 66 และ รายได้จากการให้เช่าโรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 34 ของรายได้ตามสัญญาเช่ารวมทัง้ หมดโดย
สัญญาเช่า รวมถึงสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง
สาหรับสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญามาตรฐานที่มอี ายุ 3 ปี ส่วนใหญ่มกี ารกาหนดค่าเช่าและค่าบริการแบบคงที่
ตลอดอายุสญ
ั ญา และสาหรับสัญญาระยะยาวทีม่ อี ายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จะมีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการทัง้ แบบ
คงที่ หรือ มีการปรับขึน้ ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นลาดับขัน้ ตามอายุสญ
ั ญา
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้ำงรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลัก
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
คลังสิ นค้ำ
ไตรมำส 2 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
1.39
21.47
30.67
รายได้ค่าบริการ
1.15
17.89
25.68
รายได้ค่าบริการส่วนกลาง
0.04
2.35
3.97
รายได้ค่าเช่ารวม
2.58
41.71
60.33
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
0.07
0.32
โรงงำน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 2 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
13.05
9.80
22.47
21.00
รายได้ค่าบริการ
10.95
8.11
18.91
18.93
รายได้ค่าเช่ารวม
24.00
17.91
41.38
39.93
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
5.84
3.51
0.12
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 ในปี 2554 ไม่มรี ายได้ของคลังสินค้า เนื่องจากยังไม่มค
ี ลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
 ค่าใช้จ่า ยในการซ่ อ มแซมโรงงาน ในปี 2555 และปี 2556 เป็ น จ านวน 5,841,408 บาท และ 3,512,907 บาท ตามล าดับ เป็ น ค่ า
ซ่อมแซมอาคาร เนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปลายปี 2554
 สาหรับโรงงานทีต
่ งั ้ อยู่ในพื้นทีท่ ป่ี ระสบมหาอุทกภัยในปี 2554 ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ คิดเป็ น ร้อ ยละ 19.07 ของพื้นที่โรงงานทัง้ หมดที่ทรัสต์จะลงทุน ในครัง้ แรก ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์มคี วามเห็น ว่าพื้น ที่
ดังกล่าวยังมีศกั ยภาพในการลงทุนเนื่องจากพื้นทีด่ งั กล่าวเป็ นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนอิเล็คโทรนิคส์ และอาหารที่ สาคัญของ
ประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกนัน้ ได้ดาเนินการก่อสร้างสิง่
ปลูกสร้าง เช่น กาแพงกัน้ น้ า และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบระบายน้ า รวมทัง้ พัฒนาระบบการเตือนภัย เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตแล้ว
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อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ในอดีต
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วยคลังสินค้าจานวน 14 หลัง 25 ยูนิต และโรงงานจานวน 20หลัง
โดยมีขอ้ มูลในอดีตเกีย่ วกับอัตราการเช่าพืน้ ทีอ่ ตั ราค่าเช่าเฉลีย่ พืน้ ทีเ่ ช่า จานวนอาคารทีส่ ร้างเสร็จ ดังต่อไปนี้
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ในอดีต
คลังสิ นค้ำและโรงงำน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)

