
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์TFUND, 
TLOGIS และ TGROWTH โดยมีกองทรสัต์ TREIT รองรบั

การประชมุซกัซ้อมความเข้าใจ

11 ตุลาคม  2560



ผูบ้รรยาย

1

บริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทรสัต์

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

คณุ สุทธิพงศ ์ พวัพนัธป์ระเสริฐ
รองกรรมการผู้จดัการ

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั

คณุ พิจิตตรา ไตรรตันธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ ไทยพาณิชย์ จ ากดั

บริษทัจดัการกองทุนรวม TGROWTHบริษทัจดัการกองทุนรวม TFUND และ TLOGIS

คณุ พีระพฒัน์ ศรีสุคนธ์
กรรมการผูจ้ดัการ

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ TREIT

คณุ กรองกาญจน์ นพวรรณ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

บรษิทั เบเคอร์ ทลิลี ่แอด็ไวเซอรร์ี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั

คุณ ธนนันท์ ธรรมเกียรติ
Associate

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั

คุณ อนุตร ปทีปวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)

ท่ีปรึกษา



ล าดบัวาระการประชุม

2

▪ ภาพรวมของธุรกรรมการแปลงสภาพ
▪ ก าหนดการและขัน้ตอนการแปลงสภาพในเบื้องตน้

1

3 ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

4 วาระในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทรสัตแ์ละกองทนุรวม

ภาพรวมและประโยชน์ของการแปลงสภาพ

2 ความเหน็ของบริษทัจดัการและผูจ้ดัการกองทรสัตต่์อการแปลงสภาพ



ภาพรวมและประโยชน์ของการแปลงสภาพ



ภาพรวมของธุรกรรมการแปลงสภาพ

4

ก่อนการแปลงสภาพ หลงัการแปลงสภาพ

ผูถ้ือหน่วยลงทุน
TFUND

กองทุนรวม
TFUND

ทรพัยสิ์น
TFUND

ผูถ้ือหน่วยลงทุน
TGROWTH

กองทุนรวม 
TGROWTH

ทรพัยสิ์น
TGROWTH

ผูถ้ือหน่วยลงทุน
TLOGIS

กองทุนรวม
TLOGIS

ทรพัยสิ์น
TLOGIS

ผูถ้ือหน่วยลงทุน
TREIT

กองทรสัต์
TREIT

ทรพัยสิ์น
TREIT

กองทรสัต์
TREITTMAN BBLAM

ผูถ้ือหน่วยลงทุน
TFUND

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
TGROWTH

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
TLOGIS

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
TREIT

ทรพัยสิ์น
TFUND

ทรพัยสิ์น
TGROWTH

ทรพัยสิ์น
TLOGIS

ทรพัยสิ์น
TREIT

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัตี



อตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด (Swap Ratio)

5หมายเหต:ุ TICON = บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) | SSO = ส ำนกังำนประกนัสงัคม | BLA = บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) | MTL = บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)

หน่วย : ต่อ 1 หน่วย
กองทุนรวม เงินสด (บาท) จ านวนหน่วยทรสัต์

TFUND 1.6977 0.9874

TGROWTH 1.4911 0.8673

TLOGIS 1.7415 1.0129

หน่วยทรสัตแ์ละเงินสดท่ีผูถื้อหน่วยกองทนุรวมจะได้รบั
โครงสร้างการถือหน่วยและผูถื้อหน่วยรายใหญ่หลงัการแปลงสภาพ

(ปรบัจากรายช่ือผูถื้อหน่วย ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560)

▪ TREIT ซือ้ทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวม TFUND
กองทุนรวม TGROWTH กองทุนรวม TLOGIS ดว้ย
หน่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่และเงินสดท่ีจะกู้ยืมเพ่ิม
ประมาณ 3,500 ล้านบาท

▪ กองทุนรวมกระจายหน่วยทรสัต์ TREIT และเงนิสด
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิปันผลและ/หรอื เงนิลดทุน
จากนัน้กองทุนรวมจะเขา้สูก่ระบวนการเลกิกองทุนและ
ช าระบญัชี

