ที่

จท. 11 - 640083
วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่ อง

แจ้ งผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF)

เอกสารแนบ

1. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
2. รายงานประจาปี 2563 และช่องทางในการส่งคาถาม (QR Code)

เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจานวนมาก และเพื่อความปลอดภัยของผู้
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และผู้ เกี่ ย วข้ องกั บ การประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2564 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการลงทุ น กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัท
จัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (“กองทุนรวม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติเห็นสมควรให้ ดาเนินการตามแนวทาง ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่ องการผ่อน
ผั น การด าเนิ น การของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน และทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และการประชุมสามัญประจาปี ที่จดั
ขึ ้นในปี พ.ศ. 2564 นันเป็
้ นวาระรายงานเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยมีวาระเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานครัง้ ที่ผ่านมา
บริษัทจัดการขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 1 รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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วาระที่ 2. รั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค (PPF)
บริ ษั ท จั ด การขอรายงานให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบผลการด าเนิ น ของกองทุ น รวมประจ าปี 2563
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษั ท จัด การ ได้ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม และรายละเอี ย ดที่ ส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ วัน ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 2 และเห็นสมควรที่จะแจ้ งผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อรับทราบ ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ความเห็นบริษัทจัดการ

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญ ญาก่อตัง้ กองทุนรวม โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน
วันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2563 (บาท)
31 ธันวาคม 2562 (บาท)
รายได้ จากการลงทุนรวม
205,693,515
203,495,071
1.1 รายได้ คา่ เช่าและบริการ
205,386,755
202,083,481
1.2 รายได้ ดอกเบี ้ย
306,760
634,241
1.3 รายได้ อื่น
777,349
รวมค่าใช้ จา่ ย
32,482,968
40,477,847
2.1 ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริการ
7,064,693
14,812,311
2.2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
23,537,061
23,343,952
2.3 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
1,881,214
2,321,584
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
173,210,547
163,017,224
ผู้บริหารทรัพย์สิน
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุน
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในทีด่ ิน อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า รวมรวมจานวน 90 ยูนิต และพื ้นที่อเนกประสงค์และและอาคาร
อเนกประสงค์ให้ เช่า1 ทีต่ ั ้งอยูใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลม
ฉบัง) (ปิ่ นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (ปิ่ นทอง 3)
อัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate)
ณ สิ ้นปี 2563 = 88%
ณ สิ ้นปี 2562 = 87%
อัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร) ณ สิ ้นปี 2563 =142 บาท/ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2562 =141 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ: 1พื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพืน้ ที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พืน้ ที่สานักงานและ
โรงอาหารให้ เช่า และพื ้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
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วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
บริ ษัทจัดการ ขอรายงานให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
กองทุนรวมได้ จดั ทาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า งบแสดงฐานะการเงิ น (งบดุ ล ) และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจ าปี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนรวม มีความถูกต้ องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์รวม (บาท)
2. หนี ้สินรวม (บาท)
3. สินทรัพย์สทุ ธิ (บาท)
4. สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
ผลการดาเนินงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,482,740,160 บาท
59,628,297 บาท
2,423,111,863 บาท
10.7928 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
205,693,515 บาท
32,482,968 บาท
173,210,547 บาท
15,824,952 บาท
189,035,499 บาท

5. รายได้ รวม (บาท)
6. ค่าใช้ จ่ายรวม (บาท)
7. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
8. รวมรายการ(ขาดทุน) กาไรสุทธิจากเงินลงทุน (บาท)
9. การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน (บาท)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,456,484,143 บาท
57,235,772 บาท
2,399,248,371 บาท
10.6866 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
203,495,071 บาท
40,477,847 บาท
163,017,224 บาท
(37,266,473) บาท
125,750,751 บาท

วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
บริ ษั ท จัด การ ขอรายงานให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2563 กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตามที่กองทุนรวมได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยกาหนดให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
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โดยในรอบปี บัญชี 2563 (ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) กองทุนรวมมีรายได้ รวม
ทังสิ
้ ้น 205.69 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 32.48 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ
173.21 ล้ านบาท และเมื่อพิจารณาร่ วมกับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนจานวน 15.82 ล้ านบาท ดังนัน้
กองทุนรวมจึงมีการเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับปี 2563 จานวน 189.04 ล้ านบาท และ
จากผลประกอบการในปี 2563 กองทุนรวมจ่ายปั นผลจานวน 0.7158 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี ้ สรุปรายละเอียด
การจ่ายปั นผลมีดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2563

