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สาสนจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน   

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอนําสงรายงานประจําป สําหรับผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคสในป 2556 มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2556 ที่ผานมา กองทุนรับรูรายไดจากคาเชาและคาบริการเพิ่มขึ้นเปน 423.6 ลานบาท จาก 247.0 ลาน
บาทในป 2555 ซึ่งเปนผลมาจากทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมไปเมื่อปลายป 2555 ที่ผานมา โดยกองทุนมี
รายไดสุทธิจากการลงทุน (Net Investment Income) เทากับ 382.0 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน (Net Increase in Net Assets) เทากับ 399.2 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2556 นี้กองทุนไดประกาศจายเงินปนผล 
(Dividend Payment) จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งส้ินในอัตรา 0.831 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนจํานวน
เงินทั้งส้ิน 343.9 ลานบาท 

สุดทายนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ได
มอบความไววางใจใหกับบริษัทจัดการ เปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญภายใตหลักธรรมาธิบาล 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ. บัวหลวง  
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส 

TPARK LOGISTICS PROPERTY FUND (“TLOGIS”) 
 
บริษัทจัดการ  

บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 
ประเภทโครงการ    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
อายุโครงการ      

ไมกําหนดอายุโครงการ 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท้ังในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงิน 
ที่ไดจากการระดมทุนไปซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และหรือสิทธิการเชา 
และหรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง 
โอน และหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการนํา
อสังหาริมทรัพยออกใหเชา หรือเชาชวง เพื่อใหผูประกอบการนําอสังหาริมทรัพยออกหาประโยชน ตลอดจนทําการ
ซอมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ตอเติม รวมถึงดําเนินการกอสราง และหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยขอและ
หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง ตลอดจนดําเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตตางๆ และหรือดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวของ
และจําเปนเพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพย โดยกองทุนมีความประสงคที่จะทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินปนผลอยาง
สมํ่าเสมอ และใหมูลคาทรัพยสินสุทธิมีมูลคาเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และหรือหลักทรัพย
อื่น และหรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน ไมนอยกวารอยละ 
90 ของกําไรสุทธิประจําป 

ทั้งนี้ กําไรสุทธิดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
หลักทรัพยและหรือทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได             
การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ และหรือกําไรสะสมดังกลาวขางตน จะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลจากกําไร
ดังกลาวไมทําใหกองทุนเกิดผลการขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันส้ินงวดปบัญชีหรืองวด
การดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล   
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เงื่อนไขเพ่ิมเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันกับผลประกอบการ          
ในงวดถัดไป 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

จํานวนเงนิทนุโครงการ 4,469,061,581 บาท  
(ที่จดทะเบียนไวแลว) (ส่ีพันส่ีรอยหกสิบเกาลานหกหม่ืนหนึ่งพนัหารอยแปดสิบเอ็ดบาท) 

จํานวนหนวยลงทุน 413,839,310 หนวย  
 (ส่ีรอยสิบสามลานแปดแสนสามหมื่นเกาพันสามรอยสิบหนวย) 

ประเภทของหนวยลงทุน ระบุชื่อผูถอืหนวยลงทุน 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2470-3200-2 

นายทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2230-1784 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 13 
 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2679-6565 

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
 นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ 
 นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน 
 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ  
 นายอภิเชษฐ ฤทธ์ิสุวรรณ 
 นายเขมทัต ศรทัตต 

ผูจัดการกองทุนรวม นางวรวรรณ ธาราภูมิ 
(สวนสภาพคลองของกองทุน) นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา  
 นางสาวสุดารัตน ทิพยเทอดธนา  
 นางสาวดุษฎี ภูพัฒน 
 นางอติกานต พานิชเกษม  
 นางสาวปริยนุช คลองคํานวณการ  
 นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรตัน  
 นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ  
 นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต  
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รายการแสดงทรัพยสนิที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / มูลคา
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 