ปี 2554
100.00

ปี 2555
48.59

ปี 2556
69.04

ไตรมำส 2 ปี 2557
94.66

คลังสิ นค้ำ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 2 ปี 2557
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
36.51
69.64
94.87
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
136.88
140.83
153.91
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
25,540
55,990
118,012
จานวนคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนิต)
9
14
23
ทีม่ า ทีพาร์ค ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 อัต ราค่าเช่าเฉลีย
่ คานวณจากค่าเช่าตามสัญญาทีม่ กี ารปรับปรุงโดยหักค่าเช่าสาหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก (Rent-free
Period) และถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ ช่วงเวลาทีอ่ า้ งอิงตามตาราง
 การเพิม
่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของคลังสินค้าในปี 2555 ถึง 2556 (3.95 บาท/ตร.ม.) และปี 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ปี
2557 (13.08 บาท/ตร.ม.) โดยอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากคลังสินค้าทีน่ ามาคานวณหาอัตราค่า
เช่าเฉลี่ย ในแต่ ละปี มที าเลและลักษณะที่แตกต่ างกัน ทาให้ร าคาการปล่อ ยเช่ามีอตั ราที่แตกต่ างกัน เช่น อัตราค่ าเช่าของ
คลังสินค้าแบบมาตรฐาน อาจมีค่าเช่าเริม่ ต้นมากกว่า คลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า หรือ อัต ราค่ าเช่า
คลังสินค้าในพืน้ ที่ ทีต่ ดิ เมืองมากกว่าอาจจะมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า เป็นต้น
 ในปี 2554 ยังไม่มรี ายได้ของคลังสินค้า เนื่องจากยังไม่มค
ี ลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนทีส่ ร้างแล้วเสร็จ
 อัตราการเช่าพืน
้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือน ของงวดนัน้ ๆ ของคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ
โรงงำน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 2 ปี 2557
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
100.00
62.08
92.30
94.12
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
178.09
183.33
184.17
185.63
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
13,450
17,700
29,150
45,000
จานวนโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนติ )
6
8
13
17
ทีม่ า ไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 อัต ราค่าเช่าเฉลีย
่ คานวณจากค่าเช่าตามสัญญาทีม่ กี ารปรับปรุงโดยหักค่าเช่าสาหรั บระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก (Rent-free
Period) และถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ ช่วงเวลาทีอ่ า้ งอิงตามตาราง
 การเพิม
่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโรงงานในปี 2554 ถึง 2555 (5.24 บาท/ตร.ม.) ในปี 2555 ถึง 2556 (0.84 บาท/ตร.ม.)
และในปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 (1.46 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากโรงงานทีน่ ามาคานวณหาอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในแต่ละปีมที าเล
ั ่ นออกของกรุงเทพ จะมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า อัตราค่าเช่าโรงงาน
และลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน เช่น อัตราค่าเช่าโรงงานทางฝงตะวั
ั่
ทางฝงภาคเหนื
อของกรุงเทพ เป็นต้น
 อัต ราการเช่าพื้น ที่ข องโรงงาน ใน ปี 2554 ถึง ปี 2555 ลดลงร้อ ยละ 37.92 นัน
้ สืบเนื่อ งมาจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัย เมื่อ
ปลายปี 2554 และปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2555 ถึง 2556 ร้อยละ 30.22 และปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.82
 อัตราการเช่าพืน
้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือน ของงวดนัน้ ๆ ของโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ

ส่วนที่ 1 หน้า 19 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.7 งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติ ฐำนของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ
กำรเช่ ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน สำหรับงวด 12 เดือน ช่ วงประมำณกำรวันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึง วันที่ 30
พฤศจิ กำยน 2558
ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่ เป็ นข้อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคต (Forward-Looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3
และอยู่ภายใต้ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่ อาจทาให้ผลที่เกิดขึน้ จริงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากที่
ประมาณการไว้ ทัง้ นี้ ข้อ มูลในส่ว นนี้ ไ ม่ ค วรถู ก พิจ ารณาเป็ น ค ารับ รอง ค ารับ ประกัน หรือ การคาดการณ์ ภ ายใต้
สมมติฐานที่ถูกต้องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะ
บรรลุผลหรือน่ าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงทีจ่ ดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้ห รือ ผลประโยชน์ ต อบแทนที่จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ท่ีแ ท้จ ริง อาจจะแตกต่ า งจากรายได้ห รือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รากฏในประมาณการของทรัสต์ นอกจากนี้ประมาณการกาไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะไม่ได้รบั การปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันที่
ของเอกสารฉบับนี้
ข้อมูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตัวเลข ซึ่งผู้จดั การกองท รัสต์ และที่
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทางบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่ นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีส่ าคัญ
จานวนมาก ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกีย่ วกับ
การตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ จริง ดังนัน้ ข้อมูล ทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจ
แตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ผูล้ งทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูล
ประมาณการในส่วนนี้
งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินที่เกีย่ วกับอนาคตทีจ่ ดั เตรียม
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดยบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 3