1. อัตราเงินปั นผล ประจาปี 2563 (บาท/หน่วย)
1.1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563
1.2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน 2563
1.3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563
1.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
2. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผล ทังสิ
้ ้น
3. จานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(หน่วย)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
5. กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

0.1750 บาท/หน่วย
0.1750 บาท/หน่วย
0.1750 บาท/หน่วย
0.1908 บาท/หน่วย
0.7158 บาท
224,510,000 หน่วย
160,704,258 บาท
173,435,499 บาท
ร้ อยละ 92.66

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2562
0.1710 บาท/หน่วย
0.2280/1 บาท/หน่วย
0.0920/2 บาท/หน่วย
0.2107 บาท/หน่วย
0.7017 บาท
224,510,000 หน่วย
157,538,667 บาท
125,750,751 บาท
ร้ อยละ 125.28

หมายเหตุ /1 อัตราเงินปั นผล 0.2280 บาท/หน่วย เป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่
1 เมษายน 2562 - 30 มิถนุ ายน 2562 และประมาณการเดือนกรกฎาคม 2562
/2 อัตราเงินปั นผล 0.0902 บาท/หน่วย เป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่
1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่ างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีความถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
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วาระที่ 5. รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
บริษัทจัดการขอรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2564 รายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 900,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) และ/หรื อ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470) และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795)
ค่าธรรมเนียมนรายปี :
ค่ าธรรมเนียมปี 2564
900,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมปี 2563
900,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทาและคัดสาเนาเอกสาร(หากมี)

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีข้างต้ นเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทงงบการเงิ
ั้
นรายปี งบการเงินรายไตรมาส และการ
สอบทานรายงานประเมิน/สอบทานอสังหาริมทรัพย์ประจาปี
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัดได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีค วามสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ และ
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ เพิ่ ม ขึ น้ อยู่ ใ นอัต ราตลาด จึ ง เห็ น สมควรพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) และ/หรื อ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470) และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795)
เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2564 และเห็นสมควรให้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2564 เป็ นจานวน 900,000 บาท ในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตท่านอื่น ของสานักงานทาหน้ าที่
ตรวจสอบบัญ ชี และแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิน ของกองทุน รวมแทนผู้สอบบั ญ ชี ดังกล่ าวข้ างต้ น และ
เห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
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วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-

ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถดูรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.scbam.com หรื อ สอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ายลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่ า งเวลา 8.30 น. - 17.00 น.
ของทุกวันทาการ
บริ ษัทจัดการ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
(PPF) ประจาปี 2563 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบ และเหตุการณ์ที่สาคัญ ตามรายละเอียดวาระเพื่อรับทราบข้ างต้ น ทังนี
้ ้
หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อซักถาม หรื อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถส่งคาถามและข้ อซักถามผ่านช่องทาง QR
Code ตามรายละเอีย ดที่ ป รากฎในเอกสารแนบ 2 โดยสามารถส่ งค าถามได้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวัน ที่
30 เมษายน 2564 โดยบริ ษัทจัดการ จะสรุปข้ อสงสัย หรื อข้ อซักถาม พร้ อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

Remark: Unitholders can download this document in English version via the website of the Management
Company at https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/PPF_Invitation_letter_EN.pdf
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เอกสารแนบ 1
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค (PPF)

รายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2562
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค (PPF)
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) (“กองทุนรวม”) ได้ มีประกาศแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้
ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุม Ladprao Suite โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้ าว นัน้ ทังนี
้ ้เพื่อดาเนินการตามแนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เรื่ อง การดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) บริษัทจัดการจึงดาเนินการจัดส่ งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2562 ให้ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุนประจาปี 2563
ในการนี ้บริษัทจัดการ จึงขอนาส่งผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2562 พร้ อมรวบรวมและสรุป
การตอบข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัย ตามที่ได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคาถามระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 ถึงวันที่
8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
บริษัทจัดการขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ ปรากฎ
ใน รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ประจ าปี 2562 กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ปิ่ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
วาระที่ 2. รั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค (PPF)
บริ ษั ท จั ด การขอรายงานให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบผลการด าเนิ น ของกองทุ น รวมประจ าปี 2562
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษั ท จัด การ ได้ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม และรายละเอี ย ดที่ ส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ วัน ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ทีน่ าส่งก่อนหน้ าและเห็นสมควรที่จะแจ้ งผล
การดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2562 ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับ
ผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญ ญาก่อตัง้ กองทุนรวม โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1

ผลการดาเนินงาน
1. รายได้ จากการลงทุนรวม
1.1 รายได้ คา่ เช่าและบริการ
1.2 รายได้ ดอกเบี ้ย
1.3 รายได้ อื่น
2. รวมค่าใช้ จา่ ย
2.1 ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริการ
2.2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.3 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
4. ผู้บริหารทรัพย์สิน
5. ทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุน

6. อัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate)
7. อัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร)

วันที่ 1 มกราคม 2562 วันที่ 1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2562 (บาท)
31 ธันวาคม 2561 (บาท)
203,495,071
199,872,144
202,083,481
199,152,341
634,241
399,979
777,349
319,824
40,477,847
41,749,159
14,812,311
15,810,413
23,343,952
23,273,870
2,321,584
2,664,876
163,017,224
158,122,985
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในทีด่ ิน อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า รวมรวมจานวน 90 ยูนิต และพื ้นที่อเนกประสงค์และและอาคาร
อเนกประสงค์ให้ เช่า1 ทีต่ ั ้งอยูใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึง่
ประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่ น
ทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่ นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3)
(ปิ่ นทอง 3)
ณ สิ ้นปี 2562 = 87%
ณ สิ ้นปี 2562 = 89%
ณ สิ ้นปี 2562 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ณ สิ ้นปี 2561 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
141 บาท/ตารางเมตร
140 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ: 1พืน้ ที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพืน้ ที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พื ้นที่
สานักงานและโรงอาหารให้ เช่า และพื ้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า

วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
บริ ษัทจัดการ ขอรายงานให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
กองทุนรวมได้ จดั ทาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ) และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
เสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
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ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า งบแสดงฐานะการเงิ น (งบดุ ล ) และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจ าปี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 ของกองทุนรวม มีความถูกต้ องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
1. สินทรัพย์รวม (บาท)
2. หนี ้สินรวม (บาท)
3. สินทรัพย์สทุ ธิ (บาท)
4. สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)
ผลการดาเนินงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,456,484,143 บาท
57,235,772 บาท
2,399,248,371 บาท
10.6866 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
203,495,071 บาท
40,477,847 บาท
163,017,224 บาท
(37,266,473) บาท
125,750,751 บาท

5. รายได้ รวม (บาท)
6. ค่าใช้ จ่ายรวม (บาท)
7. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
8. รวมรายการ(ขาดทุน) กาไรสุทธิจากเงินลงทุน (บาท)
9. การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน (บาท)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2,481,101,191 บาท
58,237,068 บาท
2,422,864,123 บาท
10.7917 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2561
199,872,144 บาท
41,749,159 บาท
158,122,985 บาท
7,558,091 บาท
165,681,076 บาท