ขัน้ตอนการแปลงสภาพ

TREIT

TICON SSO BLA MTLBBL

19.5% 17.2% 6.1% 4.0% 2.0%

อ่ืนๆ

51.2%



เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหน่วยจากผลการด าเนินงานของ
ไตรมาส 2 ปี 2560

หลกัการค านวณ Swap Ratio

6

การประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัย์

 ปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นมลูคา่ที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ

ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัย์
(ก าไรจากการขายจะปันผลใหก้บัผูถ้อืหน่วยของแต่ละ

กองทุนทีท่ าการขายทรพัยส์นินัน้ๆ)

เงินปันผลจากก าไรสะสม และ/หรือเงินลด
ทนุพิเศษจากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560

การปรบัปรงุมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ เพ่ือใช้ในการค านวณ Swap Ratio

 พืน้ทีใ่นกองทุนรวม TGROWTH ประมาณ 3,200 ตร.ม.
 พืน้ทีใ่นกองทุนรวมTFUND ประมาณ 2,000 ตร.ม.

1

2

3

4

 เงนิปันผลจากก าไรสะสม และ/หรอื เงนิลดทุนในสว่นที่
เป็นเงนิสดคงเหลอืสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 ทีจ่ะ
จา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยก่อนวนัโอนทรพัยส์นิและภาระ

 เงนิปันผลทีป่ระกาศจา่ยแลว้แต่ยงัไมไ่ดช้ าระใหก้บัผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ ไตรมาส 2 ปี 2560

วิธีการค านวณ Swap Ratio

Swap 
Ratio

=

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560)
ทีป่รบัปรุงแลว้ต่อหน่วยของกองทุนรวม - เงนิสดต่อหน่วยทีจ่า่ยให้

ผูถ้อืหน่วยของกองทุนรวม

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560) 
ทีป่รบัปรุงแลว้ต่อหน่วยของกองทรสัต์ TREIT



ภาพรวมของกองทุนรวม กองทรสัต์ และกองทรสัตห์ลงัการแปลงสภาพ

7

ท่ีมา: บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)
หมายเหต ุ: (1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560

เพ่ิมจ านวนสินทรพัย ์และพืน้ท่ีเช่า(1)

จ านวนทรพัยสิ์น
แต่ละประเภท
(หลงั)

235

38 27

300

8
50 63 71

192

โรงงาน
คลงัสนิคา้

100% 100% 100% 56%44%
69%

31%

หลงัการแปลงสภาพ

กรรมสทิธิ ์
สทิธกิารเชา่

ประเภทการถือ
ครองทรพัยสิ์น

579,985 296,545 243,625 369,705 1,489,860พื้นท่ีให้เช่า 
(ตารางเมตร)



13,589

6,370
4,983

7,696

32,638

13,222

5,758 4,878 5,681

26,038

ทรพัยส์นิรวม ทรพัยส์นิสทุธิ

ภาพรวมของกองทุนรวม กองทรสัต์ และกองทรสัตห์ลงัการแปลงสภาพ (ต่อ)

8หมายเหต ุ: มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิหลงัการแปลงสภาพรวมหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้จากการกู้ ยืมเพิ่อซือ้ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม TFUND TGROWTH และ TLOGIS ประมาณ 3,500 ล้านบาท

หลงัการแปลงสภาพ

หน่วย : ลา้นบาทขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560



ภาพรวมของกองทุนรวม กองทรสัต์ และกองทรสัตห์ลงัการแปลงสภาพ (ต่อ)

9

ท่ีมา: บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)
หมายเหต ุ: (1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 | (2) ท่ีตัง้ของทรัพย์สนิรวมถึงนิคมอตุสาหกรรม โครงการโลจิสตกิค์ และสวนอตุสาหกรรม | (3) ค านวณจากหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้และมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560

พื้นท่ีตัง้ในเขตอตุสาหกรรมท่ีส าคญัในประเทศหลากหลายขึ้น (1)

พืน้ทีเ่ชา่แบง่ตามสถานทีต่ ัง้ และจ านวนสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิ(2)

25%

40%

35%

58%31%
11%

40%

51%

3% 6%

29%

44%
1%

26%

10%

47%
43%

ทางตะวนัออกของกรงุเทพฯ อสีเทริน์ซบีอรด์
ภาคตะวนัออก (ปราจนีบุร)ี ทางเหนือของกรงุเทพฯ

หลงัการแปลงสภาพ

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม(3)

เพ่ิมโอกาสในการกู้ยืมมากขึ้น(1)

6.5%

23.4%

17.5%

หลงัการแปลงสภาพ

▪ อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์ TREIT หลงัแปลง
สภาพรวมการกูย้มืเพือ่ซือ้ทรพัยส์นิและภาระจากกองทนุรวม TFUND
TGROWTH TLOGIS แลว้ โดยมมีลูคา่ประมาณ 3,500 ลา้นบาท

9 แห่ง

5 แห่ง

7 แห่ง

22 แห่ง

16 แห่ง



ประโยชน์ของการแปลงสภาพ

10

1

3

4 บริหารโดย TMAN ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

TREIT จะเป็นกองทรสัตท่ี์ลงทนุในโรงงานส าเรจ็รปูและคลงัสินค้าให้เช่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

2 เพ่ิมความมัน่คงของรายได้จากการกระจายความเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีดีขึน้

โอกาสในการขยายกองทรสัตแ์ละมีความพร้อมในการเติบโต



TREIT จะเป็นกองทรสัตท์ีล่งทุนในโรงงานส าเรจ็รปูและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย

11

หมายเหต:ุ (1) ทรัพย์สนิรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ WHART ท่ีเปิดเผยในหนงัสือชีช้วน ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560
(2) พืน้ท่ีเช่ารวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560

32,638

13,823

13,589

7,695 7,394
6,370

4,983 4,976

10,716

3,000
27,539

หน่วย : ล้านบาท

เพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เช่า ด้วยทางเลือกทรพัยสิ์นท่ีมากขึ้นและหลากหลายข้ึน

เพ่ิมสดัส่วนทางการตลาดในโรงงานส าเรจ็รปูและคลงัสินค้าให้เช่า

มลูค่าทรพัยสิ์นรวมสงูท่ีสดุ(1) พืน้ท่ีให้เช่ารวมมากท่ีสดุ(2)

WHAPF

WHART

1,490

499

580

370
261 297 244 161

390

86

Th
ou

sa
nd

s

975

หน่วย : พนั ตารางเมตร

WHAPF

WHART

กองทรสัต์
หลงัการแปลงสภาพ

กองทรสัต์
หลงัการแปลงสภาพ

ก่อนการ
แปลงสภาพ

ก่อนการ
แปลงสภาพ

1

การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ

การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ



21%

79%

54%
46%

43%

57%

เพิม่ความมัน่คงของรายไดจ้ากการกระจายความเสีย่งของทรพัยส์นิทีด่ขี  น้

12

ท่ีมา: บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)
หมายเหต ุ: (1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560

ลดการกระจกุตวัของผูเ้ช่า(1) ผูเ้ช่า 10 อนัดบัแรกหลงัรวม และระยะเวลาเช่าท่ีเหลือ(1)

สดัส่วนรายได้จากค่าเช่าและบริการทีม่าจากผูเ้ช่า 10 รายแรก

82%

18%

23%

77%

ภายหลงัการแปลงสภาพ

ก่อนการแปลงสภาพ

ผูเ้ช่า 10 รายแรก ผูเ้ช่าอ่ืนๆ

ระยะเวลาเช่าที่เหลือโดยเฉล่ีย (ปี)

7.26

6.09

1.09

3.17

9.55

2.75

8.59

1.25

5.75

0.67

2



โอกาสในการขยายกองทรสัต์

13หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ยกระดบัผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหน่วย

7,695

32,638
36,138

4,983
6,370

13,589

3,500

หลงัการแปลงสภาพ
สิทธิในการลงทุน

หลงัการแปลงสภาพ
และการใช้สิทธิในการลงทุน

1
2

การเติบโต
ในอนาคต ในอนาคต

1 2สิทธิในการลงทนุ (Right to Invest) การเติบโตในอนาคต

▪ TICON ใหส้ทิธ ิTREIT ลงทุนในทรพัยส์นิอยา่งน้อย 3,500 ลา้นบาท 
ภายในปี 2561

▪ TMAN ตัง้ใจทีจ่ะใชเ้งนิกูย้มืทัง้หมด

▪ ถา้กองทรสัตไ์มล่งทุน หรอื ลงทุนไมค่รบตามแผนการลงทุน จะท า
การกูเ้งนิเพือ่จา่ยเงนิคนืผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ

▪ TICON ใหส้ทิธทิีจ่ะปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการ
ขายทรพัยส์นิแก่กองทรสัต์ TREIT ตลอดระยะเวลาที่

- TMAN ยงัคงเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์

- TICON และบรษิทัยอ่ย ยงัเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

▪ การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิจากบคุคลอื่น

หน่วย : ล้านบาท

ทรพัยสิ์นรวมของกองทนุรวม กองทรสัต์ และกองทรสัตห์ลงัการแปลงสภาพ

3



ดว้ยความสามารถในการกูย้มืทีม่ากข น้ ซ ง่เพิม่ความพรอ้มในการลงทุน

14หมายเหต ุ: (1) ค านวณจากมลุคา่ทรัพย์สนิและหนีส้นิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560

4,617

19,583

2,214

488 576
1,322

3,500

13,869

ความสามารถในการกู้ยืมเพ่ิมขึน้กว่า 4 เท่า(1)

หลังการแปลงสภาพ

กองทนุรวมสามารถกู้ยืมไดเ้พียง
ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสทุธิ

หน่วย : ล้านบาท

ประโยชน์จากความสามารถในการกู้ยืมที่มากขึน้

▪ เพิ่มโอกาสเติบโตด้วยการใช้เงินกู้ ยืมซือ้ทรัพย์สนิเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สนิ

▪ เพิ่มอตัราผลตอบแทนต่อสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยเน่ืองจากการใช้เงินกู้ซึง่มี
ต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากว่าสว่นทนุ

นโยบายการกู้ยืม

 อตัราสว่นหนีส้นิต่อทรัพย์สนิรวมในระยะยาวท่ี
ประมาณร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 30

 หลงัการแปลงสภาพและการใช้สทิธิในการลงทนุ
คาดว่าจะมีหนีส้นิเพิ่มประมาณ 7,000 ล้านบาท 
(ประมาณร้อยละ 25.5)

3

เพดานกู้ยืมตามกฎเกณฑ์ ก.ล.ต.

ตลุาคม 2017

การจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ

จัดอันดับโดย 
ฟิทช์ เรทติง้ส์

A-

หนีส้ินของ

เงินกู้ เดิม

เงินกู้ เพื่อ
การแปลงสภาพ

มลูคา่ที่สามารถ
กู้ยืมได้เพิ่มเติม

ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2560 ฟิทซ์ เรทต้ิงส์ประกาศเครดิต

พินิจแนวโนม้ของ TREIT เป็นบวก (Positive Outlook)



...และมคีวามพรอ้มในการเตบิโต – พืน้ที ่EEC

15ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

3

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุน
▪ ลดหยอ่นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสงูสดุร้อยละ 50 (เพิ่มขึน้จากนโยบายปกตขิอง BOI)

▪ เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้จาก 13 ปี เป็น 15 ปี (พิจารณารายโครงการ)

ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการเตบิโตในพืน้ที่
▪ ยานยนต์ : สิน้สุดเกณฑห์า้มโอน 5 ปี ของนโยบายรถคนัแรก

▪ E-Commerce : ความต้องการพืน้ท่ีคลงัสินค้าเพิ่มมากขึน้ในเขตปริมณฑล (บางนา และบางพลี)

แถบ EEC และพื้นท่ีใกล้เคียง

EECd (EEC of Digital Park)

EECi (EEC of Innovation)