ส่วนที่ 1 หน้า 20 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน
หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติ ฐำน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน

กรณี พืน้ ฐำน
385.1
(35.1)
350.0

กรณี ดีที่สดุ
387.2
(34.7)
352.4

กรณี แย่ที่สดุ
383.8
(35.5)
348.4

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

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

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

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

กำไรสุทธิ จำกกำรลงทุน
บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็น
ซึง่ เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ประมำณกำรเงิ นที่จ่ำยแก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาทต่อหน่วย)
จานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย (ล้านหน่วย)
ประมาณการเงินทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (บาทต่อหน่วย)
(1) ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนได้ (บาทต่อหน่วย)
(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็ น
เงินสด (บาทต่อหน่วย)

243.5

245.8

237.5

19.3
262.9
10.00
360
0.7302

19.3
265.1
10.00
360
0.7365

19.3
256.8
10.00
360
0.7134

0.6765

0.6828

0.6597

0.0537

0.0537

0.0537

สมมติฐานในการประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(1) สมมติให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ของกาไรสุทธิจากการลงทุน
(2) ภายใต้ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทรัสต์จะจ่ายเงินให้กบั ผู้
ถือหน่วยโดยการลดทุน ซึง่ เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด คือ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่ายสาหรับงวดประมาณการจานวน 19.3 ล้านบาท
หมำยเหตุ
(ก) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ – สุทธิ รวมรายได้จากการรับประกันการมีผู้เช่าจากทางทีพาร์คและไทคอน ซึ่งมีระยะเวลาการ
รับประกันตัง้ แต่ 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิหรื
ั ญาเช่า
์ อจดทะเบียนสิทธิการเช่า ถึงปี 2559 แล้วแต่สญ
(ข) เงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในรูปของประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนที่แท้จริงจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการที่แท้จ ริง
ของทรัสต์ ซึง่ อาจแตกต่างได้จากทีป่ ระมาณการไว้ เนื่องจากผลกระทบจากอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า อัตราดอกเบีย้ ของเงิน
กูย้ มื เป็นต้น
(ค) การลดทุนจากงบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานนัน้ เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด ซึ่งถูกนาไปรวมคานวณ
กาไรสุทธิสาหรับงวด ซึง่ การลดทุนเป็นการนาเงินส่วนทีไ่ ม่สามารถจ่ายเป็ นประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ จ่าย
คืนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในรูปของการลดทุน เพือ่ ให้กระแสเงินสดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั มีความสอดคล้องกับกาไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงเพือ่ ให้สะท้อนสถานะเงินสดของทรัสต์แล้ว อย่างไรก็ดกี ารลดทุนเป็ นเงินจ่ายส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับประโยชน์ตอบ
แทนของทรัสต์
(ง) งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีขา้ งต้น จัดทาโดยมีสมมติฐานในการระดมทุนผ่านการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์จานวน 3,600 ล้านบาท และมีเงินกูย้ มื จานวน 900 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 21 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์สำหรับ 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำร
ณ วัน ที่จ ัดท าเอกสารฉบับ นี้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์แ ละผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ไ ด้ร ะบุ จานวน
หน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายและมูลค่าเงินกูย้ มื ทีแ่ น่ นอนแล้ว ทีป่ รึกษาทางการเงินจึงทาการปรับปรุงการคานวณ
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ให้สอดคล้องกับมูลค่าการระดมทุนทีแ่ ท้จริง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
สมมติ ฐำนในกำรระดมทุน
เงินทุนจากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
3,425 ล้านบาท

ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์

เงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
860 ล้านบาท

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ขา้ งต้น ประกอบด้วย
1) ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
2) ประมาณการอัตราการลดทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่
เป็นเงินสด

กรณีพน้ื ฐาน
(Base Case)
7.75%

กรณีดที ส่ี ุด
(Best Case)
7.82%

กรณีแย่ทส่ี ุด
(Worst Case)
7.58%

7.21%

7.28%

7.04%

0.54%

0.54%

0.54%

หมำยเหตุ: ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ข้างต้น คานวณโดยประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์หารด้วยเงินทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตามตารางข้างต้น ดังนัน้ อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะขึน้ อยู่กบั มูลค่าเงินทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และมู ลค่าเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เป็ นสาคัญ โดยทีป่ ระมาณการเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รับปรุงสมมติฐานในการระดมทุนจะมากกว่าประมาณการเงินจ่ายตามงบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตาม
สมมติฐานประมาณ 2.6 ล้านบาท เนื่องจากทรัสต์จะมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตดั จาหน่ าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ และดอกเบี้ยจ่ายที่
ลดลงตามมูลค่าหน่วยทรัสต์และเงินกูย้ มื ทีล่ ดลง

อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขายทีร่ าคา 10.00 บาทต่อหน่ วย และจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
เสนอขายทัง้ หมด 342.5 ล้านหน่ วย ซึง่ เป็ นการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และไม่อาจรับรองผลได้
งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานสาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ได้ถูกจัดเตรียมขึน้ โดยอ้างอิงสมมติฐานทีส่ าคัญตามเอกสารแนบ 3 ทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์และที่
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วันทีไ่ ด้จดั ทาข้อมูลทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคต โดยสมมติฐานทีส่ าคัญตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.7.1 งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตาม
สมมติฐานของทรัสต์

ส่วนที่ 1 หน้า 22 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการลงทุนครัง้ นี้ มีทรัพย์สนิ บางรายการทีเ่ ป็ นสิทธิการเช่า ซึง่ มีอายุคงเหลือของสิทธิ
การเช่าลดลงตามระยะเวลา ทาให้มลู ค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวลดลงตามอายุคงเหลือของสิทธิการเช่าและจนกระทังหมด
่
ลงในวันครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้ให้ความสาคัญกับมูลค่าของทรัพย์สนิ
ดังกล่าว โดยผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินได้ทาการประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
สาหรับ 12 เดือนตามช่วงประมาณการ ในกรณีทม่ี ูลค่าสิทธิการเช่าลดลง (Unrealized Loss) ด้วยวิธเี ส้นตรงข้างต้น
เพื่อ ตัว อย่ า งหนึ่ ง ในการแสดงผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ซึ่ง จะท าให้สดั ส่ ว นเงิน จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์มีก าร
เปลีย่ นแปลงไปจากสมมติฐานหลัก ดังนี้
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ล้ำนบำท)
(1) ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
(2) บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นเงินสด
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
เงิน ลดทุ น จากสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิน จากผลขาดทุ น ที่ย ัง ไม่
เกิดขึน้ จริงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (บำท)
(1) ป ร ะ ม า ณ กา ร ก าไ ร สุ ท ธิ ท่ี ส า ม า ร ถ น าม า จ่ าย ป ร ะ โ ย ช น์
ตอบแทนได้ (บาทต่อหน่วย)
(2) ประมาณการลดทุน จากรายการที่ไ ม่ใช่ค่ าใช้จ่ายที่เป็ น เงิน สด
(บาทต่อหน่วย)
ประมำณกำรเงิ นที่ จ่ำยแก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ (บำทต่อหน่ วย)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นที่จ่ำยแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ร้อยละ)
(1) ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ (ร้อยละ)
(2) ประมาณการอัต ราการลดทุ น จากรายการที่ไ ม่ใ ช่ ค่ า ใช้จ่ า ย
เงินสด (ร้อยละ)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นที่จ่ำยแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ร้อยละ)

กรณี พืน้ ฐำน
199.5

กรณี ดีที่สดุ
201.8

กรณี แย่ที่สดุ
193.7

18.7

18.7

18.7

47.3
265.5

47.3
267.8

47.3
259.7

0.5826

0.5893

0.5655

0.1926
0.7752

0.1926
0.7819

0.1926
0.7581

5.82%

5.89%

5.65%

1.93%
7.75%

1.93%
7.82%

1.93%
7.58%

โดยได้แสดงสมมติฐานในการคานวณไว้ในส่วนที่ 2-4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (ส่วนที่ 2
ข้อ 4.7.3 หัวข้อประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ สาหรับ 12 เดือนตามช่วงประมาณการ ในกรณีท่ี
มูลค่าสิทธิการเช่าลดลง) ของเอกสารฉบับนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 23 จาก 27

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.8 ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยเรียกเก็บจำกทรัสต์
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ย
เพดำน (% ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด ไม่เกิ น 3.00% ของ NAV
ที่จ่ำยเป็ นรำยปี
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด ไม่เกิ น 5.75% ของ NAV
ที่จ่ำยรำยครัง*้
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
 ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของ NAV
กองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
 ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของ NAV
ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์



ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของ NAV

ค่านายหน้าในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่



ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของ NAV

ค่านายหน้าในการซือ้ /ขาย/โอนสิทธิการ
เช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์



ไม่เกิน 5.00% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน*

ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของ NAV
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของ NAV
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี ของ NAV
ไม่เกิน 0.50% ของ NAV



ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
ไม่เกิน 2.00% ของ NAV
หน่วยทรัสต์*
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ไม่เกิน 1.00% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.50% ของ NAV
และส่งเสริมการขายหน่วยทรัสต์*

ส่วนที่ 1 หน้า 24 จาก 27

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ



0.25% ต่อปี ของ TAV

2.00% ต่อปี ของรายได้สทุ ธิจากสัญญา
เช่ า และสัญ ญาบริก ารในส่ ว นอาคาร
คลังสินค้า
 4.00% ต่อปี ของรายได้สท
ุ ธิจากสัญญา
เช่ า และสัญ ญาบริก ารในส่ ว นอาคาร
โรงงาน
 4.00% ต่ อ ปี ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ด าเนิ น งานของทรัส ต์ ใ นส่ ว นอาคาร
คลังสินค้า
 6.00% ต่ อ ปี ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ด าเนิ น งานของทรัส ต์ ใ นส่ ว นอาคาร
โรงงาน
 ไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่
 ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ หลัก
ที่เ ป็ น อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีซ้ือ /ขาย/โอน
สิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า
0.10% ต่อปี ของ NAV
0.03% ต่อปี ของ NAV
0.03% ต่อปี ของ NAV
สาหรับการเสนอขายในครัง้ แรกนี้ ไม่เกิน
0.50% ของ NAV
สาหรับการเสนอขายในครัง้ แรกนี้ ไม่เกิน
2.00% ของ NAV
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง


ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของทรัสต์

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
ค่ำธรรมนี ยมและค่ำใช้จ่ำยอื่น
(1) ค่ า ใช้จ่ า ยหรือ ค่ า ธรรมเนี ย มที่
เกีย่ วข้องในการจัดตัง้ ทรัสต์
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายใน
กา รด า ร ง ส ถ า นะ เป็ นห ลั ก ท รั พ ย์
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
สอบบัญชี
(4) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการ
จั ด หา ได้ ม า จ าหน่ าย จ่ า ย โอน
สิ น ท รั พ ย์ ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ท รั พ ย์
ของทรัสต์
(5) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
แสตมป์ ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์
(6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
ในการประเมิน ค่ า และ/หรือ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ
(7)
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับหน่วยราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

เพดำน

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 1.00% ของ NAV



ตามทีจ่ ่ายจริง



ไม่เกิน 0.10% ของ NAV

ตามทีจ่ ่ายจริง

ทีม่ า ทีแมน
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมทีแ่ สดงไว้ในทีน่ ้ี เป็ นอัตราตามทีจ่ ่ายจริงทีย่ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดทานองเดีย วกัน
TAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ (Total Asset Value) และ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ (Net Asset Value)
* เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บเป็นรายครัง้ เมือ่ มีการระดมทุมเพิม่ เติม่
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1.9 เงื่อนไขในกำรยกเลิ กกำรจัดตัง้ ทรัสต์
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้
1. มีผู้จ องซื้อ ไม่ ถึง 250 ราย หรือ มีก ารกระจายการถือ หน่ ว ยทรัสต์ไ ม่ เป็ น ไปตามข้อ บังคับ ตลาด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซื้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงิ นกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
3. มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี บริษทั ฯ หรือผู้
ลงทุ น ต่ า งด้า ว ไม่ เ ป็ น ไปตามอัต ราหรือ หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให่แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2. ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนที่
เสนอขายในครัง้ นี้มคี วามเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจารณาเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปจั จัยความเสีย่ ง
ดัง ต่ อ ไปนี้ ก่ อ นการตัด สิน ใจลงทุ น ในหน่ ว ยทรัสต์ ข องทรัส ต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน เนื้อหาในรายละเอียดของปจั จัยความเสีย่ งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้
2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของทรัสต์
2.1.1 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามสัญญา
2.1.2 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาผูเ้ ช่าเมื่อใกล้สน้ิ สุดระยะเวลาการเช่า
2.1.3 ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้เช่าจาก
เจ้าของทรัพย์สนิ เดิมเป็ นทรัสต์หรือไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
2.1.4 ความเสีย่ งของผลประกอบการของทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
2.1.5 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์และทีพาร์คและไทคอนทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการของทรัสต์
2.1.6 ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื เงิน
2.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
2.2.1 ความเสีย่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง
2.2.2 ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ ช่า
2.2.3 ความเสีย่ งจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญา
2.2.4 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับใบอนุญาตก่อสร้าง
2.2.5 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการรือ้ ถอนอาคารหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ สิน้ สุด
2.2.6 ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าและ/หรืออุตสาหกรรมและ/หรือสัญชาติของผูเ้ ช่า
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2.2.7 ความเสีย่ งเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ท ัง้ หมดหรือบางส่วนในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดนิ และทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อนั
อาจส่งผลต่อผลประกอบการของทรัสต์
2.2.8 ความเสีย่ งเรื่องการใช้สทิ ธิตามสัญญาเช่าทีผ่ เู้ ช่าทากับผูจ้ าหน่ายสินทรัพย์ในการซือ้ ทรัพย์สินบาง
รายการ
2.2.9 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิการเช่าทีด่ นิ ระยะยาวในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
2.2.10 ความเสีย่ งในกรณีทท่ี รัสต์มขี อ้ จากัดและ/หรือภาระในการให้เช่าพืน้ ทีท่ รัพย์สนิ บางรายการ
2.3 ควำมเสี่ยงโดยตรงต่อทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
2.3.1 ความเสีย่ งจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
2.3.2 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติอุบตั ภิ ยั และการก่อวินาศภัย
2.3.3 ความเสีย่ งจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
2.3.4 ความเสีย่ งจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการดาเนินงานของทรัสต์และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3.5 ความเสีย่ งจากผลประกอบการจริงของกองทรัสต์อาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบับนี้
2.3.6 ความเสีย่ งจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังการเสนอขายและการขาด
สภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
2.3.7 ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่
2.3.8 ความเสีย่ งจากการทีท่ รัสตีไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
2.3.9 ความเสีย่ งจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิม่ ทุนในราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อ
หน่วยต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) หรือราคาอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ ของทรัสต์ในขณะนัน้
2.3.10 ความเสีย่ งอันเกิดจากตลาดสาหรับการลงทุนและซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ประเภทใหม่ในประเทศไทย
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