ตั ้งแต่ปี 2559 รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ได้ เพิ่มส่วนที่เรี ยกว่า เค เอ เอ็ม (Key Audit Matters – KAM)
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 701 : การสื่อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย KAM คือเรื่ องสาคัญที่ผ้ สู อบบัญชีต้องการสื่อสารถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินปี ปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ทู ี่ใช้ งบการเงินรับทราบ และเป็ นเรื่ องที่ผ้ สู อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบจนเป็ นที่พอใจแล้ ว การรายงาน KAM ของผู้สอบบัญชีจึงไม่
กระทบต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี แต่กลับช่วยเพิ่มคุณค่าของรายงานของผู้สอบบัญชีและช่วยให้
ผู้ใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงเรื่ องสาคัญในงบการเงินของกิจการนัน้ ๆ เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจได้ อย่าง
เชื่อมัน่ มากขึ ้น
ทัง้ นี ้ เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบบัญ ชี (Key Audit Matters) ในปี ที่ผ่านมาโดยอ้ างอิงรายละเอียดจากงบ
การเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ แสดงเรื่ องสาคัญของการตรวจสอบได้ แก่ “การประเมินมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์” ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.3 การวัดค่าเงินลงทุน และข้ อ 6
เรื่ องเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทังนี
้ ้เนื่องจากรายการดังกล่าวทางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถือว่าเป็ นมูลค่าที่
มีค วามสาคัญ ต่ องบการเงิน ของกองทุน รวม ทัง้ นี ก้ ารวัดมูลค่ าเงิน ลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ดังกล่ าวถูก
ประเมิ น ราคาโดยผู้ ประเมิ น ราคาอิ ส ระด้ ว ยวิ ธี ร ายได้ (Income Approach) ส าหรั บ อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าที่ ตั ้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองในจังหวัดชลบุรี โดยรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
พบว่ าข้ อ สมมติ ฐ านที่ สาคัญ ของผู้ป ระเมิ น ราคาที่ ได้ น ามาใช้ นัน้ อยู่ในระดับ ที่ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มูล ทาง
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การตลาดและอุตสาหกรรม ทัง้ นีผ้ ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากงบการเงินที่บริ ษั ท
จัดการได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
บริ ษั ท จัด การ ขอรายงานให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2562 กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตามที่กองทุนรวมได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยกาหนดให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ทังนี
้ ้กองทุนรวมจัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2557 โดยลงทุ น ในกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น อาคารโรงงานและคลั ง สิ น ค้ ารวมจ านวน 90 ยู นิ ต และพื น้ ที่
อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า 1 ที่ตั ้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึ่งประกอบไป
ด้ วยนิคมอุต สาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่ นทอง 2) และนิค ม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (ปิ่ นทอง 3) ซึ่งตัง้ อยู่ที่ ตาบลหนองขาม และตาบลบึง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมีบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้
แรก)
หมายเหตุ: 1พืน้ ที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพืน้ ที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พื ้นที่
สานักงานและโรงอาหารให้ เช่า และพื ้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า

ผลการดาเนินงาน

วันที่ 1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562

1. อัตราเงินปั นผล ประจาปี 2562 (บาท/หน่วย)
1.1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
1.2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถนุ ายน 2562
และประมาณการเดือนกรกฎาคม 2562
1.3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
1.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
2. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผล ทังสิ
้ ้น
3. จานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
(หน่วย)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
5. กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (บาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

วันที่ 1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2561

0.1710 บาท/หน่วย

0.1718 บาท/หน่วย

0.2280 บาท/หน่วย
0.0920 บาท/หน่วย
0.2107 บาท/หน่วย
0.7017 บาท
224,510,000 หน่วย
157,538,667 บาท
125,750,751 บาท
ร้ อยละ 125.28

0.1743/1 บาท/หน่วย
0.1743/2 บาท/หน่วย
0.1743 บาท/หน่วย
0.6947 บาท
224,510,000 หน่วย
155,967,097 บาท
158,681,075 บาท
ร้ อยละ 98.29

หมายเหตุ /1 อัตราเงินปั นผล 0.1743 บาท/หน่วย เป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่
1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุ ายน 2561
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/2 อัตราเงินปั นผล 0.1743 บาท/หน่วย เป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่ างวันที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกาไรสะสม) มีความถูกต้ อ งเหมาะสม และเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
วาระที่ 5. รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
บริษัทจัดการขอรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2563 รายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชีจ ากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 900,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) และ/หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760) และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795)
ค่าธรรมเนียมนรายปี :
ค่ าธรรมเนียมปี 2563
900,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมปี 2562
860,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 40,000 บาท (ร้ อยละ 5)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทาและคัดสาเนาเอกสาร(หากมี)