1. เงินฝากธนาคาร 
2. เงินลงทนุในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ 

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 
ต๋ัวแลกเงิน 

  33,909,679 
 

209,419,828 
          - 

0.72 
 

4.47 
- 

รวม 243,329,507  5.19 
3. เงินลงทนุในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย 

อสังหาริมทรัพย 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 
4,523,500,000 

- 

 
96.56 

- 
รวม 4,523,500,000 96.56 

4. สินทรัพยอื่น 
ลูกหนี้จากการใหเชา 
ดอกเบี้ยคางรับ 
คาใชจายรอตัดบัญชี 
สินทรัพยอืน่ 

 
  37,661,534 

      9,329 
   - 

862,997 

 
0.80 
0.00 

- 
0.02 

รวม   38,533,860 0.82 
รวมมูลคาทรพัยสิน 4,805,363,367 102.57 
5. หนี้สินอื่น 

คาใชจายคางจาย 
คาเชาและบริการรับลวงหนา 
เงินมัดจําคาเชาทรัพยสิน 
หนี้สินอืน่ 

 
(22,345,439) 

- 
(95,105,496)   
(3,170,624)       

 
(0.48) 

- 
(2.03) 
(0.07) 

รวมมูลคาหนี้สิน (120,621,559) (2.57) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 4,684,741,808 100.00 

 
จํานวนหนวยลงทุน 413,839,310 หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน 11.3202 บาท 
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รายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน  
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

ประเภทการใชงาน : อาคารคลังสินคาใหเชาในโครงการไทคอน โลจิสติคส พารค วังนอย โครงการไทคอน โลจิสติคส พารค-บางนา โครงการไทคอน โลจิสติคส พารค  
แหลมฉบงั โครงการไทคอน โลจิสติคส พารค โรจนะ และไทคอน โลจิสติคส พารค อีสเทิรน ซีบอรด 1 

รายไดตอป : ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายไดคาเชาและคาบริการเทากับ 423,641,303 บาท 

โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส ไดลงทุนในที่ดนิ และอาคารคลังสินคา จํานวน 63 คูหาดังตอไปนี้ 

ลําดับที่ โครงการ อาคาร คูหา โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร ราคาทุน ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 

จํากัด  
ณ วันที่ 2 ส.ค. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร  

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
1 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
วังนอย 

W2 W2/1 25513 ต. พยอม 
อ. วังนอย 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

24 – 2 – 96 5,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
4 คูหา 

401,261,568.99  
 
 

 408,000,000.00 
2 W2/2 5,850 
3 W2/3 5,850 
4 W2/4 5,850 
5 SM1 SM1 24728 20 – 2 – 90 10,706 อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย 
จํานวน 1 หลัง 

424,388,956.73   458,900,000.00 

6 W3 W3/1 28625  
23 – 2 – 24 

5,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
4 คูหา 

 
418,710,868.05 

101,600,000.00   
7 W3/2 5,850 100,900,000.00  
8 W3/3 5,850 99,000,000.00  
9 W3/4 5,850 103,500,000.00  
10 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
วังนอย 

W5 W5/1 28628 ต. พยอม 
อ. วังนอย 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

11 – 3 – 91 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
4 คูหา 

 
174,714,611.85 

42,600,000.00   
11 W5/2 2,450 42,200,000.00  
12 W5/3 2,450 42,100,000.00  
13 W5/4 2,450 41,800,000.00  
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ลําดับที่ โครงการ อาคาร คูหา โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร ราคาทุน ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 

จํากัด  
ณ วันที่ 2 ส.ค. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร  

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
14 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
บางนา 

W3 W3/1 887 ต.บางสมัคร  
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

18 – 2 – 4 
 

11,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
2 คูหา 

308,398,457.00  307,000,000.00  

15 W3/2 5,775 

16 FZ3 FZ3/1  
30845 

11 – 1 – 83 
 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
4 คูหา 

196,078,266.00  196,000,000.00  

17 FZ3/2 2,450 

18 FZ3/3 2,450 

19 FZ3/4 2,450 

20 FZ5 FZ5/1  
30844 

11 – 1 – 93 
 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน 
4 คูหา 

193,292,954.00  200,000,000.00  

21 FZ5/2 2,450 

22 FZ5/3 2,450 

23 FZ5/4 2,450 

24 FZ1 FZ1 30846 15 – 0 – 11 13,700 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง   

343,896,835.04 298,400,000.00   

25 M1.1 M1.1/1 4681 ต.บางวัว 
อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

13 – 1 – 49 1,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน  
4 คูหา 

192,488,173.23 23,300,000.00   

26 M1.1/2 1,250 23,100,000.00  

27 M1.1/3 1,250 23,100,000.00  

28 M1.1/4 1,250 23,200,000.00  

29 M1.1/5 1,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน  
5 คูหา 

22,900,000.00  

30 M1.1/6 1,250 23,300,000.00  

31 M1.1/7 1,250 23,100,000.00  

32 M1.1/8 1,250 23,200,000.00  

33 M1.1/9 1,250 23,400,000.00  
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ลําดับที่ โครงการ อาคาร คูหา โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร ราคาทุน ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 

จํากัด  
ณ วันที่ 2 ส.ค. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร  

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
34 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
แหลมฉบัง 

A A 152508 
130252 
104395 
112194 
112195 

 
 
 
 

ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

48 – 2 – 60 
 
 
 
 
 
 

5,310 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

76,352,094.00 78,900,000.00   

35 B B 5,310 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

77,186,798.00 79,200,000.00  

36 C C 5,310 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา  

76,352,094.00 76,700,000.00  

37 D D 5,310 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา  

77,052,507.00 79,900,000.00  

38 E E 5,220 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา  

75,514,041.00 78,600,000.00  

39 F F 5,220 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

75,746,532.00 75,500,000.00  

40 ไทคอน 
โลจิสติคส พารค 

แหลมฉบัง 

G G 152508 
130252 
104395 
112194 
112195 

ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

48 – 2 – 60 2,570 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

36,580,476.00 38,500,000.00   

41 H H 1,930 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

28,507,589.00 29,900,000.00 

42 I I 1,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

21,446,366.00 21,000,000.00 
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ลําดับที่ โครงการ อาคาร คูหา โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร ราคาทุน ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 

จํากัด  
ณ วันที่ 2 ส.ค. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร  

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
43 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
แหลมฉบัง 

J J  ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

 1,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

13,994,834.00 14,500,000.00 

44 K K 2,900 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1คูหา   

41,959,827.00 45,100,000.00   

45 L L 59659 
172407 

9 – 2 – 26.6 
4 – 1 – 62 

1,700 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน  
5 คูหา 

143,094,791.61 28,800,000.00   

46 M M 1,700 28,800,000.00  

47 N N 1,700 29,700,000.00  

48 O O 1,700 30,200,000 .00  

49 P P 1,700 29,200,000.00  

50 W1 W1/1 172406 21 – 0 – 31.7 3,408 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน  
5 คูหา 

330,195,511.38 332,400,000.00   

51 W1/2 3,288 

52 W1/3 6,612 

53 W1/4 3,378 

54 W1/5 2,688 

55 ไทคอน 
โลจิสติคส พารค 

โรจนะ 

W1 W1 31975 ต.อทัย 
อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

19 – 0 – 65 15,120 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง แบงเปน  
3 คูหา 

308,142,197.27 240,200,000.00   

56 W3 W3 

57 W2 W2 3,204 63,600,000.00  

58 ไทคอน 
โลจิสติคส พารค 

อีสเทิรน ซี
บอรด 1 

W1 W1 172584 ต.บอวิน 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

7 – 3 – 17.3 2,706 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง   

432,859,227.11 49,100,000.00   
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ลําดับที่ โครงการ อาคาร คูหา โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะอาคาร ราคาทุน ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 12 เม.ย. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 

จํากัด  
ณ วันที่ 2 ส.ค. 56 

ราคาประเมิน
ลาสุดโดย 

บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร  

(ประเทศไทย) 
จํากัด  

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
59 ไทคอน 

โลจิสติคส พารค 
อีสเทิรน ซี
บอรด 1 

W2 W2/1  ต.บอวิน 
อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

 1,761 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1หลัง แบงเปน  
2 คูหา 

 32,100,000.00   

60 W2/2 1,761 32,000,000.00 

61 W4 W4 172588 4 – 2 – 6 3,300 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง   

60,700,000.00 

62 W5 W5 172587 5 – 1 – 59.1 5,010 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง   

91,000,000.00 

63 W6 W6 172586 14 – 2 – 38.4 12,478 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย  
จํานวน 1 หลัง   

207,300,000.00 

รวม 286 – 0 – 7.1 243,625  4,468,215,576.27 2,953,600,000.00 703,000,000.00 866,900,000.00 

 
หมายเหตุ:    
1. ผูประเมินอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได ผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดในรายงานการประเมิน

ไดที่บริษัทจัดการ 
2. บริษัทจัดการไดแตงตั้งบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียด

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในปจจุบัน” เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
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รายละเอียดเก่ียวกับการซ้ืออสังหาริมทรัพย 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที ่1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 

- ไมมี - 
 
 
 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที ่1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 

- ไมมี - 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการกูยืมเงินของกองทุน 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

- ไมมี - 
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รายงานภาวะของธุรกิจอาคารคลังสินคาใหเชาและแนวโนมธุรกิจ 
 

 ชวงไตรมาสที่ 4 ป 2556 การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงในทุกภูมิภาค เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง แตสําหรับ
ภาคการสงออก หลายธุรกิจมีสัญญาณดีขึ้นอยางชาๆ ทั้งนี้ การบริโภคที่ชะลอตัวและการสงออกที่ยังไมฟนตัวชัดเจน
สงผลใหธุรกิจสวนใหญชะลอแผนการลงทุนใหมออกไป เหลือเพียงการลงทุนตามแผนเดิมที่ไดเริ่มไปแลว โดยในป 2557 
คาดวาแนวโนมการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงออนแรงตอไปจนกระทั่งไตรมาสที่ 1 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลของ
มาตรการกระตุนการบริโภคหลายมาตรการส้ินสุดลง สําหรับการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวตามภาคการสงออกซึ่ง
คาดวาจะฟนตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะ
สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จากทําเลที่ต้ังในจุดศูนยกลางของประเทศสมาชิก 
AEC ประกอบกับการมีแรงงานที่มีทักษะสูงกวาประเทศคูแขง เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย เปนตน  อีกท้ัง ประเทศไทย
ยังมีระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติคสที่มีประสิทธิภาพสูงกวาคาเฉล่ียของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ณ มิถุนายน 2556 มีพื้นที่คลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออกท้ังส้ินประมาณ 1,775,598 ตารางเมตร โดย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส และบริษัทไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด มีพื้นที่คลังสินคาใหเชารวมกัน
สูงสุด ประมาณ 748,336 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 42 ของพื้นที่คลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออก
ทั้งหมด รองลงมาไดแก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด โดยหากพิจารณาทําเลที่ต้ังของพ้ืนที่ใหเชาสวนใหญจะพบวา
ต้ังอยูในเขตจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพตอนตะวันออก (ประกอบดวยสมุทรปราการ และบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพ)  ประมาณรอยละ 66 ของพื้นที่คลังสินคาใหเชาในภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด เนื่องจากนักลงทุน
ตางชาติสวนใหญเห็นวาเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของประเทศไทยในการขนสงสินคาไปยังประเทศอื่นๆ ผานทาเรือน้ํา
ลึกและสนามบินหลัก      

จําแนกตามทําเลท่ีต้ัง 

 

จําแนกตามผูพัฒนา 

 
 

 ณ มิถุนายน 2556 บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด คาดการณวา มีพื้นที่คลังสินคาใหเชาอยูระหวางการ
กอสรางและปรับปรุงพื้นที่อีกประมาณ 2,269,665 ตารางเมตร โดยพื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพตอนเหนือ 
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และกรุงเทพตอนตะวันออก โดยบริษัทไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด เปนผูประกอบการรายใหญที่มีพื้นที่ระหวาง
กอสรางมากท่ีสุดสูงถึงรอยละ 71 ของพื้นที่ทั้งหมดที่อยูระหวางการพัฒนาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  

 ณ มิถุนายน 2556 พื้นที่คลังสินคาที่มีการเชาในภาคภาคกลางและภาคตะวันออกมีประมาณ 1,346,196 ตารางเมตร 
คิดเปนอัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy rate) รอยละ 76 

 
ที่มา : - ธนาคารแหงประเทศไทย 
 - บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 
(Fund's Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ 7,518.21 0.16 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,253.03 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 2,756.68 0.06 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 43,948.84 0.94 

คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย 16,631.98 0.36 

คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 393.33 0.01 

คาใชจายในการประเมินราคาสินทรัพย 533.93 0.01 

คาใชจายอื่นๆ 14,485.45 0.31 

รวมคาใชจายทั้งหมด 87,521.45 1.88 
 
หมายเหตุ: คาธรรมเนียมและคาใชจายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว 
 สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย 4,663,650,773.93 
 
 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลําดับที ่ รายชื่อ 

1 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จาํกัด (มหาชน) 

2 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการ หรือที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(www.bblam.co.th) และที่เว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 
(Soft Commission) 

 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนล 
แอสโซซิเอชั่น 

เอกสาร Research เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแบงก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
(มหาชน) 

Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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รายงานผูสอบบัญชี และงบการเงิน 

31 ธันวาคม 2556  
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ขอมูลเกี่ยวกับผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม 
(เฉพาะทรั พยสินที่กองทนุรวมไดลงทนุอยูแลวกอนการเพิ่มทนุครั้งที่ 2) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผูรับประกันรายไดของกองทุนรวม     

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตกลงและรับรองภายใต
สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพยกับกองทุนรวม เฉพาะทรัพยสินที่ในสวนที่กองทุนรวมไดลงทุนอยูแลวกอนการเพิ่มทุนครั้งที่ 
2 วากองทุนรวมจะมีรายไดหลังหักคาบริการสวนกลาง ไมนอยกวา 187,500,000 บาทตอป ทั้งนี้ การรับรองรายได
ดังกลาว จะไมครอบคลุมกรณีการสูญเสียรายไดหรือการไมสามารถเก็บรายไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอัคคีภัย        
น้ําทวม พายุ ภัยธรรมชาติอื่นๆ การจลาจล สงคราม การนัดหยุดงาน โรคระบาดรายแรง และ/หรือเหตุการณอื่นใดที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

1. สรุปฐานะทางการเงิน  (Financial highlight) 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม 3 ปยอนหลัง  

งบดุล  ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2555  31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

เงินลงทุนชั่วคราว  

ลูกหนี้การคา - สุทธิ   

สินทรัพยหมนุเวียนอื่น  

 

 

136.83 

950.00 

106.90 

62.05 

 

 

361.54 

731.12 

119.24 

126.08 

 

 

347.86 

420.66 

 90.67 

185.70 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,255.77 1,337.98 1,044.90 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - - 2,683.97 

 1,255.77 1,337.98 3,728.86 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยังไมเรียกชําระ  

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ  

สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย - สุทธิ 

สินทรัพยใหเชา - สุทธิ  

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

เงินมัดจําคาที่ดิน  

 

40.44 

18.15 

1,898.14 

4,674.39 

6,315.46 

607.77 

202.13 

261.13 

 

2.02 

53.84 

2,755.33 

7,805.28 

5,883.05 

871.65 

270.82 

743.50 

 

0.24 

30.27 

3,242.66 

14,685.60 

2,575.65 

1,100.29 

108.76 

610.79 
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งบการเงินรวม 3 ปยอนหลัง  

งบดุล  ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2555  31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  15.35 16.39 368.26 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   14,032.96 18,401.87 22,722.53 

รวมสินทรัพย  15,288.73 19,739.85 26,451.39 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  

หนี้สินหมุนเวยีน  

เงินกูยืมระยะสั้นและหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น   

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนดชําระ
ใน 1 ป 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

ภาษีเงินไดคางจาย   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 

 

1,606.10 

329.33 

 

239.14 

850.00 

- 

24.90 

18.60 

 

 

745.08 

666.06 

 

- 

2,350.00 

- 

141.69 

43.06 

 

 

2,108.00 

765.62 

 

45.00 

1,080.00 

- 

     2.22 

62.52 

รวมหนี้สินหมนุเวียน  3,068.08 3,945.90 4,063.36 

หนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อ
การขาย - - 112.74 

 3,608.08 3,945.90 4,176.10 

หนี้สินไมหมุนเวียน  

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ  

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ  

หุนกู - สุทธิ  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   

เงินมัดจําจากลูกคา  

รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนา 

 

761.39 

- 

5,300.00 

18.93 

7.44 

392.70 

- 

 

- 

354.66 

7,150.00 

21.57 

- 

367.13 

- 

 

707.30 

1,208.87 

10,530.00 

25.34 

- 

193.26 

922.75 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  6,480.46 7,893.36 13,587.52 

รวมหนี้สิน  9,548.54 11,839.26 17,763.63 

สวนของผูถือหุน  

ทุนที่ออกและชําระแลว  

เงินรับลวงหนาคาหุน   

 

781.01 

- 

 

877.47 

56.84 

 

912.38 

     - 
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งบการเงินรวม 3 ปยอนหลัง  

งบดุล  ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2555  31 ธ.ค. 2556 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

สวนเกนิมูลคาเงินลงทนุที่สูงกวามูลคาตามบัญชขีองบริษัทยอย 

กําไรสะสม   

3,510.09 

(19.09) 

1,468.18 

4,378.27 

(24.41) 

2,608.56 

4,669.47 

( 4.36) 

3,110.28 

รวมสวนของผูถือหุน  5,740.19 7,896.73 8,687.76 

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน  15,288.73 19,739.85 26,451.39 
 
 

งบกําไรขาดทนุสําหรับรอบปบัญชี  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

รายได  

รายไดจากการใหเชาและบริการที่เก่ียวของ  

รายไดจากการรับเหมากอสราง  

รายไดคาสาธารณูปโภค   

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

รายไดคาบริหารจัดการจากบริษัทรวม 

ดอกเบี้ยรับ 

รายไดอื่น  

คาสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย 

 

880.23 

21.57 

20.59 

1,076.47 

113.44 

- 

19.08 

- 

 

1,053.01 

117.21 

23.02 

4,364.45 

105.07 

13.33 

85.19 

82.71 

 

1,109.69 

 56.45 

25.99 

4,663.04 

152.59 

 7.15 

225.45 

69.65 

รวมรายได  2,131.39 5,843.98 6,310.01 

คาใชจาย  

ตนทุนการใหเชาและบริการท่ีเก่ียวของ  

ตนทุนการรับเหมากอสราง  

ตนทุนคาสาธารณูปโภค  

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย  

คาใชจายในการขาย  

คาใชจายในการบริหาร  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  

คาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่อยู
ระหวางการพัฒนา 

คาใชจายอื่น  

 

248.12 

18.98 

20.59 

700.59 

19.04 

214.09 

92.91 

 

15.42 

0.13 

 

392.29 

97.95 

23.02 

2,691.07 

41.57 

274.18 

116.26 

 

(15.42) 

1.44 

 

261.52 

40.68 

24.38 

2,886.28 

159.41 

381.80 

174.38 

 

 - 

9.65 

รวมคาใชจาย  1,329.88 3,622.34 3,938.10 
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งบกําไรขาดทนุสําหรับรอบปบัญชี  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม คาใชจายทาง
การเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

กําไรท่ีรับรูเพิม่เติมจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม  

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพยใหบริษัทรวม 

801.52 

 

160.80 

3.52 

(63.20) 

2,221.63 

 

169.22 

355.29 

(458.69) 

2,371.91 

 

216.57 

154.45 

(505.07) 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล   

คาใชจายทางการเงิน  

902.64 

(267.15) 

1,967.45 

(410.83) 

2,237.86 

(546.43) 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

635.49 

(199.09) 

1,556.62 

(260.05) 

1,691.43 

(277.20) 

กําไรสุทธิสําหรับป  436.39 1,296.57 1,414.23 
 

2. รายละเอียดของการปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได  

ตามท่ีบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไดตกลงทําสัญญา
รับประกันรายไดคาเชาและคาบริการตอกองทุนรวม (เฉพาะทรัพยสินสวนที่กองทุนรวมไดลงทุนอยูแลวกอนการเพิ่ม
ทุนครั้งที่ 2) โดยการประกันรายไดคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าดังกลาวเริ่มต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ส้ินสุดวันที่       
31 ธันวาคม 2559 รวมเปนระยะเวลา 7 ป 1 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายไดหลักหักคาบริการสวนกลางที่กองทุนรวม
ไดรับจะไมนอยกวา 9,875,000 บาท และ  

(2) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2554 (กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) รายไดหลังหักคาบริการสวนกลางที่กองทุนรวมไดรับจะไมนอยกวา 118,500,000 บาท 

(3) ต้ังแตวันที่ 29 กันยายน 2554 (วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมครั้งที่ 1) จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 รายไดหลังหักคาบริการสวนกลางที่กองทุนรวมไดรับจะไมนอยกวา 47,916,666.67 บาท  

(4) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายไดหลังหักคาบริการสวนกลางที่กองทุนรวม
ไดรับจะไมนอยกวาปละ 187,500,000 บาท (ปปฏิทิน) 

โดยบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ตกลงจะวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย
ใหแกกองทุนรวมเปนรายป จนส้ินสุดระยะเวลารับประกันรายไดคาเชาและคาบริการตอกองทุนรวม 

สําหรับในรอบระยะเวลาป 2556 ที่ผานมา กองทุนรวมมีรายไดคาเชาและคาบริการรวมจากทรัพยสินเฉพาะสวนที่
กองทุนรวมไดลงทุนอยูแลวกอนการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เทากับ 236,863,623 บาท 
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3. ความเห็นของบริษัทจัดการ    

อัตราสวนการเงิน  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) :  

    หนี้สินรวม           

สวนของผูถือหุน 

1.66 1.50 2.04 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) :  

กําไรสุทธิ+ดอกเบี้ยจาย+ภาษีเงินไดนิติบุคคล+กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการขาย
อสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทรวม 

ดอกเบี้ยจาย  

3.62 5.91 5.02 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) :  

       (เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน+ดอกเบี้ยจาย)33333             

(จายคืนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู+เงินปนผล+ดอกเบี้ยจาย) 

0.51 1.65 1.43 

 

บริษัทจัดการมีมุมมองเชิงบวกตอความสามารถในการค้ําประกันคาเชาขั้นตํ่าเฉพาะทรัพยสินในสวนที่กองทุนรวมได
ลงทุนกอนการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของบริษัทไทคอน อินดัสเตรียล คอนเนกชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะ
ผูบริหารอสังหาริมทรัย ที่มีตอกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทีพารคโลจิสติคส ดังนี้  

 ณ ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 2.04 เทา จาก
ระดับ 1.50 เทา ณ ส้ินป 2555 เนื่องจากบริษัทมีภาระหน้ีเงินกูรวมเพิ่มขึ้นเปน 15,679.17 ลานบาท ณ ส้ินป 
2556 เทียบกับ 10,599.74 ลานบาท ณ ส้ินป 2555 โดยภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นบริษัทนําไปใชซื้อที่ดินในจังหวัด
สําคัญๆ และในเขตพื้นที่โลจิสติคสหลักของประเทศ ไดแก จังหวัดขอนแกน สุราษฎรธานี และพื้นที่บริเวณถนน
บางนา - ตราด เปนตน เพื่อนําไปสรางโรงงานและคลังสินคาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการโรงงานและ
คลังสินคาท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดใหญๆ   

 แมวาส้ินป 2556 บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน แตเมื่อพิจาณาความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย 
และความสามารถในการชําระภาระผูกพัน ในป 2556 เทากับ 5.02 เทา และ 1.43 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนทั้ง
สองดังกลาวปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานในป 2556 ดีขึ้นจากป 2555 
คอนขางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทมีกําไรกอนคาใชจายทางเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2556 เพิ่ม
เปน 2,237.86 ลานบาท จาก 1,967.45 ลานบาท ในป 2555 

 เพื่อสรางความมั่นใจใหกองทุน บริษัทไทคอนไดวางเงินค้ําประกันคาเชาขั้นตํ่าจํานวน 187.5 ลานบาทตอป ในรูป 
Bank Guarantee ที่ออกโดยธนาคารพาณิชยไทยเพื่อเปนหลักประกันใหกองทุนตลอดระยะเวลาของระยะเวลาค้ํา
ประกันคาเชา ซึ่งจะสิ้นสุดการค้ําประกันคาเชาขั้นตํ่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 บริษัท TRIS Rating Agency ไดใประกาศอันดับเครดิตองคกรของบริษัท
อยูที่ระดับ A ซึ่งสะทอนถึงสถานะผูนําในธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปและคลังสินคาใหเชา ตลอดจนกระแสเงินสดที่
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สม่ําเสมอจากคาเชาโรงงานและคลังสินคา อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนในการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจซึ่ง
กระทบการลงทุนยังคงเปนปจจัยเส่ียงตอการดําเนินงานของบริษัท 

4. การเปรียบเทียบรายไดที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม  

หนวย : บาท 

 สําหรับป 2554  

ป 2555 ป 2556 ระหวางวันที่     
1 ม.ค. - 30 ก.ย. 

ระหวางวันที่      
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.  

รายไดคาเชาและบริการท่ีเกิดขึ้นจริง 124,150,826 41,716,951 230,924,802 236,863,623 

รายไดตามสัญญาประกันรายได 118,500,000 47,916,666.67 187,500,000 187,500,000 

รายไดที่เกิดขึ้นจริงสูง (ตํ่า) กวา
รายไดตามสัญญาประกันรายได 

2,027,985 (6,199,715.67)** 43,424,802 49,363,623 

 

** เน่ืองจากเกิดเหตุอุทกภัยเม่ือเดือนตุลาคม 2554 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตามสัญญารับประกันรายไดคาเชาและคาบริการโดย
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เหตุดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยอยูนอกเหนือการควบคุมของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ดังน้ัน การรับรองรายไดจึงไม
ครอบคลุมชวงเวลาดังกลาว  
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ขอมูลบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเลขที่ 0105535049700              
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยไดรับชําระเต็มมูลคาแลวและไดรับอนุญาต           
จากกระทรวงการคลัง ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการจัดการลงทุน ตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02          
เม่ือวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553  

 
สถานที่ต้ังสํานักงาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมฯ 10120 
โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่รวบรวมขอมูล 12 กุมภาพันธ 2557



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 7 ชัน้ 21 และ ชั้น 26 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995-6  
www.bblam.co.th  