ยานยนตส์มยัใหม่

ทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 

สมารท์อเิลก็ทรอนิกส์

การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ

อาหารแปรรปู

อตุสาหกรรมเป้าหมาย
1

2

3

4

5

โครงการรถไฟรางคู่ ทางพเิศษ

1.09 ล้านตารางเมตร

พืน้ท่ีให้เช่าใน EEC และพืน้ท่ี
ใกล้เคียง หลงัการแปลงสภาพ



...พืน้ทีท่ีเ่คยไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วม
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หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560
(1) รวมอตัราการเช่า ณ สิน้งวดของ TFUND TGROWTH TLOGIS และ TREIT

3

60%
63%

70% 69%

2557 2558 2559 มิ.ย. 2560

มาตรการป้องกนัน ้าท่วม และอตุสาหกรรมท่ีมีส่วนส าคญัในการฟ้ืนตวัภาคเหนือของกรงุเทพฯ

 การสรา้งเขือ่น และคนัดนิป้องกนัน ้า
 เพิม่เสน้ทางระบายน ้าเพิม่เตมิ
 แผนการรบัมอืน ้าเพือ่ป้องกนัพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

 อุตสาหกรรมอาหาร
 การขนสง่ภายในประเทศ
 อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์จากการ

ยา้ยฐานการผลติกลบัมาประเทศไทย
และแนวโน้มการใช ้Cloud Storage

“ การร่วมมอืเพือ่การจดัการ
และป้องกนัภยัจากน ้ าท่วม ”

“ อตุสาหกรรมทีส่่งเสริม
การฟ้ืนตวัในพ้ืนที ่ ”

อตัราการเชา่พื้นทีโ่รงงานและคลงัสนิคา้ในภาคเหนอืของกรงุเทพฯ(1)



บรหิารโดย TMAN ซ ง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์

17

ท่ีมา: บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน
หมายเหต:ุ (1) ค านวณบนทรัพย์สนิสทุธิและทรัพย์สนิรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เสมือนภายหลงัการแปลงสภาพ

บริหารจัดการโดย TMAN

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต์

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้จดัการกองทรสัต์

 ผูบ้รหิารทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการ
โรงงานส าเรจ็รปูและคลงัสนิคา้

 ความส าเรจ็ในการลงทุนทรพัยส์นิเพิม่เตมิมลูคา่กวา่ 3,000 ลา้นบาท 
ในปี 2558

 การออกหุน้กูเ้พือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิ

ลดค่าธรรมเนียมของทรสัตีหลงัการแปลงสภาพ

4.00%
3.65%

ออกหุ้นกู้ซึง่มีอตัราดอกเบี้ยต า่กว่าเพือ่
ช าระคืนเงินกู้จากธนาคารในปี 2560

อตัราดอกเบีย้

4

40.07%

70.00% 30.00%

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

ความสามารถในการจดัการโครงสร้างเงินทุน

เงินกู้ยืมธนาคาร หุ้นกู้

25.7
16.5

ก่อนการแปลงสภาพ หลังการแปลงสภาพ

0.09875%
ของทรัพย์สินสุทธิ

0.060%

0.045%

0.030%

≤ 15,000 ล้านบาท

> 15,000 – 30,000 ล้านบาท

≥ 30,000 ล้านบาท

ของทรัพย์สินรวม

หน่วย : ลา้นบาทประมาณการณ์ค่าตอบแทนของทรัสตีต่อปี(1)



เป้าหมายในการบรหิารกองทรสัตข์อง TMAN

18

พืน้ที่ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
การสนับสนุนจาก 

TICON
การเตบิโต

โดยการซือ้ทรัพย์สิน
การบริหาร

จัดการเงนิทนุ

 พืน้ท่ีกระจายตวัอยูใ่นจดุท่ีมี
ความต้องการสงู

 มีพืน้ท่ีอยูใ่นแถบอตุสาหกรรม
ของประเทศ

 มีประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการ

 เพิ่มความยืดหยุน่ในการ
น าเสนอสินค้าและบริการ

สิทธิในการลงทนุ (Right to 
Invest) ในทรัพย์สิน TICON

สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of 
First Refusal)

การซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเตมิจาก
บคุคลอ่ืน

 ทรัพย์สินภายในประเทศ

 ทรัพย์สินตา่งประเทศ

การบริหารจดัการโครงสร้าง
เงินทนุเพ่ือเพิ่มอตัรา
ผลตอบแทน



ขัน้ตอนและก าหนดการแปลงสภาพในเบื้องต้น (ระยะเวลา
โดยประมาณ)



ขัน้ตอนและก าหนดการแปลงสภาพในเบือ้งตน้ (ระยะเวลาโดยประมาณ)

20

ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน TFUND 
และ TLOGIS

ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน TGROWTH 

และ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
TREIT

18 ต.ค. 60

19 ต.ค. 60

ยื่น Filing ต่อ
ส านักงาน 
ก.ล.ต.

20 ต.ค. 60

คาดว่าแบบแสดง
รายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชีช้วนมี

ผลใช้บังคับ

กลางธันวาคม 2560 ปลายธันวาคม 2560

กองทุนรวมประกาศ

• วันปิดสมุดบัญชีรายช่ือผู้
ถือหน่วย เพื่อรับสิทธิ 
Swap และรับเงนิปันผล
พเิศษ/ลดทุน

• วันซือ้ขายวันสุดท้าย

• วันหยุดพักการซือ้ขาย/
โอนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมท า
การโอนทรัพย์สิน
และหนีส้ินให้กับ

กองทรัสต์

กองทุนรวมประกาศเลิกกอง
และกระจายหน่วยกองทรัสต์
ที่ออกใหม่ พร้อมกับเงนิปัน
ผลพเิศษ/ลดทุนให้กับผู้ถือ

หน่วยกองทุนรวม 

เพกิถอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมจาก
ตลาดหลักทรัพย์และ
กองทุนรวมเข้าสู่
ขัน้ตอนช าระบัญชี 

ต้นธันวาคม 2560

วันปิดสมุดบัญชี
รายช่ือผู้ถือหน่วยพัก
การโอนหน่วยลงทุน
เพื่อก าหนดสิทธิ

Swap และรับเงนิปัน
ผลพเิศษ/ลดทุน

หน่วยทรัสต์เพื่อการ
แปลงสภาพของ
กองทรัสต์เร่ิมท า

การซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์



ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทุนรวมและผูจ้ดัการกองทรสัต์
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการของกองทุนรวม TFUND และ TLOGIS ต่อการแปลงสภาพ

 บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแผนการแปลงสภาพกองทุนรวมโดยค าน งถ งประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญัแลว้ มคีวามเหน็ว่า การแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND และ 
TLOGIS เป็นกองทรสัต์ TREIT จะมขีอ้ดแีละขอ้เสยีต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้

ข้อดีของการแปลงสภาพ ข้อเสียของการแปลงสภาพ

✓ ลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

✓ โอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิใหม่

✓ เพิม่ความสามารถในการกูย้มืจากขนาดสนิทรพัยท์ีใ่หญ่ข น้

✓ เพิม่การกระจายความเสีย่งจากจ านวนสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่พิม่ข น้

✓ เพิม่ความหลากหลายของทรพัยส์นิซ ง่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้ช่าไดด้ยีิง่ข น้

✓ ขนาดของกองทีเ่พิม่ข น้จะสรา้งความน่าสนใจในการลงทุนแก่นกัลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ และช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องในการซือ้ขาย

✓ อายสุญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่เพิม่ข น้

✓ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการแปลงสภาพ

X ระดบัหนี้สนิเพิม่ข น้

X ภาระภาษสี าหรบันกัลงทุนบางกลุ่ม

X อตัราส่วนทรพัยส์นิทีเ่ป็น Leasehold เพิม่ข น้

ความเหน็ต่อ Swap Ratio
▪ บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรสัต์พรอ้มเงนิสด แล้วเหน็ว่าเป็นอตัราท่ีเหมาะสม เนื่องจากอตัราดงักล่าวเป็นอตัราทีส่ะท้อนมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และ กองทรสัต์ TREIT รวมทัง้สะทอ้นมลูค่าของทรพัยส์นิตามทีไ่ดม้กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
▪ TFUND ก าหนดทีอ่ตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่อ 0.9874 หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT พรอ้มเงนิสดจ านวน 1.6977 บาทต่อหน่วย
▪ TLOGIS ก าหนดทีอ่ตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่อ 1.0129 หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT พรอ้มเงนิสดจ านวน 1.7415 บาทต่อหน่วย



ข้อดีของการแปลงสภาพ ข้อเสียของการแปลงสภาพ

✓ ลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

✓ โอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิใหม่

✓ เพิม่ความสามารถในการกูย้มืจากขนาดสนิทรพัยท์ีใ่หญ่ข น้

✓ เพิม่การกระจายความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่ารายใหญ่ที่ลดลง
และจ านวนสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่พิม่ข น้

✓ เพิม่ความหลากหลายของทรพัยส์นิซ ง่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้ช่าไดด้ยีิง่ข น้

✓ อตัราส่วนทรพัยส์นิทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าลดลง

✓ ขนาดของกองทีเ่พิม่ข น้จะสรา้งความน่าสนใจในการลงทุนแก่นกัลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ และช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องในการซือ้ขาย

✓ อายสุญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่เพิม่ข น้

✓ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการแปลงสภาพ

X ระดบัหนี้สนิเพิม่ข น้

X ภาระภาษสี าหรบันกัลงทุนบางกลุ่ม

X สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยกองทุนรวม TGROWTH หลงั
แปลงสภาพเป็นกองทรสัต ์TREIT ลดลง (Control dilution)
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ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทุนรวม TGROWTH ต่อการแปลงสภาพ

▪ บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแผนแปลงสภาพกองทุนรวมโดยค าน งถ งประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญัแลว้เหน็ว่า การแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรสัต ์
TREIT จะมขีอ้ดขีอ้เสยีต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้

ความเหน็ต่อ Swap Ratio
▪ บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาอตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัหน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด ซ ง่ก าหนดทีอ่ตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT พรอ้มเงนิสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย แลว้เหน็ว่า เป็นอตัราท่ีเหมาะสม เนื่องจากอตัราดงักล่าวเป็นอตัราทีส่ะทอ้นมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม TGROWTH และ กองทรสัต์ TREIT และสะทอ้นมลูค่าของทรพัยส์นิตามทีไ่ดม้กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ



ข้อดีของการแปลงสภาพ ข้อเสียของการแปลงสภาพ

✓ ขจดัการแขง่ขนัและผสานผลประโยชน์ระหว่าง 4 กอง

✓ เพิม่ความสามารถในการกูย้มืจากขนาดสนิทรพัยท์ีใ่หญ่ข น้

✓ Ÿเพิม่การกระจายความเสีย่งจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่ารายใหญ่ที่ลดลง
และจ านวนสถานทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่พิม่ข น้

✓ เพิม่ความหลากหลายของทรพัยส์นิซ ง่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้ช่าไดด้ยีิง่ข น้

✓ อตัราส่วนทรพัยส์นิทีเ่ป็น Freehold เพิม่ข น้

✓ ขนาดของกองทีเ่พิม่ข น้จะสรา้งความน่าสนใจในการลงทุนแก่นกัลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ และช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องในการซือ้ขาย

X Ÿอายสุญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่ลดลง 

X สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัต์ TREIT ลดลง
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ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT ต่อการแปลงสภาพ

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ TREIT ไดม้กีารพจิารณาแลว้เหน็ว่าการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ TREIT ดงัต่อไปนี้

ความเหน็ต่อ Swap Ratio
▪ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ TREIT เหน็ว่า Swap Ratio ของผูถ้อืหน่วยลงทุน TFUND, TLOGIS และ TGROWTH กบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT พรอ้มเงนิสด เป็นอตัราท่ี

เหมาะสม เนื่องจากสะทอ้นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ และมลูค่าของทรพัยส์นิตามทีไ่ดม้กีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ



ความคิดเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ



วาระการประชมุผูถื้อหน่วยกองทนุรวม TFUND กองทุนรวม 
TLOGIS
และกองทุนรวม TGROWTH



วาระการประชมุของ TFUND/TLOGIS/TGROWTH มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ

วาระท่ี 1 พจิารณาอนุมตักิารแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรสัต์ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมใหแ้ก่กองทรสัต์ และรบัค่าตอบแทนจาก
กองทรสัตเ์ป็นหน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด

วาระท่ี 1.1 พจิารณาอนุมตักิารแปลงสภาพกองทุนรวม แผนการแปลงสภาพ การโอน
ทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมทีโ่อนใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละรบัค่าตอบแทนจาก
กองทรสัตเ์ป็นหน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมา
ประชุม

วาระท่ี 1.2 พจิารณารบัทราบแผนในการลงทุนเพิม่เติมภายหลงัการแปลงสภาพ
กองทุนรวม

ผูถ้อืหน่วยพจิารณารบัทราบ โดยจะไมม่กีารลงมตใินวาระน้ี

วาระท่ี 1.3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ (กรณีที่กองทรสัต์ไม่
ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม)

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยท่ีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 1.4 พจิารณาอนุมตัิการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ และการให้หลกัประกนัที่
เกีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์

ไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซ ง่คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าก ่งหน ่งของหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หากในกรณีที่กองทรสัต์ TREIT จะกู้ยมืเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัต ีมติที่
ประชุมของผูถ้อืหน่วยจะต้องไม่มเีสยีงคดัคา้นเกนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

วาระการประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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วาระการประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ต่อ)
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วาระการประชมุของ TFUND/TLOGIS/TGROWTH มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการแปลงสภาพกองทุนรวม และแผนการแปลงสภาพ

เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตักิารเลกิกองทุนรวม การช าระบญัช ีและการแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชี เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นที่มใิช่บรษิทัจดัการเข้าเป็นผู้จดัการ
กองทรสัต์

เกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ใหบุ้คคลอื่นทีม่ใิช่ผูด้แูลผลประโยชน์เขา้เป็นทรสัตี ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) ตามทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 7 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี -



วาระการประชมุผูถื้อหน่วยกองทรสัต์ TREIT 



วาระการประชมุของ TREIT มติของผูถื้อหน่วยทรสัต์

วาระท่ี 1 พจิารณารบัทราบรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา ผูถ้อืหน่วยพจิารณารบัทราบ โดยจะไมม่กีารลงมตใินวาระน้ี

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมตักิารรองรบัการแปลงสภาพกองทุนรวม แผนการแปลงสภาพ การรบัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวม และช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่กองทุน รวมเป็น
หน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด

วาระท่ี 2.1 พิจารณาอนุมตัิการรองรบัการแปลงสภาพกองทุนรวม แผนการแปลง
สภาพ การรบัโอนทรพัย์สนิและภาระของกองทุนรวม และช าระค่าตอบแทนให้แก่
กองทุนรวมเป็นหน่วยทรสัตพ์รอ้มเงนิสด

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุม 

วาระท่ี 2.2 พิจารณารบัทราบแผนในการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการแปลงสภาพ
กองทุนรวม

ผูถ้อืหน่วยพจิารณารบัทราบ โดยจะไมม่กีารลงมตใินวาระน้ี

วาระท่ี 2.3 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ (กรณีที่กองทรสัต์ไม่
ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวม)

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2.4 พิจารณาอนุมตัิการกู้ยมืเงินของกองทรสัต์ และการให้หลกัประกันที่
เกีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์

ไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซ ง่คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าก ่งหน ่งของหน่วยทรสัต์ทัง้หมด
ของผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และหากในกรณีที่กองทรสัต์ TREIT จะกู้ยมืเงนิจากบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัทรสัต ีมตทิี่
ประชุมของผูถ้อืหน่วยจะตอ้งไมม่เีสยีงคดัคา้นเกนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

วาระการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT 
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วาระการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ TREIT (ต่อ)
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วาระการประชมุของ TREIT มติของผูถื้อหน่วยลงทนุ

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ TREIT เพื่อรองรบัการ
แปลงสภาพกองทุนรวม เขา้รวมกบักองทรสัต์ TREIT และ การปรบัเปลีย่นค่าตอบแทน
ของทรสัตี

ไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซ ง่คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าก ่งหน ่งของหน่วยทรสัต์ทัง้หมด
ของผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Performance Fee) และ อตัราค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) ตามทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดักองทรสัต์

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 5 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี -