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีข้างต้ นเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทงงบการเงิ
ั้
นรายปี งบการเงินรายไตรมาส และการ
สอบทานรายงานประเมิน/สอบทานอสังหาริมทรัพย์ประจาปี
ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัดได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ และ
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มที่ เพิ่ ม ขึ น้ อยู่ ใ นอัต ราตลาด จึ ง เห็ น สมควรพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) และ/หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760) และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795)
เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2563 และเห็นสมควรให้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2563 เป็ นจานวน 900,000 บาท ในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตท่านอื่นของสานักงานทาหน้ าที่
ตรวจสอบบัญ ชี และแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิน ของกองทุน รวมแทนผู้สอบบัญ ชี ดังกล่ าวข้ างต้ น และ
เห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จัด การขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน ของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ปิ่ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค มีผล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยรับทราบดังนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) (“กองทุนรวม”) ขอรายงานให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบว่า
กองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน”) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
ลาดับ
เรื่อง
สาเหตุแห่ งการแก้ ไข
1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ แก้ ไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ 20/2561 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การรายงาน
และมูลค่าหน่วยลงทุน
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรื อโครงสร้ างพื ้นฐาน (ฉบับประมวล)
บริ ษัทจัดการ จึงขอรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
(PPF) ประจาปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบตามรายละเอียดวาระเพื่อรับทราบข้ างต้ น ทังนี
้ ต้ ามที่กองทุนรวมเปิ ด
ช่องทางให้ ผ้ ถู ือหน่วยส่งข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนรวมในระหว่างวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2563
ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีคาถามจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการขอเรี ยนแจ้ งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในประเด็นต่อไปนี ้
1. แผนธุรกิจในปี 2563 หรือแผนในอนาคตได้ แก่
การรักษาอัตราการเช่า และอัตราค่าเช่า ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ทัง้ 3 โครงการที่อยู่ในกองทุนรวม
ให้ อยู่ในระดับที่ไม่น้อยลงไปกว่าผลประกอบการในปี ที่ผ่านมา โดยในส่วนของผู้เช่ารายใหม่นนทางที
ั้
ม
ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ตั ้งใจที่จะเสนออัตราค่าเช่าที่สงู กว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ ยของกองทุนรวม ทังนี
้ ้อัตรา
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การเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยของกองทุนรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบตลาด พร้ อมทัง้ มีแผนการปรับปรุ งอาคาร
สาหรับยูนิตที่ว่างเพื่อให้ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้ อมใช้ ในการจัดหาประโยชน์
2. นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชันและสินบน ดังนี ้
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy – I Code Policy)
1. วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล
เนื่องด้ วย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ให้ ความสาคัญแก่ผ้ ูลงทุน
สถาบันในการตระหนักถึงบทบาทการบริ หารการลงทุนอย่ างรับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาด้ าน
สังคม และสิ่งแวดล้ อมที่มีกระทบอย่างมากต่อความเป็ นอยู่ของประชากร โดยนอกจากจะพิจารณาลงทุน
จากปั จ จัย ด้ า นผลตอบแทนและความเสี่ ย งของกิ จ การที่ ล งทุ น แล้ ว ควรพิ จ ารณาความเรื่ อ งความ
รับผิด ชอบต่ อสังคม สิ่ งแวดล้ อมและการกากับดูแลกิ จการที่ดี ของกิจการดังกล่าว บริ ษั ท หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด(“บริ ษัท”) ได้ สนับสนุนและประกาศแสดงเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมปฏิบัติ
ตามหลัก ธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน นโยบายฉบับนี ้ จึงกาหนดขึ ้นเพื่อส่ง เสริ มและเป็ น
หลักปฏิบตั ิให้ กระบวนการการลงทุนของบริษัทมีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ โดยพิจารณาถึงปั จจัยการกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมของ
บริ ษัทที่ลงทุน ซึ่งปั จจัยดังกล่าว นอกจากจะช่วยสร้ างสภาพแวดล้ อมการลงทุนที่ดีและเป็ นประโยชน์
แล้ ว ยังคงส่งผลดีทงด้
ั ้ านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ลงทุนของบริษัท
2. หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
หลักปฏิบตั ิที่ 1 : กาหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชดั เจน
หลักปฏิบตั ิที่ 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ ที่ดี
ที่สดุ ของลูกค้ า
หลักปฏิบตั ิที่ 3: ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์
หลักปฏิบัติที่ 4 : เพิ่มระดับในการติดตามบริ ษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่
เพียงพอ (Escalating Investee Companies)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 : เปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง
หลักปฏิบตั ิที่ 6 : ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม(Collective Engagement)
หลักปฏิบัติที่ 7 : เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้ าอย่าง
สม่าเสมอ
หมายเหตุ : อนุ มั ติ ก ารทบทวนนโยบายโดยคณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2563
https://www.scbam.com/medias/upload/ann/Web-I-Code.pdf

7

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชันและสินบน
หลักการ
หนึ่งในค่านิยมหลักของบริษัท คือ การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้
การคอร์ รัปชันและติดสินบนหรื อการพยายามกระทาการดังกล่าวในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัทถือเป็ น
การขัดต่อค่านิยมหลักของบริษัท และไม่อาจยอมรับหรื อยอมให้ เกิดขึ ้นได้ ค่านิยมหลักนี ไ้ ด้ มีการประกาศ
ไว้ อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษัท กรรมการและพนักงานทุกคน
จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อห้ าม
(1) การเรี ยกร้ องจัดหาหรื อรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษัท หรื อ
เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับตน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในลักษณะอื่นใด
(2) การเสนอให้ คามัน่ สัญญาหรื อให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในนามหรื อเพื่อประโยชน์ของบริษัท
(3) การใช้ อานาจหน้ าที่โดยทุจริต
นโยบายฉบับนีถ้ ื อเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการต่อต้ านคอร์ รัปชันและสินบนโดยมาตรฐานที่สูงขึน้
อาจจะถูกนามาใช้ กรณีมีข้อกาหนดตามกฎหมายในบางท้ องถิ่นสาหรับการทาธุรกรรมบางประเภทและ
อยู่ภายใต้ หลักจรรยาบรรณของบริษัท
นิยาม "คอร์ รัปชันและสินบน"
“คอร์ รัปชัน” หมายถึง การใช้ อานาจหรื อหน้ าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิ ด การสมยอมกัน การยักยอก
เงิน การฟอกเงิน และการกระทาอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน
“สินบน” หมายถึง การกระทาในรูปแบบใด ๆ ที่เป็ น การเสนอ การให้ สญ
ั ญา การมอบให้ การ
ยอมรับ การเรี ยกร้ องที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็ นการจูงใจให้ มีการปฏิบัติ
ใด ๆ ที่ ขัด ต่ อ กฎหมายหรื อ ขัด ต่ อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ผลประโยชน์ ในรู ป แบบต่ า งๆ ให้ รวมถึ ง
ของขวัญ บริการ เงินสด หรื อรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้ โดยตรง หรื อผ่านบุคคลอื่น หรื อเพื่อบุคคลอื่นด้ วยการ
จูงใจให้ มีการปฏิบตั ิใดๆ ให้ รวมถึงการกระทาต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ภาคเอกชนด้ วย
รูปแบบการคอร์ รัปชัน และสินบนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้ องตามที่กฎหมายกาหนดให้ สามารถกระทา โดยต้ องปฏิบัติอย่าง
โปร่ งใสและมีการเปิ ดเผยอย่างเหมาะสม และได้ รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
หรื อคณะผู้บริหารบริษัท
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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อย่างถ้ วนหน้ า ทัง้ ในปั จจุบันและอนาคต ทัง้ นี ้ การบริ จาคเพื่อการกุศลดั งกล่าวต้ องได้ รับอนุมัติตาม
กระบวนการที่บริษัทกาหนดและกระทาอย่างโปร่งใส พร้ อมกับมีวตั ถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน
และจะต้ องไม่มีการบริจาคใด ๆ ที่ทาขึ ้นเพื่อบังหน้ าหลบเลี่ยงการคอร์ รัปชันและสินบน
3. การให้ เงินสนับสนุน
การให้ เงินสนับสนุน โดยทั่วไปแล้ ว จะทาเพื่ อส่งเสริ ม ภาพลักษณ์ หรื อชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมัก
กระทาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้ เงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจาณาตัดสินใจที่โปร่งใส มี
การทาสัญญาหรื อมีหลักฐานการให้ เงินอย่างถูกต้ อง ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิตามกระบวนการที่บริษัทกาหนด
และจะต้ องไม่มีการให้ เงินสนับสนุนใด ๆ ที่ทาขึ ้นเพื่อบังหน้ าหลบเลี่ยงการคอร์ รัปชันและสินบน
4. การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
การจ่ายค่าอานวยความสะดวกที่อาจนาไปสู่การคอร์ รัปชัน ถือเป็ นสิ่งต้ องห้ ามกระทา
5. ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรั บ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ อาจนามาซึ่งความเสี่ ยงต่อการคอร์ รัปชัน ดังนัน้ จึง
กาหนดให้ มีการประกาศใช้ No Gift Policy กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้ องไม่รับหรื อให้ ของขวัญ
หรื อการบริ การต้ อนรับที่ตระหนักได้ โดยทัว่ ไปว่ามีการหวังผลที่จะนาไปสู่การคอร์ รัปชัน อย่างไรก็ดี หาก
การรับหรื อให้ ของขวัญหรื อการบริ การต้ อนรับ ไม่ได้ มีข้อผูกมัดหรื อสร้ างภาระให้ เกิดความรู้สึกว่าต้ องมี
การตอบแทนที่เป็ นการคอร์ รัปชัน และสอดคล้ องตามธรรมเนียมประเพณี ที่ปฏิบัติเป็ นปกติ ก็เป็ นสิ่งที่
กระท าได้ ห ากสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ และจรรยาบรรณที่ บ ริ ษั ท ก าหนด การกรรโชก การฉ้ อ โกง การ
หลอกลวง การสมรู้ ร่ วมคิ ด การสมยอมกั น การยัก ยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระท าอื่ น ๆ ที่ มี
ลักษณะคล้ ายกัน
6.การใช้ อานาจหน้ าที่โดยทุจริต เพื่อกระทาการ เช่น การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การสมรู้ ร่วม
คิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทาอื่ น ๆ ที่มีลักษณะคล้ ายกัน ถือเป็ นการ
กระทาที่ทจุ ริตต้ องห้ ามตามกฎหมาย ต้ องห้ ามกระทาอย่างชัดแจ้ งตามนโยบายฉบับนี ้
มาตรการต่ อต้ านคอร์ รัปชันและสินบน (มาตรการ)
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะนามาตรการที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อต่ อต้ านคอร์ รัปชันและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี ้
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและสื่อสารให้ แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจน
บุคคลภายนอกทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่ อปลูกฝั งวัฒ นธรรมไม่ยอมรับการคอร์ รัปชันและสินบนโดย
เด็ดขาด
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ กับบริ ษัทรวมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน และธุรกิ จที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัททังหมด
้
นอกจากนัน้ ให้ นาไปใช้ กบั ตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้ าและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ตามความเหมาะสม
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บทลงโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรื อพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตาม
กระบวนการทางวินัยของบริ ษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรื อเลิกจ้ าง นอกจากนัน้ ยังอาจมีการ
ดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและอาญาหากพบว่าเป็ นการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิโดยเจตนา
หมายเหตุ : ประกาศ ณ 14 มกราคม 2563
(https://www.scbam.com/th/annouce/announce-031214)

ลงชื่อ ____________________________________
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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เอกสารแนบ 2
รายงานประจาปี 2563 และช่ องทางในการส่ งคาถาม
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค (PPF)
1.

รายงานประจาปี 2563
บริ ษัทจัดการขอนาส่งรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF)
ประจาปี 2563 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมรับทราบ โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์ โหลดรายงานประจาปี
2563 ของกองทุนรวม ได้ จาก QR Code ดังรูปด้ านล่ างนี ้

2.

ช่ องทางในการส่ งคาถาม
บริษัทจัดการขอแจ้ งช่องทางการส่ งคาถามและข้ อซักถามผ่ านช่ องทาง QR Code ดังรูปด้ านล่ างนี ้ โดยท่านผู้ถือ
หน่วยสามารถส่งคาถามได้ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจัดการจะสรุปข้ อ
สงสัย หรื อข้ อซักถาม พร้ อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป

