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Remark: Unitholders can download the 2021 annual report of Pinthong Industrial Park Property Fund
(PPF) via the website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

สารจากบริษัทจัดการ
วันที่ 4 เมษายน 2565
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ขอน าส่ ง รายงานประจ าปี 2564 ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (“กองทุนรวม”) ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) ประมาณการเศรษฐกิจไทย
โตดีกว่าคาดที่ 1.1% จากเดิม 0.7% ตามการระบาด COVID-19 ในประเทศที่เริ่ มคลี่คลายจากจานวนผู้ได้ รับวัคซีนที่เพิ่ม
มากขึ ้น และมาตรการควบคุมโรคที่ผ่อนคลายลง ทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิ จหลายประเภทกลับมาดาเนินการได้ อีกครัง้
รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นหลังการเปิ ดประเทศ ส่งผลให้ เศรษฐกิจทยอยปรับฟื น้ ตัวดีขึ ้น
ขณะที่การส่งออกของไทยขยายตัวได้ ในระดับสูงจากทัง้ ปั จจัยฐานต่าในปี ก่อนหน้ าและการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
การค้ าโลก แม้ ในช่วงปลายปี จะมีสัญญาณชะลอตัวลงบ้ างจากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและปั ญหา
คอขวดอุปทาน (supply bottleneck) ในส่วนของภาครัฐ ยังมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริ โภคใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยในปี 2564 โดยรวมฟื น้ ตัวดีขึ ้นจากปี 2563 ที่หดตัว ซึ่งไทยอยู่
ในกลุ่มประเทศ ที่มีมลู ค่า FDI ต่อ GDP ค่อนข้ างต่าในอาเซียน ในปี 2563 ประเทศส่วนมากในอาเซียนรวมทังไทยมี
้
FDI
ที่ปรับลดลง แต่ไทยเป็ นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีมลู ค่าการลงทุน FDI สุทธิเป็ นลบ ทังนี
้ ้เหตุผลหลักมาจากการถอนการ
ลงทุนของ Tesco (หากหักดีล Tesco ออก มูลค่า FDI ของไทยจะทรงตัวจากปี ก่อนหน้ า แต่ก็ยงั ถือว่าอยู่ใน ระดับต่าที่สดุ
ในอาเซียน เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ)
โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2565 EIC ประเมินว่ าจะขยายตัว 4.1% ปรับชะลอตัวจากปี 2564 ที่ 5.8% โดยการ
ฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป้นการฟื น้ ตัวในเกณฑ์ดี จากปั จจัยสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึ ้นทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (EMs) แต่ยงั ต้ องเผชิญอุปสรรคทังจากการระบาดระลอกใหม่
้
ในภูมิภาคที่สาคัญ ความเสี่ยง
จาก COVID-19 สายพันธ์ Omicron และเรื่ องการขาดแคลนอุปทานและราคาสินค้ าที่เพิ่มสูง ส่งผลให้ การฟื ้นตัวทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงมีความเปราะบางในช่วงที่หลายประเทศกาลังเปลี่ยนผ่านจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของ
COVID-19 (pandemic) ไปสู่การเป็ นโรคประจาถิ่น (endemic) ทังนี
้ ้ภาระหนี ้ที่เพิ่มสูงขึ ้นทัว่ โลกก็เป็ นแรงกดดันสาคัญต่อ
เศรษฐกิจในระยะข้ างหน้ า ทังหนี
้ ้สาธารณะที่เพิ่มขึ ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และการกู้ยืมของภาคธุรกิจ
และครัวเรื อนเพื่อชดเชยสภาพคล่องที่ขาดแคลน ภาวะหนี ้สูงมีแนวโน้ มกดดันการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มความ
เสี่ยงด้ านคุณภาพสินเชื่อต่อระบบการเงิน ซึ่งภาครัฐและธนาคารกลางทัว่ โลกจะยังสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะ
เริ่มทยอยลดลดแรงส่งลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย
ทังนี
้ ้ปั ญหา supply chain disruption รุนแรงขึ ้นเป็ นผลจาก 1)การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ Delta ในเอเชีย
ตะวันออกส่งผลให้ มีการล็อกดาวน์และปิ ดโรงงาน จนเกิดขาดแคลนสินค้ าและวัตถุดิบ 2) การขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส 3) ความล่าช้ าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรื อ 4) การลงทุนใหม่ในช่วงที่ผ่าน
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มาอยู่ในระดับต่า จึงทาให้ อุปทานโดยเฉพาะชิปและเซมิคอนดักเตอร์ ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม EIC ประเมินว่าปั ญหา
supply chain disruption จะทยอยคลี่คลายลงได้ ตั ้งแต่ปี 2565 เป็ นต้ นไป
สาหรับแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยปี 2565 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างช้ า ๆ โดยยังมี
ความเสี่ยงหลายประการ ประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้ มขยายตัวที่ 3.2% เป็ น
การฟื ้น ตัว ต่อ เนื่อ งจากอัต ราการเติบ โตที่ 1.1% .ในปี 2564 อย่ า งไรก็ ดี คาดว่าการฟื ้น ตัวจะเป็ นไปอย่ างช้ า ๆ จาก
ผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และผลของแผลเป็ นเศรษฐกิจ (ได้ แก่ การปิ ดกิจการที่เพิ่มขึ ้น แรงงานตก
งานเพิ่มขึ ้น รายได้ ที่ลดลง หนี ้สูง และการชะลอโครงการภาครัฐ) ที่เป็ นอุปสรรคต่อการฟื น้ ตัว โดยคาดว่าการ ระบาดของ
Omicron จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมัน่ ในภาพรวม ทาให้ การใช้ จ่ายในช่วง ไตรมาส1/2565 ชะลอตัว ใน
กรณีฐานคาดว่า ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่า Delta แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากวัคซีนไม่สามารถยับยังการระบาดรุ
้
นแรง
ของ Omicron ได้ ในขณะที่แผลเป็ นเศรษฐกิจในประเทศ ทังตลาดแรงงานที
้
่เปราะบางและภาระหนี ้ที่อยู่ในระดับสูงยังคง
เป็ นปั ญหาสาคัญที่ยงั เป็ นอุปสรรคสาคัญสาหรับการฟื น้ ตัวของการใช้ จ่ายในประเทศต่อไป
การส่ งออกสินค้ าของไทยยังมีแนวโน้ มขยายตัวอย่ างต่ อเนื่องที่ 3.4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและ
การค้ าโลก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศกาลังพัฒนาที่มีแนวโน้ มขยายตัวเร่ งขึ ้นจากปี นี ้ ตามความคืบหน้ าในการ
ฉีดวัคซีน โดยคู่ค้าประเทศกาลังพัฒนาหลักของไทยคือกลุ่มอาเซียน CLMV และอินเดีย ซึ่งมีสินค้ าส่งออกหลัก เช่น เม็ด
พลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงคือ ปั ญหาการขาดแคลนชิป (เซมิคอนดักเตอร์ ) ที่จะ
กดดันการส่งออกสินค้ าประเภท อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ปั ญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลให้ อตั ราค่าระวาง
และระยะเวลา ในการขนส่งสินค้ าอยู่ในระดับสูง การชะลอตัวจากเศรษฐกิจจีนและเงินเฟ้ อที่อาจสูงกว่าคาด ทังจากปั
้
ญหา
การขาดแคลนพลังงาน และภาวะหนีส้ งู ในภาคอสังหาฯ การระบาดของ Omicron หรื อสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ในประเทศที่
รุนแรงจนต้ องปิ ดเมือง
ขณะที่ภาคท่ องเที่ยวจะทยอยปรับตัวดีขึน้ แต่ ยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาด Omicron โดยคาดการ
ว่าจะปรับตัวดีขึ ้นอย่างช้ า ๆ โดยปี 2565 คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ าไทยราว 5.9 ล้ านคน ในขณะที่ยงั มีความ
กังวลของนักท่องเที่ยวต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการปรับยกระดับความเข้ มงวดของมาตการการเดินทางเข้ าประเทศเพื่อ
ลดโอกาสการแพร่ระบาดในประเทศของหลายประเทศรวมถึงไทยด้ วย สาหรับการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื น้ ตัว ส่งผลให้
จานวนทริปภายในประเทศปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ราว 173 ล้ านทริป โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของคนกรุงเทพฯ และ
เมืองรองมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวได้ เร็ว เช่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้ น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงั คงเลือกท่องเทีย่ ว
แบบไม่ค้างคืนเป็ นหลักเนื่องจากยังมีความกังวลด้ านสุขอนามัย อีกทังจ
้ านวนผู้ประกอบการที่พกั และโรงแรมทีได้่ รับการ
รับรอง SHA+ ยังมีจานวนไม่มาก และกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การบริ โภคภาคเอกชนปี 2565 มีแนวโน้ มฟื ้ นตัวอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ตามรายได้ ครัวเรื อนที่ฟืน้ ช้ าและ
สถานะทางการเงินที่ยงั ซบเซา โดยในระยะสั ้นยังมีปัจจัยบวกจากการใช้ จ่ายอุปสงค์คงค้ างของกลุ่มคนรายได้ สงู ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตไม่รุนแรงและยังมีเงินออมไว้ มากในช่ว งที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่โดยพืน้ ฐานการใช้ จ่ายในประเทศภาพรวมมีแนวโน้ มโตช้ าตามสภาวะรายได้ ครัวเรื อนและปั ญหาหนี ้ โดย
ปั ญหารายได้ หนี ้ และสภาพคล่อง ส่งผลให้ คนส่วนใหญ่ลดการใช้ จ่ายลงมาก และยังคงจะรัดเข็มขัดแม้ โควิดจะคลี่คลาย
สอดคล้ องกับมุมมองรายได้ ที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะยังไม่เพิ่ม ความเชื่อมัน่ ที่ยงั ซบเซา และปั ญหาหนี ้สูงที่ใช้ เวลานานในการ
แก้ ไข นอกจากการว่างงานที่สงู ขึน้ แล้ ว คนที่มีงานทายังมีระดับการทางานที่ลดลงด้ วย สะท้ อนจากการทางานต่าระดับ
และภาวะเสมือนว่างงานที่สูงขึ ้น ส่งผลให้ ชั่วโมงการทางานลดน้ อยลง โดยแรงงานที่มีรายได้ หรื อการศึกษาไม่สูงได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤตมากกว่า ในด้ านรายได้ จากการทางานของลูกจ้ าง มีการปรับลดลงมากจากช่วงก่อน COVID-19 อีก
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ทังยั
้ งลดลงจากการที่แรงงาน บางส่วนย้ ายไปทางานที่มีรายได้ ต่าลง ทังการย้
้
ายไปสู่อุตสาหกรรมที่รายได้ น้อย และการ
ออกจากลูกจ้ างไปทางานอิสระ ซึง่ วิกฤต COVID-19 กาลังสร้ าง “3 แผลเป็ น” ในตลาดแรงงาน ได้ แก่ (1) การว่างงานนาน
(2) การเพิ่มขึ ้นของแรงงานนอก ระบบ และ (3) ปั ญหาทักษะไม่สอดคล้ อง (skill mismatch) จากงานที่เปลี่ยนไป นอกจาก
ปั ญหารายได้ ที่ลดมากและฟื น้ ช้ าแล้ ว ครัวเรื อนยังมีปัญหาภาระหนี ้สูงและการขาดสภาพคล่องอีกด้ วย เป็ นอีกปั จจัย ฉุดรัง้
การใช้ จ่ายในอนาคต
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนในปี 2022 EIC คาดขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% โดยเป็ นการเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป ตามการขยายตัวของการ ส่งออกและการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงคาดว่ามูลค่าการก่อสร้ างภาครัฐในปี
2564 และ 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 6% ต่อปี โดยมาจากความคืบหน้ าของโครงการ Mega project เป็ นหลัก
สาหรั บ หนี ส้ าธารณะ EIC คาดการณ์ ว่า ณ สิ น้ ปี 2565 มี แ นวโน้ ม อยู่ที่ ร าว 65% ต่ อ GDP โดยภาครั ฐยังมี
ความสามารถกู้เพิ่มเติมอีกราว 1 ล้ านล้ านบาท จึงจะชนเพดานหนี ้สาธารณะที่ 70% ต่อ GDP ในขณะที่ ราคาพลังงาน
โลกที่เพิ่มขึ ้นมีแนวโน้ มจะส่งผลกระทบมายังอัตราเงินเฟ้ อไทยอย่างจากัด เนื่องจากภาครัฐมี มาตรการชะลอการเพิ่มราคา
ส่วนผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเพิ่มราคาได้ มากนักตามอุปสงค์ที่ยงั ซบเซา
ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ EIC คาดว่า กนง. จะคงไว้ ที่ 0.5% ตลอดปี 2564-2565 โดยโอกาสลดดอกเบีย้ มี
น้ อยลงจากการที่เศรษฐกิจไทยได้ ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ ว ถึงแม้ ว่าธนาคารกลางหลายประเทศจะมีแนวโน้ มปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบาย แต่ EIC ประเมินว่า กนง. จะไม่ปรับอัตราดอกเบี ้ยขึน้ ตาม เนื่องจากยังมีความจาเป็ นในการคงอัตรา
ดอกเบี ้ยในระดับต่าเพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายครัง้ แรกน่าจะทาได้ อย่างเร็ว
สุดในปี 2566
ปั จจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ได้ แก่ 1) การระบาดที่อาจกลับมาระบาดรุนแรงอีกครัง้ โดยเฉพาะหากมีการกลาย
พันธุ์ของไวรั สที่อาจลดประสิทธิ ภาพวัคซีน 2) ปั ญหาด้ าน Supply chain disruption จากทัง้ ในและต่างประเทศ และ
ผลกระทบต่อเงินเฟ้ อและภาวะการเงินที่ตงึ ตัวขึ ้นกว่าคาด 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากกว่าคาด จากผลกระทบใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 4) ผลของแผลเป็ นเศรษฐกิจที่อาจมีมากกว่าคาด จนกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ใน
วงกว้ าง
สุดท้ ายนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้ มอบความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หาร
จัดการกองทุนฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
หมายเหตุ: ทีม่ า;
- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Outlook ไตรมาส 4/2021 (มุมมองเศรษฐกิ จปี 2565 ณ ไตรมาส 4 ปี 2564)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ ใน
www.sec.or.th หรื อ www.scbam.com
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สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค

ชื่อกองทุน (ไทย)
ชื่อกองทุน (อังกฤษ)
ชื่อย่ อหลักทรั พย์
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อผู้สอบบัญชี
วันจัดตัง้ กองทุน
อายุกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค
Pinthong Industrial Park Property Fund
PPF
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
24 มิถุนายน 2557
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

Market Cap (ล้ านบาท)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV)
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
จานวนหน่ วยลงทุน (หน่ วย)
วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ กองทุน
รวม

สัดส่ วนการลงทุน

2,604.32
2,440.50
2,245.10
224,510,000
24 มิถนุ ายน 2557

ราคาปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายของปี
NAV ต่ อหน่ วย
Par ต่ อหน่ วย
Price/NAV

11.60
10.8703
10.00
1.07
Freehold

อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่ วงนา้ หนัก

ประเภททรัพย์ สิน
(ตามมูลค่ าการประเมิน)

โครงสร้ างรายได้
PIP 3
3%

PIP3
5%
PIP 2
35%

Freehold
100%

โครงสร้ างเงินทุนของกองทุน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์ รวม
2,497.22
หนีส้ ินรวม
56.72
ส่ วนทุน
2,440.50
ทรัพย์ สินหลักที่ลงทุน
ปิ่ นทอง 1 (PIP1)
ปิ่ นทอง 2 (PIP2)
ปิ่ นทอง 3 (PIP3)
รวม

PIP 2
35%

PIP 1
60%

กาไรสะสม
สัดส่ วนการกู้ยืม
Credit rating

ราคาประเมินตามวิธีหลัก (ล้ านบาท)
1,398.00
821.00
129.00
2,348.00

PIP 1
62%

195.40
None
N/A
ผู้ประเมิน

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด

URL https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/ppf

1

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

เงินปั นผล : บาทต่อหน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ตัง้ แต่ จัดตัง้

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ู
ถือหน่วย อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว

เงินปั นผล (ไม่รวมการรับประกันรายได้ )

0.7112

0.6947

0.7107

0.7158

0.7000

5.3718

เงินปั นผลจากส่วนรับประกันรายได้

0.0305

-

-

-

-

0.2467

-

-

-

-

-

การรับประกันรายได้ ของกองทุนสิ ้นสุดลงในเดือนมิถนุ ายน 2560
เงินลดทุน

ผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ชื่อ
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียลปาร์ ค จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ปิ่ นทองโฮลดิ ้ง จากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย
33,676,500
21,312,100
19,045,400
15,425,550
14,500,000

Foreign Limit
Current Foreign Holding

ร้ อยละ
15.00
9.49
8.48
6.87
6.46

49.0%
0.9%

ประมาณผลตอบแทนระยะสัน้ ของกองทุนสาหรับงวด ตังแต่
้
1 มกราคม 2564
ถึง
31 ธันวาคม 2564
วันที่ นไม่มีการระดมทุนในงวดปั จจุบนั จึงมิได้ มีการจัดทาประมาณการผลตอบแทนระยะสันที
กองทุ
้ ผ่ ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

สัดส่ วนผู้เช่ าแยกตามสัญชาติ

สัดส่ วนผู้เช่ าแยกตามธุรกิจ
16%
4%
4%
5%
9%

36%

25%

Manufacturing
Automotive
Metal
Plastic
Household
Electronics
Others

4%

8%

9%
50%

11%
19%
17%

สัดส่ วนรายได้ ท่ไี ด้ รับจากผู้เช่ า 10 รายแรก

38%

1,000 - 1,500 sq.m.

40%
41%

1,501 - 2,000 sq.m.
2,001 - 3,000 sq.m.
> 3,000 sq.m.

15%
13% 8%
7%

2

Japanese
Thai
German
Chinese
American
Others

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
อัตราการต่ อสัญญาเช่ าของผู้เช่ า

สัดส่ วนของสัญญาเช่ าที่จะหมดสัญญา
100%

ตารางเมตร

100,000
66%

80,000

97%

96%

90%

86%

86%

2562

2563

80%

60,000
40,000

70%

20%

20,000

60%

10%

4%

1%

2569

2576

2565

2566

2567

50%
2561

2564

ผลการดาเนินงานของกองทุน
อัตราการเช่ าเฉลี่ย ณ สิน้ ปี

อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย ณ สิน้ ปี

CAGR = 0%

บาท/ตรม.

143
141

CAGR = - 1.1%

90%

142

89%

141
140

140

139

88%
87%
86%

137

85%
84%

135
2561

2562

2563

2561

2564

CAGR = 0.68%

205
200

175
206

204

204

CAGR = 2.84%

170
165

200

195

155

190

150
2562

2564

2563

173

172

2563

2564

163

160

2561

2563

EBITDA (ล้ านบาท)

รายได้ (ล้ านบาท)
210

2562

158

2561

2564

*CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรื ออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
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ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญ
2562
Revenue (M. THB)
Other Income (M. THB)
Expenses (M. THB)
EBITDA (M. THB)
Net Profit (M. THB)
EPU (THB)
DPU (THB)
Capital Reduction
Debt/NAV
Interest Cost (%)
Operating Cash Flow
Investing Cash Flow
Financing Cash Flow
Net Cash Flow
NAV (THB)
P/NAV (TIMES)
Dividend Yield (%)
Market Cap (M. THB)
Closing Price (THB/unit)

202.08
1.41
40.48
163.02
125.75
0.56
0.7107
0.02
122.81
(149.37)
(26.55)
2,399.25
1.06
6.29%
2,536.96
11.30

2563

2564

204.86
0.83
32.48
173.21
189.04
0.84
0.7158
0.02
288.00
(165.17)
122.83
2,423.11
1.06
6.28%
2,559.41
11.40

201.16
3.30
32.46
172.00
178.09
0.79
0.7000
0.02
126.28
(160.70)
(34.43)
2,440.50
1.07
6.03%
2,604.32
11.60

ไตรมาส 4 2564
50.41
0.44
7.01
43.84
49.94
0.22
0.1750
0.02
49.94
(39.29)
(34.43)
2,440.50
1.07
6.03%
2,604.32
11.60

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
รายได้ ค่าเช่าและบริการปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดิมจาก 204.56 ล้ านบาท ลดลงเป็ น 200.69 ล้ านบาท หรื อลดลงประมาณร้ อยละ 1.9 ใน
ระหว่างรอบการดาเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้เนื่องมาจากอัตราการเช่าพื ้นที่โรงงานและคลังสินค้ าโดยภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี
2563 ส่งผลให้ อตั ราค่าเช่าเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาที่มีค่าเช่าเฉลี่ยสูงกว่า โดยในปี 2563 มีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ย 142
บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่ปี 2564 อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 140 บาทต่อตารางเมตร จึงทาให้ รายได้ รวมจากการลงทุนของกองทุน
รวมปรับตัวลดลงจาก 205.69 ล้ านบาท ในปี 2563 มาอยู่ที่ 204.46 ล้ านบาทในปี 2564 หรื อปรับตัวลดลง 1.23 ล้ านบาท คิดเป็ นปรับตัวลดลงร้ อย
ละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2563
ทางด้ านค่าใช้ จ่ายรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดิม 32.48 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็ น 32.46 ล้ านบาท ในปี 2564 หรื อปรับตัวลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการบริหารปรับตัวลดลงประมาณ 0.19 ล้ านบาท หรื อปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 10.1 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 และค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับลดลงประมาณ 0.24 ล้ านบาท หรื อปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 1.9% อันเป็ นผลมา
จากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการที่ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 ด้ วยปั จจัยตามที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ จากการลงทุนสุทธิปรับตัวลดลงจาก
เดิม 173.21 ล้ านบาทในปี 2563 ลดลงเป็ น 172.00 ล้ านบาทในปี 2564 หรื อปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.7
โดยในปี 2564 ทางกองทุนมีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการที่ 0.7000 บาทต่อหน่วย ลดลงร้ อยละ 2.2 จากปี ก่อนหน้ า โดยคิด
เป็ น Dividend yield 6.03% เมื่อเทียบกับราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ 11.60 บาทต่อหน่วย

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด: ไม่ มีเงื่อนไข
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ตารางค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
อัตราเรียกเก็บที่แท้ จริง
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทุน
8,750,612
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
500,035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
750,053
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
12,229,244
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1,176,713
ต้ นทุนเช่าและบริการ
7,362,196
- ค่าเบี ้ยประกันภัย
721,929
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
330,693
ค่าใช้ จา่ ยด้ านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
1,691,416
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่มมี ลู ค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV
ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
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% ของกาไรสุทธิ
4.91%
0.28%
0.42%
6.87%
0.66%
4.13%
0.41%
0.19%
0.95%
-

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ ในรายงานประจาปี ข้ อ 5 ปั จจัยความเสี่ยง)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์ สินของกองทุน
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปั จจัยมหภาคอื่น ๆ
1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศภัย
1.3 ความเสี่ยงจากการขนาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
1.4 ความเสี่ยงด้ านภาษี
1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่าลดลง
1.6 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า
1.7 ความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
1.8 ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาเช่า
1.9 ความเสี่ยงที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมอาจไม่สมั พันธ์กบั มูลค่าที่ได้ จากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ออกไป
ทังหมดหรื
้
อมีการเลิกกองทุนรวม
1.10 ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนในการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการ
เวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อนั อาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
2.1 ความเสี่ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และกองทุน
รวม
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
2.4 ความเสี่ยงจากการประกันภัย
2.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทุนรวมกู้ยืมเงิน
2.6 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทัว่ โลก ซึง่
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
2.7 ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มทุนในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust
(REIT))

บริษัทจัดการกองทุน
ที่อยู่
โทรศัพท์
URL

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
0-2949-1500
http://www.scbam.com

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ที่อยู่
โทรศัพท์
URL

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
0-2296-3582
http://www.krungsri.com
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2.

ข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์จากัด

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจง

อายุโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะ
ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

วันที่เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน

8 กรกฎาคม 2557 (เริ่มทาการซื ้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2557)

ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน การลงทุนครัง้ แรก – หน่วยลงทุน 224,510,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
10.00 บาท รวม 2,245,100,000 บาท
ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ป

การลงทุ น ครั ง้ แรก – กองทุ น รวมได้ รั บ การอนุ มั ติ จั ด ตั ง้ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2556 ตามหนัง สื อ ที่ กลต.พษ.
4119/2556 เสนอขายครัง้ แรกเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน
2557 ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท กองทุนรวมได้ จดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2557 ตามหนังสือเลขที่ จค.209/2557 และเข้ าลงทุนครัง้ แรกเมื่อ
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2557

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ ของโครงการ

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทัว่ ไป ทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทังในและ
้
ต่างประเทศ ซึง่ กองทุนรวมจะนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อเช่า
ช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิการเช่า
และ/หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า ว โดยการให้ เ ช่ า ให้ เ ช่ า ช่ ว ง โอน และ/หรื อ จ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรั พย์ ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทาการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงดาเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับ
โอนใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ าง และ/หรื อ ด าเนิ น การขอใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ และ/หรื อ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อ
มุ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ และผลตอบแทนแก่ ก องทุน รวมและผู้ถื อ หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการ
7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
หาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกาหนด

การลงทุนครัง้ แรก
กองทุนรวมมุ่งลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กองทุนรวมมีวตั ถุประสงค์ลงทุนครัง้ แรกในอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและ
คลัง สิ น ค้ า รวมจ านวน 90 ยูนิ ต และพื น้ ที่ อ เนกประสงค์ แ ละอาคารอเนกประสงค์ ใ ห้ เ ช่ า 1 ที่ ตัง้ อยู่ใ นโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึง่ ประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่ น
ทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (ปิ่ นทอง 3) ซึ่งตั ้งอยู่ที่ตาบลหนองขาม และตาบลบึง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมี บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก)
หมายเหตุ: 1พื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า ประกอบด้ วยพื ้นที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พื ้นที่
สานักงานและโรงอาหารให้ เช่า และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
สรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก
ลาดับที่

นิคมอุตสาหกรรม
โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1

เฟส

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

เฟส 4

ชื่ออาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A1
A2
A3
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B2

โฉนดเลขที่

พืน้ ที่ท่ดี ิน (ไร่ -งานตารางวา)

89987
89988
89989
89990
89991

1-0-44
0-3-47
0-3-47
0-3-47
1-3-53

89971

6-3-70

100637

3-1-86

พืน้ ที่อาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารที่กองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,566
1,566
1,566
1,566
1,566
1,002
1,076
1,002
1,243.4

100638

4-0-14

1,064.4

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
ชันและชั
้
นลอย
้
5 ยูนิต

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ชันและชั
้
นลอย
้
5 ยูนิต

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ชันและชั
้
นลอย
้
2 หลัง
รวม 6 ยูนิต

1,243.4
1,080
1,080

100670

7-2-92

1,080
900
1,008

9

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชัน้ 2 หลัง รวม 7 ยูนิต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ลาดับที่

นิคมอุตสาหกรรม
โครงการ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1

เฟส

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

ชื่ออาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า
B3
B4
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A1
A2
A3
B1
B2

โฉนดเลขที่

พืน้ ที่ท่ดี ิน (ไร่ -งานตารางวา)

พืน้ ที่อาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารที่กองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,116
1,296
900
900
676
676

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
1 ชันและชั
้
นลอย
้
6 ยูนิต

580

89974

10-0-37

580
1,116
1,224
1,332
1,440

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
1 ชันและชั
้
นลอย
้
5 ยูนิต

1,692
3,120

185319

10-2-95.6

2,640
2,160

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
1 ชัน้ 4 ยูนิต

1,680
1,368
1,476

185742, 69646

9-0-38.8

1,080
1,368
1,368
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อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
1 ชันและชั
้
นลอย
้
3 หลัง
รวม 8 ยูนิต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ลาดับที่

นิคมอุตสาหกรรม
โครงการ

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2

56

ปิ่ นทอง 2

57
58
59
60
61
62
63

ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1

เฟส

เฟส 9

ชื่ออาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า
B3
C1
C2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5

โฉนดเลขที่

พืน้ ที่ท่ดี ิน (ไร่ -งานตารางวา)

พืน้ ที่อาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารที่กองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,944
1,620
1,620
1,296

131704

5-3-67.7

1,584
1,584
1,584
1,296
1,296

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้
2 หลัง
รวม 9 ยูนิต

1,296

131705

12-1-56.4

1,584
1,584

เฟส 9/2

A

5,056
4,380

เฟส 10

A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
และชันลอย
้

1 ชัน้

4,380
2,946

146321

16-2-82.6

1,473
1,473
1,473
1,473

11

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้
7 ยูนิต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ลาดับที่

นิคมอุตสาหกรรม
โครงการ

เฟส

ชื่ออาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า

โฉนดเลขที่

พืน้ ที่ท่ดี ิน (ไร่ -งานตารางวา)

64

ปิ่ นทอง 2

เฟส 11

A

161576

5-3-1.5

4,087.2

65
66
67
68
69
70
71
72

ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 2

B1
C1
C2
C3
C4
C5
A1

ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2

B4

77
78
79
80
81
82

ปิ่ นทอง 3
ปิ่ นทอง 3
ปิ่ นทอง 3
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2

A
B1
B2
A1
A2
A3

2-0-25.2
2-0-4.7
2-0-8.9
1-3-15.6
1-3-17.3
2-0-16.5
1-2-50.5
2-0-75
0-3-18.8
2-0-86.7
2-1-27.8
2-1-20.4
2-0-32.4
0-0-44.8
3-2-38.2
3-2-41.4
4-0-27.8

1,230

73
74
75
76

165426
165352
165353
165354
165355
165356
173117
173115
173119
173123
173121
173124
173122
173125
177827
177826
177825

เฟส 14

ปิ่ นทอง 2

A3
เฟส 15

เฟส 16

คลังสินค้ า

B1
B2
B3

พืน้ ที่อาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารที่กองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2

1,130
1,130
1,130

8-1-78.3

1,130
1,242
1,242
1,452
1,452

อาคารโครงสร้ างเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้
6 หลัง

1,452
1,452
2,400
2,700
2,700
1,000
1,000
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อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้
6 หลัง

1,130

1,000

129974

อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้

อาคารโครงสร้ างเหล็ก 1 ชัน้
และชันลอย
้
3 หลัง
อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
1 ชัน้ 2หลัง รวม 11 ยูนิต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ลาดับที่

นิคมอุตสาหกรรม
โครงการ

83
84
85
86
87
88
89
90

ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 2

เฟส

ชื่ออาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5

รวม

โฉนดเลขที่

พืน้ ที่ท่ดี ิน (ไร่ -งานตารางวา)

พืน้ ที่อาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารที่กองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

129973

7-3-77.2

1,000
1,000
1,000

151-1-87.1

134,338.4

ที่มา:บริษัทปิ่ นทองอินดัสเตรียลปาร์ ค จากัด และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี่จากัด
หมายเหตุ: 1ไม่รวมพื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ้นที่ดงั กล่าวทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกจะมีพื ้นที่ที่สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั้
ประมาณ143,806.4ตารางเมตร
2
ไม่รวมอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า

13
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ตารางสรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกแบ่ งแยกตามโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม
จานวนยูนิตโรงงาน/
พืน้ ที่ดนิ
พืน้ ที่อาคารประมาณ1
จานวนเฟส
โครงการ
คลังสินค้ า
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(ตารางเมตร)
ปิ่ นทอง 1
10
59
86-0-42.2
84,999.2
ปิ่ นทอง 2
5
28
54-0-37.5
41,539.2
ปิ่ นทอง 3
1
3
11-1-7.4
7,800.0
รวม
16
90
151-1-87.1
134,338.4
ที่มา:บริษัทปิ่ นทองอินดัสเตรียลปาร์ ค จากัด และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี่จากัด
หมายเหตุ: 1ไม่รวมพื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื ้นที่ดงั กล่าวทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกจะมีพืน้ ที่ที่สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมดประมาณ143,806.4ตารางเมตร
ั้

3

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
3.1
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกองทุนรวม
เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทัว่ ไป ทังที
้ ่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ กองทุนรวมจะ
นาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปซื ้อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์
และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดาเนินการก่อสร้ าง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดาเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรื อดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
3.2
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
สาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 0.7000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รอบระยะเวลาดาเนินงาน
วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

บาทต่ อหน่ วย
0.1750
0.1750
0.1750
0.1750

วันที่จ่ายเงินปั นผล
4 มิ.ย. 2564
3 ก.ย. 2564
3 ธ.ค. 2564
4 มี.ค. 2565
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3.3
3.3.1

ข้ อมูลของทรัพย์ สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทุนรวมลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุน

มูลค่ าทรัพย์ สิน (บาท)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (บาท)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค

2,497,216,747.25

2,440,495,628.87

10.8703

ทรัพย์ สินที่กองทุนรวม
เข้ าลงทุน
ประเภท
ที่ตัง้
บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน

อาคารโรงงานและคลังสินค้ ารวมจานวน 90 ยูนิต และพื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า1
ที่ตงอยู
ั ้ ่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึง่ ประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่ นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (ปิ่ นทอง 3)
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ า และพื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า1
ตาบลหนองขามและตาบลบึง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

วันที่ประเมิน/สอบทาน
มูลค่ าทรัพย์ สิน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
คานวณเพื่อหามูลค่ าของ
แต่ ละโครงการ
วิธีการประเมิน/สอบทาน
มูลค่ าทรัพย์ สิน

30 พฤศจิกายน 2564
เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ์จึงไม่มีการกาหนดระยะเวลา
วิธีรายได้ (Income Approach)

หมายเหตุ: 1พื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า ประกอบด้ วยพื ้นที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พืน้ ที่สานักงานและโรง
อาหารให้ เช่า และพื ้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
มูลค่ าตลาดที่ได้ รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่ าทรัพย์ สิน
ลาดับที่
1
2
3

นิคมอุตสาหกรรมโครงการ
ปิ่ นทอง 1
ปิ่ นทอง 2
ปิ่ นทอง 3
Total

จานวนยูนิตโรงงาน/คลังสินค้ า
59
28
3
90

มูลค่ าตลาดที่ได้ รับจากการประเมิน/สอบทาน
มูลค่ าทรัพย์ สิน
1,398,000,000
821,000,000
129,000,000
2,348,000,000

*** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ที่
https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/ppf
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3.4

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทุนรวมลงทุน

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยนาพืน้ ที่ของ
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ดาเนินการหาผู้สนใจที่จะเช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้ าลงทุน ดังนัน้ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จึงมีหน้ าที่ในการทาการตลาดโดยการติดต่อลูกค้ า
เป้าหมายโดยตรง หรื อการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริ มการตลาด การให้ เข้ าชมทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุน และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื ้นที่ ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะชาระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้ แก่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่แปรผันตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพืน้ ที่ภายใต้
สัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่มีการกาหนดระยะเวลา
การเช่าและการให้ บริการเบื ้องต้ นเป็ นเวลาประมาณ 3 ปี ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผ้ เู ช่าผิดสัญญา และมีการ
กาหนดให้ ผ้ ูเช่าต้ องวางเงินประกันการเช่ากับผู้ให้ เช่า ซึ่งเจ้ าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบเงินประกันตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการจากผู้เช่าอันเป็ นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้ รับให้ แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้สาหรับ
สัญญาบริ การ เจ้ าของทรัพย์สินเดิมมีหน้ าที่ในการแจ้ งให้ ผ้ ูเช่ารับทราบและยินยอมเปลี่ยนคู่สัญญาในสัญญาบริ การจาก
เจ้ าของทรัพย์สินเดิมเป็ นกองทุนรวม ในกรณีที่ผ้ เู ช่าปฏิเสธที่จะให้ ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชาระค่าบริการให้ แก่กองทุน
รวม เจ้ าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้ให้ บริ การเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ บริ การกับผู้เช่ารายนันๆ
้ ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ ้นสุดลง
ซึ่งเจ้ าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้ รับให้ แก่กองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี ้ บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ซึง่
เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกก่อนวันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ตกลงให้ มีการประกันการมีผ้ ู
เช่าสาหรับพื ้นที่เช่าที่ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที่ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะ
มีบุคคลภายนอกเข้ าทาสัญญาเช่าทรั พย์ สินดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกัน
ดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีที่
ยูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผ้ ูเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตกลง
ก่อตั ้งสิทธิและการกระทาการ (“ยูนิตที่รับประกัน”) ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า และ/หรื อไม่ต่อ
อายุสัญญาเมื่อสัญญาเช่าครบกาหนดระยะเวลา บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ตกลงรับประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของยูนิตที่รับประกันนั บแต่วันถัดจากวันที่ผ้ เู ช่า
ทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิต
นันๆ
้ (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
ภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกัน
นัน้ ๆ
โดยหลังจากกองทุนรวมเข้ าลงทุน โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์จะเป็ นดังแผนภาพต่อไปนี ้

16

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของทรัพย์ สินที่กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนครัง้ แรก

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี่ จากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประกันการมีผู้เช่าสาหรับพื้นที่เช่าทีว่ ่าง และประกันกรณีผู้เช่าเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกาหนด และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อ
เงินปนผล
สัญญาเช่าครบกาหนดระยะเวลา1

กองทุนรวม
ให้เช่าพื้นที่
และบริการ

รายได้ค่าเช่า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล
ปาร์ค จากัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
หมายเหตุ: 1 เฉพาะยูนิตที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตกลงก่อตั ้งสิทธิและการกระทาการ
การประกันการมีผ้ เู ช่ าสาหรับพืน้ ที่เช่ าที่ว่าง
กรณีที่ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื ้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และ
คลังสินค้ า ทรั พย์ สินที่จะซือ้ ขายนัน้ มีพืน้ ที่เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผ้ ูเช่า (พืน้ ที่รับประกัน) ผู้ให้ สัญญาจะเช่าพืน้ ที่รับประกัน
ดังกล่าวนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขายภายใต้ สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และ
คลังสินค้ า จนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื ้อขายภายใต้
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า โดยอัตราค่าเช่าและค่า บริ การของพื ้นที่รับประกันที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจะ
เช่าดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในพืน้ ที่รับประกันนัน้ หรื อยูนิ
ตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณี ที่พืน้ ที่รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ ูเช่ามาก่อน โดยผู้ให้ สัญญาจะชาระค่ าเช่าตามที่
รับประกันดังกล่าวเป็ นรายเดือนโดยจะชาระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ช่วงระยะเวลาที่มีบุคคลภายนอก
เข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่รับประกันกับกองทุนรวมแทนผู้ให้ สญ
ั ญาตามข้ อกาหนดในข้ อนี ้ภายในระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในพื ้นที่รับประกัน
นัน้ หรื อ ยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที่พื ้นที่รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บคุ คลภายนอก
ดังกล่าวที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาเพื่อเช่าพื ้นที่รับประกันเป็ นผู้เช่าเดิมที่ย้ายมาจากพื ้นที่เช่าที่เป็ นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ส่งผลให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับค่าเช่าจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเนื่องจากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ สัญญาตกลงจะรับประกัน
การมีผ้ เู ช่าของพื ้นที่เช่าที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวโดยให้ อตั ราค่ าเช่าและค่าบริ การของพื ้นที่ดงั กล่าวเท่ากับอัตราที่ระบุไว้
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในพื ้นที่นนั ้ และให้ ระยะเวลาการเช่าที่รับประกันเท่ากับระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิมที่ย้ายไปดังกล่าว
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การประกันกรณีผ้ ูเช่ าเลิกสัญญาเช่ าก่ อนครบกาหนดระยะเวลาเช่ า และ/หรื อผู้เช่ าไม่ ต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญา
เช่ าครบกาหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี ้ (“ยูนิตที่รับประกัน”) ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า และ/หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเมื่อสัญญาเช่าครบกาหนดระยะเวลา ผู้ให้
สัญญาตกลงรับประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของยูนิตที่รับประกันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิตนันๆ
้ (แล้ วแต่กรณี) จนกว่า
จะครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่จะซือ้ ขายภายใต้ สัญญาจะซือ้ จะขาย
อสังหาริมทรัพย์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจะรับประกันจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การที่ทากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกันนันๆ
้ โดยผู้ให้ สญ
ั ญาจะชาระค่าเช่าตามที่รับประกันดังกล่าวเป็ นรายเดือนโดย
จะชาระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทังนี
้ ้ หากมีบุคคลภายนอกเข้ าทาสัญญาเช่ายูนิตที่รับประกันยูนิตใดยูนิตหนึ่งกับ
กองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่จะต้ องไม่
น้ อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ทากับผู้เช่ารายเดิมสาหรั บยูนิตที่รับประกันนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ หาก
บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็ นผู้เช่าที่ย้ายมาจากพื ้นที่เช่าที่เป็ นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่ งส่งผลให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับค่า
เช่าจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเนื่องจากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะรับประกันการมีผ้ เู ช่าของพื ้นที่เช่าที่กองทุน
รวมลงทุนดังกล่าว โดยให้ อตั ราค่าเช่าและค่าบริการของพื ้นที่ดงั กล่าวเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในพื ้นที่นนั ้ และให้ ระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิม
ที่ย้ายไปดังกล่าว
อนึ่ง เงินหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที่กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่าที่เป็ นบุคคลภายนอกตามที่กาหนดในวรรคแรก
สาหรั บ ระยะเวลาที่ ไม่ เ กิ น กว่ า 1 ปี นับ แต่ วัน จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะซื อ้ ขาย จะไม่ น ามาค านวณ
ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับค่านายหน้ าในการหาผู้เช่ารายใหม่จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อย่ างไรก็ตาม การประกันการมีผ้ ูเช่ าสาหรั บพืน้ ที่เช่ าที่ว่างทัง้ หมดตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุนรวมได้ ครบกาหนดเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560
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4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้ า
4.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงงานสาเร็จรู ปให้ เช่ า (Ready-Built Factories: RBFs)
ภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจโรงงานสาเร็ จรู ปให้ เช่า (RBFs) ในปี 2564 ที่ผ่านมานัน้ มีการเติบโต
เล็กน้ อยจากปี 2563 โดยมีพื ้นที่ให้ เช่าเปิ ดใหม่สทุ ธิประมาณ 29,000 ตารางเมตร เมื่อรวมกับพื ้นที่ให้ เช่าที่มอี ยูเ่ ดิม
2.35 ล้ านตารางเมตร ทาให้ มีพืน้ ที่ว่างให้ เช่าทัง้ หมดประมาณ 2.38 ล้ านตารางเมตร หรื อปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี
2563 ซึ่งมีพื ้นที่ว่างให้ เช่า 2.35 ล้ านตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ยงั คงมี
พื ้นที่ว่างเหลืออยู่
แผนภาพแสดงพืน้ ที่โรงงานสาเร็จรูปให้ เช่ า

Demand และ Supply พืน้ ที่โรงงานให้ เช่ า

ที่มา : EIC
โดย Economic Intelligence Center (EIC) คาดการณ์ ว่า ในปี 2565 พืน้ ที่เปิ ดใหม่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
เพียง 37,000 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ประกอบการโดยรวมยังไม่มี
แผนการขยายพื ้นที่ที่ชดั เจน ซึ่งส่งผลให้ มีพื ้นที่ให้ เช่าทัง้ หมดประมาณ 2.42 ล้ านตารางเมตร เพิ่มขึ ้นจากปี 2564
50,000 ตารางเมตร หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.1 โดยจากการคาดการณ์ของ EIC สัดส่วนพื ้นที่โรงงานให้ เช่าใน
ปี 2565 พื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั เป็ นของ FRASERS และ WHA คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 และร้ อยละ 22 ตามลาดับ
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พืน้ ที่โรงงานที่มีผ้ เู ช่ า (Occupied Area) และอัตราพืน้ ที่ว่าง (Vacancy Rate)

ที่มา : EIC
ในปี 2564 พืน้ ที่โรงงานที่มีผ้ ูเช่าแล้ ว หรื อ Occupied Area อยู่ที่ 1.90 ล้ านตารางเมตร ปรั บเพิ่มจาก
1.84 ล้ า นตารางเมตร ในปี 2563 จ านวน 60,000 ตารางเมตร หรื อ ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.3 โดย EIC
คาดการณ์ ว่าในปี 2565 ความต้ องการเช่าพืน้ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ประมาณ 50,000 ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าการ
เพิ่มขึน้ ของ supply จึงส่งผลให้ อัตราพืน้ ที่ว่างปรับลดลง โดยในปี 2565 อัตราพืน้ ที่ว่างอยู่ที่ร้อยละ 19 ปรับตัว
ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 19.8 ในปี 2564 ทัง้ นี ้ EIC คาดการณ์ ว่าอัตราพืน้ ที่ว่าง (Vacancy Rate) มีแนวโน้ ม
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องใน 1-2 ปี ข้ างหน้ า โดยมีปัจจัยสนับสนุนความต้ องการเช่าพื ้นที่โรงงาน (RBFs) ได้ แก่
• สภาพเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และภาคส่งออกที่เริ่ มฟื ้นตัวจากการแพร่ ระบาด
COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง
• การกระจายความเสี่ ย งด้ า น supply chain ออกจากจี น จากปั ญ หาด้ า น Geopolitics
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ด้ าน COVID-19 รวมถึงด้ านพลังงานในจีน
• สัญญาเช่าของโรงงานสาเร็จรูปให้ เช่า (RBFs) ที่ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 ปี จะช่วยพยุงให้
อัตราการเช่ายังอยู่ในระดับสูง
• มาตรการส่งเสริมการลงทุนในไทย และการพัฒนาโครงการ EEC
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4.2 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่ า (Warehouse)
พืน้ ที่คลังสินค้ าให้ เช่าในปี 2564 มีทงั ้ หมดประมาณ 4.00 ล้ านตารางเมตร โดยมีพืน้ ที่อุปทานใหม่เพิ่ม
เข้ ามาประมาณ 200,000 ตารางเมตร จากพื ้นที่ทงหมด
ั้
3.80 ล้ านตารางเมตรในปี 2563 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 5.3 โดย EIC คาดการณ์ ว่าธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่ายังมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2565
คลัง สิ น ค้ า ให้ เช่า มีแ นวโน้ ม ขยายตัวร้ อยละ 7 YoY มาจากพืน้ ที่ อุปทานใหม่ที่ คาดว่าจะเพิ่ม เข้ ามาประมาณ
300,000 ตารางเมตร ซึง่ เติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50 เมื่อเทียบกับอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2564
แผนภาพแสดงพืน้ ที่คลังสินค้ า

ที่มา : EIC
โดยพืน้ ที่อุปทานใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มเข้ ามาในปี 2565 นี ้ ส่วนมากมาจากโครงการ Built to Suit ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น โดยมีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการ
เติบโตของธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่าในปี 2565 ได้ แก่
• การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce โดยในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ้ ปู ระกอบการ
ค้ าปลีก รวมทังผู
้ ้ บริ โภคหันมาใช้ ช่องทางออนไลน์ในการซื ้อ ขาย สินค้ าแทนการขายจาก
หน้ าร้ านโดยตรง ทัง้ นีม้ ีการคาดการณ์ ว่าภายหลังการแพร่ ระบาด COVID-19 แล้ วนัน้
ธุรกิจ e-Commerce ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีความคุ้นชินไปแล้ ว
• การเติบโตของธุรกินโลจิสติกส์ ที่ได้ รับอานิสงส์มาจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการเองมีแนวโน้ มที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทังการขนส่
้
งพัสดุ และ
การขนส่งสินค้ าแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึง่ เป็ นผลดีต่อธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่า
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• การเติ บ โตของธุ ร กิ จ สิ น ค้ า Fast-moving consumer goods (FMCG) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ใน
สินค้ าที่มีความจาเป็ นในการดารงชีวิต ซึง่ ยังคงมีแนวโน้ มการเติบโตได้

แผนภาพแสดงอัตราการเช่ าพืน้ ที่คลังสินค้ า

แผนภาพแสดงตลาดธุรกิจ e-Commerce

ที่มา : EIC
อัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 87 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 จากอัตราการเช่าพื ้นที่
ร้ อยละ 85 ในปี 2563 เนื่องจากความต้ องการเช่าพื ้นที่มีมากกว่าอุปทานใหม่ที่เพิ่มเข้ ามา ทังนี
้ ้ EIC คาดการณ์ว่า
ในปี 2565 - 2567 ธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่ายังคงมีแนวโน้ มของอัตราการเช่าพื ้นที่ปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบรับ
กับตลาดธุรกิจ e-Commerce ที่มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ดัง
จะเห็นได้ ว่าธุรกิจ e-Commerce ในปี 2564 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.67 แสนล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 2.65 แสนล้ าน
บาทในปี 2563 ประมาณ 1.02 แสนล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 38 และคาดว่าในปี 2565 ตลาดธุรกิจ
e-Commerce จะมีมลู ค่าประมาณ 4.59 แสนล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25 YoY โดย EIC คาดการณ์ว่า
ธุรกิจ e-Commerce ยังคงมีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้ อยละ 18 CAGR
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4.3 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (Serviced Industrail Land
Plots : SILPs)

ที่มา : EIC
เมื่อพิจารณาสัดส่วนที่ดินว่างพร้ อมขายจะเห็นได้ ว่า ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี และระยองเป็ นหลัก
คิดเป็ นร้ อยละ 33 และร้ อยละ 29 รองลงมาอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดปราจีนบุรีร้อยละ 12 หรื ออาจกล่าวได้ ว่าในปี 2565
นันร้
้ อยละ 65 ของที่ดินว่างพร้ อมขายในนิคมอุตสาหกรรมยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื ้นที่ EEC โดยส่วนใหญ่เป็ นที่ดิน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของ AMATA, WHA Rojana และ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
สาหรับราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื ้นที่จงั หวัดชลบุรีมีราคาเฉลี่ยสูงที่สดุ ประมาณ 8 ล้ านบาท
ต่อไร่ รองลงมาคือจังหวัดระยอง ประมาณ 7 ล้ านบาทต่อไร่ เป็ นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ราคาที่ดินมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปั จจุบนั นี ้ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้ มทรงตัว หลังจาก
ที่มีการปรับเพิ่มขึน้ เป็ นอย่างมากในช่วงปี 2562 หลังจากมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
แผนภาพแสดงปริมาณที่ดินพร้ อมขายเปิ ดใหม่ ยอดโอนที่ดิน และอัตราที่ดินว่ าง

ที่มา : EIC
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ในปี 2564 ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีจานวนประมาณ 41,100 ไร่ โดยแบ่งเป็ นที่ดินว่าง ณ ต้ นปี จานวน
37,700 ไร่ และมีที่ดินว่างเปิ ดใหม่ระหว่างปี จานวน 3,400 ไร่ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่ายอดโอนที่ดินในปี 2564 มีจานวน
ประมาณ 700 ไร่ เท่ากับปี ก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม EIC คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีที่ดินว่างเปิ ดใหม่ประมาณ
4,300 ไร่ เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จจากที่มีการชะลอการก่อสร้ างในปี
2564 เช่น CPGC, EGCO ระยอง, แพรกษา เป็ นต้ น พร้ อมกับคาดการณ์ ว่ายอดโอนที่ดินมีแนวโน้ มฟื ้นตัวเป็ น
1,600 ไร่ โดยมีปัจจัยสาคัญ เช่น
• ยอดโอนที่ดินจาก pent-up demand ในการโอนและการซื ้อที่ดินของนักลงทุนต่างชาติที่
จะสามารถเดินทางเข้ าประเทศได้
• การปรั บ เปลี่ ย น supply chain เพื่ อ เพิ่ ม resilience และกระจายความเสี่ ย งออกจาก
ประเทศจีนจากปั จจัยด้ าน geopolitics COVID-19 และพลังงานกับนโยบายของจีน
• มาตรการส่งเสริมการลงทุนในไทย และการพัฒนาโครงการ EEC

4.4 แผนการขยายของ Developer ในอนาคต
Developer ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เชี่ยวชาญในการพัฒนา
Sector Residential เริ่ มมีความสนใจก้ าวเข้ าสู่ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นการ
กระจายความเสี่ยง และช่วยสร้ างกระแสรายได้ ที่มีความมัน่ คงและสม่าเสมอ ดังจะเห็นได้ ว่าเริ่ มมีการจับมือกัน
ระหว่าง Developer ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย และ Developer ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารคลังสินค้ า ห้ องเย็น และการจัดการด้ านโลจิสติกส์ ซึ่งก่อให้ เกิดการจัดการ
ทางด้ านต้ นทุนได้ ดีขึ ้น และเป็ นการสร้ าง Synergy ร่ วมกัน เช่น การร่ วมทุนระหว่าง Origin Property และ JWD
Group ในการจัดตั ้ง ALPHA Industrial Solutions โดยมีเป้าหมายเน้ นการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
เช่น คลังสินค้ า โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ังมีการเข้ าซื ้อนิคมอุต สาหกรรม World Food
Valley Thailand ของ Singha Estate ซึง่ เป็ นการพาบริษัทเข้ าสู่ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate)

4.5 ปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในปี 2565
1) แผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนที่ 2 (2565 - 2569)
โดยมีเป้าหมายการลงทุนมูลค่ารวม 2.2 ล้ านล้ านบาท เพื่อดึงดูดให้ เกิดการลงทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(New S-Curve) มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม EV การแพทย์สมัยใหม่ และ Smart Logistics เป็ นต้ น
2) เทคโนโลยี 5G ซึ่งมีจุดเด่นทางด้ านความเร็ วในการรับส่งข้ อมูล ความหน่วงต่า และความสามารถใน
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ จานวนมาก จึงเหมาะกับการนามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ดังนันผู
้ ้ ประกอบการหลายราย
เริ่ มเตรี ยมโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับเทคโนโลย 5G เพื่อรองรับการลงทุนในด้ าน Smart Factory ในอนาคต ควบคู่
กับการใช้ เทคโนโลยี 5G สาหรับพัฒนา Smart City เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
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5

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมที่เสนอขายในครั ง้ นี ม้ ีความเสี่ ยง ผู้ลงทุน ควรพิ จารณารายละเอียด
โครงการฉบับนี ้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี ้ ก่อนตัดสินใจในการซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนีแ้ ล้ ว อาจมี
ปั จจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึง่ กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อปั จจัยความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี ้แล้ วเห็น
ว่าไม่เป็ นสาระสาคัญ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเปลี่ยนเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีความสาคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้ ปั จจัย
ความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนีแ้ ละปั จจัยความเสี่ยงที่อาจมีขึ น้ ในอนาคตอาจมี ผลกระทบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรื อความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดปั จจัยความเสี่ยงข้ อใดข้ อหนึ่งไม่ถือเป็ นคารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดาเนินมาตรการ
รองรั บ ความเสี่ ย งตามที่ ก าหนดไว้ ได้ ทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว น และไม่ ถื อ เป็ นข้ อ ยื น ยัน ว่ า ความ เสี่ ย งต่ า งๆ ตามที่ ร ะบุใ น
รายละเอียดโครงการฉบับนี ้จะลดลงหรื อถูกทาให้ หมดไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากความสาเร็จ และ/หรื อความสามารถในการลดความ
เสี่ยงยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุน
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี ้ เช่น การใช้ ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั ้งใจ” “ประมาณ” และคาอื่นที่
แสดงถึงโอกาส และ/หรื อความน่าจะเป็ น เป็ นต้ น หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับ
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ที่เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และ
มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ ในอนาคตดังกล่า ว นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี ้ที่อ้างถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากข้ อมูลที่
มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ ทาการตรวจสอบหรื อรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสั ้น นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่ว ยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
อาจลดต่าลงหรื อสูงขึน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ที่ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
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(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
1. ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการได้ ทาการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของ
ทรั พ ย์ สิน นัน้ ๆ โดยท าการศึก ษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน ทัง้ หมด ( Legal Due
Diligence Report) รายละเอี ย ดจากรายงานการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น ทัง้ หมดของผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ
(Valuation Report) และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนทัง้ หมด (Engineering Report) อย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม การศึกษาและตรวจสอบรายงานโดยบริษัทจัดการดังกล่าวมิได้ เป็ นการรับประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่อง ที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง รายงานการประเมินราคา
ของผู้ประเมินราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ องทังหมดหรื
้
อบางส่วน เนื่องจากความบกพร่องบางประการ
ของอสังหาริมทรัพย์อาจตรวจพบได้ ยากหรื อไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการ
ตรวจสอบ หรื อแสดงความเสื่อมหรื อไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อใช้ ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการหาประโยชน์โดย
กองทุน รวมอย่างมี นัย สาคัญ เมื่อ ผ่ านการใช้ ทรั พ ย์ สิน นั น้ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึ ง ปั จจัยอื่ นๆ ที่ เ ป็ นข้ อ จ ากัดในการ
ตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคาและผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนัน้ แล้ ว อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ชิ น้ นัน้ ๆ อาจจะมี ก ารละเมิ ด กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ การศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่
สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว
นอกจากนี ้ รายงานการประเมิน ค่าและรายงานทางวิ ศวกรรมของทรั พ ย์ สิน อาจมีข้ อบกพร่ องหรื อ ไม่ถู กต้ อง
เนื่องจากความบกพร่องของทรัพย์สินอาจยากที่จะตรวจสอบหรื อตรวจพบได้
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปั จจัยมหภาค
อื่น ๆ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีความเสี่ยงจากความผันผวนทางสภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง หรื อนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้ านการค้ า การลงทุน และการต่างประเทศ การขึ ้นค่าแรง
ขันต
้ ่า แผนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เป็ นต้ น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเช่า หรื อต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงาน
หรื อคลังสินค้ าของผู้เช่าในปั จจุบนั และผู้ที่สนใจจะเช่าอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการ
จากต่างประเทศซึง่ เป็ นกลุ่มผู้เช่าหลักของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี ้ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมี
ผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าอีกด้ วย
3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่ อวินาศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
อุบตั ิภยั และการก่อวินาศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของกองทุนรวม รวมถึงการชดเชย
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงได้ จดั ให้ มีการประกันความเสี่ยงภัยในวงเงิน
ประกันที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลกั ษณะและการใช้ งานใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด โดยให้ มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมถือ
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กรรมสิทธิ์ ในทรั พย์สินที่จะลงทุน และให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ได้ แก่ การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
(Property All Risks Insurance) รวมถึงการทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) นอกจากนี ้
บริ ษัทจัดการยังจัดให้ มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public Liability Insurance) ซึ่งอาจได้ รับความเสียหาย
จากความชารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ างด้ วย โดยให้ มีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
กองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุน
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ทาให้ ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการรับประกันภัยโดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัยสาหรับความเสี่ยงเรื่ องภัยธรรมชาติ เช่น ภัยนา้ ท่วม ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ บางบริษัทประกันภัยจึงไม่รับทาประกันภัย ในขณะที่บางบริษัทประกันภัยยังคงรับทาประกันภัย แต่
คิดเบี ้ยประกันในอัตราที่สงู และจากัดวงเงินความคุ้มครอง โดยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าว ทังภาครั
้
ฐบาลและเอกชน
ต่างมีการเตรี ยมแผนป้องกันปั ญหาน ้าท่วม โดยภาครัฐบาลได้ ตั ้งงบประมาณจานวนมากเพื่อใช้ ในการวางระบบการบริ หาร
จัดการทรัพยากรน ้าอย่างยัง่ ยืน และระบบแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยของประเทศ สาหรับภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการแต่ละนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ต่างก็เร่งก่อสร้ างเขื่อนป้องกันน ้ารอบนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
แม้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองนัน้ ไม่ ได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึน้ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 โดยตรง
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่ได้ อยู่ในทางน ้าที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง อีกทัง้ ที่ตั ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทองยังมีระดับความสูงที่สงู กว่าระดับนา้ ทะเลปานกลางค่อนข้ างมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองอยู่ที่ 20-30 เมตร
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง) อยู่ที่ 40-70 เมตร และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 3 อยู่ที่ 100-190 เมตร นิคม
อุตสาหกรรมปิ่ นทองได้ วางระบบระบายน ้าที่ดี และยังได้ มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
4. ความเสี่ยงของราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไป
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่มีหลักประกันว่าราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะสูงกว่าหรื อเท่ากับ
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กับนักลงทุนในครั ง้ แรก และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ซึ่งราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นนอาจจะมี
ั้
การซื ้อขายในราคาที่ต่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาที่
เสนอขายหน่วยลงทุน ขึน้ อยู่กับหลายปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความต้ องการซื ้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น รวมถึงปั จจัยภายนอกหลาย
ประการซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
อัตราดอกเบี ้ยทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน อัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทังทางตรงหรื
้
อโดยอ้ อมที่มี
ผลต่อการนาเข้ าหรื อส่งออกเงินตราต่างประเทศ ปั จจัยทางการเมือง ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ดังนัน้ นักลงทุน
อาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม รวมถึงไม่มีหลักประกันว่าความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม
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5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื น้ ฐานของ
ปริมาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึง่ ปริมาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลาย
ประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนันจึ
้ งมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนนี ้
จะขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายในตลาดรอง
6. ความเสี่ยงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื ้อหรื อขาย หรื อโอนหรื อรับโอน
กรรมสิทธิ์ หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยที่
อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้ องชาระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัต ราที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
7. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึน้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผ้ เู ช่ าลดลง
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจนามาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริ ษัทคู่แข่ง
ดังกล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื ้อให้ สามารถแข่งขันกับกองทุนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยอาจเป็ นการเพิ่มต้ นทุนในการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทาให้ กองทุนรวมต้ องลดอัตราค่าเช่าที่กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่า และ/หรื อทาให้ อตั รา
การเช่าลดลงเนื่องจากการแสวงหาผู้เช่าที่น่าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะกระทาได้ ยากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
รายได้ ของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี หากในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก ทรัพย์สินดังกล่าวมี
พื ้นที่ให้ เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผ้ เู ช่า กองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริษัท
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ตกลงให้ มีการประกันการมีผ้ ูเช่าสาหรั บพืน้ ที่เช่าที่ว่างดังกล่าว โดยบริ ษัท ปิ่ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด จะเช่าพืน้ ที่เช่าที่ว่างนับแต่วันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
ภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรื อ ยูนิตข้ างเคียงในเฟส
เดียวกัน ในกรณีที่ยนู ิตดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน หรื อจนกว่าจะมีบคุ คลภายนอกเข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่เช่าที่ว่างดังกล่าว
กับกองทุนรวมภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทากับผู้เช่ารายเดิมในพื ้นที่รับประกัน
นัน้ หรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที่พื ้นที่รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
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8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่ าเช่ าและค่ าบริ การของผู้เช่ า
ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่า อัตราการว่างของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเนื่องจากการผิดสัญญา
ของผู้เช่า หรื อการไม่ต่อสัญญาเช่าหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม และอาจ
ส่ ง ผลกระทบในด้ านลบต่ อการดาเนิ น งานของกองทุน รวม อย่ า งไรก็ ต าม สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก ารกับ ผู้เ ช่าหรื อ
ผู้รับบริ การปั จจุบันส่วนใหญ่มีการเรี ยกเก็บเงินประกันความเสียหาย ซึ่งกองทุนรวมสามารถริ บเงินประกันความเสียหาย
ดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผ้ เู ช่าหรื อผู้รับบริ การผิดสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ กองทุนรวมไม่สามารถ
เรี ยกเก็บค่าเช่าหรื อค่าบริการจากผู้เช่าได้ ตามกาหนด
9. ความเสี่ยงจากการที่ค่ สู ัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายที่ดิน อาคารโรงงาน
และคลังสินค้ า และสัญญาตกลงกระทาการเพื่อ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าของ
หรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของทรั พย์สินดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับการลงทุนและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และ
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกาหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่ง
การเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ้ แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหายรวมตลอดจนเรี ยกค่า
ขาดประโยชน์ และค่าเช่าที่ชาระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ ที่คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าวอาจทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ
ผลประโยชน์จากการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที่กาหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น
ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกาหนด หรื อในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชาระค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน้ กองทุนรวมจึงอาจต้ องนาเรื่อง
ดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดาเนินการ รวมถึงจานวนเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จาก
ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึ ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่เกี่ยวข้ อง และถึ งแม้ ศาลจะมีคาพิพากษาให้
กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่
จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
10. ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ ต่อสัญญาเช่ า
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าในปั จจุบนั นัน้ ผู้เช่าอาจพิจารณาไม่
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื อในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจจะส่งผลให้ ผ้ เู ช่าเรี ยกร้ องให้ มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ในสัญญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็ นต้ น ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นการเอื ้อประโยชน์ต่อกองทุน
รวมน้ อยลงหากเปรี ยบเทียบกับสัญญาเช่าที่ได้ ทาไว้ ในปั จจุบัน หรื อในกรณีที่มีผ้ เู ช่าจานวนมากไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
กองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่า รายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ ต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ น อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ในสัญญาตกลงก่อตั ้งสิทธิและกระทาการได้ กาหนดให้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน)
และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ในฐานะผู้ให้ สัญญา รับประกันแก่กองทุนรวม หากผู้เช่ายูนิตที่รับประกัน
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับดังกล่าวใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่า และ/หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเมื่อสัญญา
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เช่าครบกาหนดระยะเวลา โดยผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของยูนิตที่รับประกันนับแต่วนั ถัดจาก
วันที่ผ้ เู ช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
ของยูนิตนันๆ
้ (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจะรับประกันจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ ตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริการที่ทากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกันนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หากมีบคุ คลภายนอกเข้ าทาสัญญาเช่ายูนิตที่รับประกันยู
นิตใดยูนิตหนึ่งกับกองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สิ นที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่จะต้ องไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทากับผู้เช่ารายเดิมสาหรับยูนิตที่รับประกันนันๆ
้
นอกจากนี ้ สัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าบางฉบับยังกาหนดให้ สิทธิแก่ผ้ เู ช่าในการยกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่าโดยไม่ถูกริ บเงินประกันความเสียหาย หากเป็ นกรณีที่ผ้ ูเช่ายกเลิกสัญญาเช่า
เนื่องจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ ซื ้อที่ดินที่ตั ้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองที่เป็ นของบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด (แล้ วแต่กรณี) เพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานเป็ น
ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี ้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี่ จากัด ตกลงที่จะจัดหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนที่ผ้ ูเช่ารายเดิมเช่า
โดยที่มีอตั ราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที่เหลืออยู่ ทังนี
้ ้
หากไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ หรื ออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด (แล้ วแต่กรณี) ตกลงจะเช่าอสั งหาริ มทรัพย์ใน
ส่วนที่ผ้ เู ช่าเดิมใช้ สิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดดังกล่าว หรื อรับผิดชอบในการชาระค่าเช่าส่วนต่างให้ แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่อตั ราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม
11. ความเสี่ย งที่มู ลค่ า ทรั พย์ สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมอาจไม่ สัม พันธ์ กับ มูล ค่ าที่ไ ด้ จากการจาหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์ ออกไปทัง้ หมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมซึ่งได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้ คานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริงซึง่ กองทุนรวม
จะได้ รับหากมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ออกไปทังหมด
้
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
12. ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทงั ้ หมดหรือบางส่ วนในการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริ มทรั พย์ อันอาจส่ งผลต่ อผล
ประกอบการของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐ
ทัง้ นี ้ หากมีการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืน) ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นกองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืน
เลย เนื่องจากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในกฎหมายดังกล่าว หรื อกองทุนรวมอาจได้ รับค่าชดเชยในจานวนที่น้อย
กว่าเงินที่กองทุนรวมลงทุน หรื ออาจต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ซึ่งจะส่งผล
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กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม และทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมี
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ได้ ประมาณการไว้
(ข) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่ างผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ข อง
กองทุนรวม และกองทุนรวม
แม้ ว่าบริษัทจัดการจะได้ กาหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
(มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ยังอาจจะ
เกิดขึ ้นได้ เนื่องจากบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มธุรกิจได้ เริ่ มประกอบธุรกิจให้
เช่าและขายโรงงานและคลังสินค้ าเป็ นธุรกิจหลัก มาเป็ นระยะเวลากว่า 18 ปี โดยได้ เปิ ดทาการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทังนี
้ ้ แม้ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่
จากัด จะได้ ขายอสังหาริ มทรั พย์บางส่วนให้ แก่กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ก็ยงั คงถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองซึ่งเป็ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนตั ้งอยู่ และในพื ้นที่อื่นอีกจานวน
หนึ่ง และยังมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั ้ ไม่มากนัก เนื่องจากการเช่า หรื อซื ้อพื ้นที่จะขึ ้นอยู่
กับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายในการเลือกพื ้นที่ ซึง่ จะขึ ้นอยู่กบั ทาเลที่ตั ้งของอาคารโรงงานและคลังสินค้ า และขนาด
ของพื ้นที่ ดังนัน้ ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กาหนดและตัดสินใจที่จะเลือกใช้ บริ การอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าที่ตรงตามความ
ต้ องการของตนเองเป็ นหลัก อีกทัง้ การที่ประเทศไทยจะเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean
Economic Community: AEC) จะยิ่งทาให้ ภาคธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ ปริ มาณความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าที่สนใจเช่า และ/หรื อซื ้ออาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า นันมี
้ ปริ มาณสูงขึ ้น จึงไม่น่าจะทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ ตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ที่อาจจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ ้น
ไม่ว่าจะเป็ นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลังสินค้ ามาเสนอขายให้ กับกองทุนรวม และจากการจัดหาผู้เช่า
ใหม่ก็ตาม บริษัทจัดการจึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื ้ออาคารโรงงานและคลังสินค้ า รวมถึงแนวทางการควบคุมและ
ดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อป้องกันปั ญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น โดยในการเลือกซื ้อ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที่สร้ างแล้ วเสร็จ และส่วน
ใหญ่มีผ้ เู ช่าแล้ วในช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนรวมกับผู้เสนอขาย อีกทังสั
้ ญ ญาเช่าอาคารโรงงานหรื อ
คลังสินค้ าดังกล่าวจะต้ องไม่มีเงื่อนไขที่ให้ สิทธิผ้ เู ช่าขอซื ้ออาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าดังกล่าวได้ (Option to Buy)
สาหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
(มหาชน) นัน้ บริษัทจัดการได้ กาหนดอัตราค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
จากัด (มหาชน) โดยคานวณจากสัดส่วนของรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังก
้ าหนดให้ มีค่าตอบแทนพิเศษโดยคานวณ
จากผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งจะเป็ นสิ่งจูงใจให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อีกทังก
้ าหนดให้
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) ตกลงจะเข้ าจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื ้องต้ นเป็ นจานวนไม่
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของจานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ และตลอดระยะเวลา 3 ปี นับ
จากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่ มซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ วันแรก บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
ตกลงจะดารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออก
และเสนอขายทังหมดในวั
้
นที่จดทะเบียนจัดตั ้งกองทุนรวม เมื่อพ้ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่ม
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรกแล้ ว บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องตกลงจะดารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทังหมดในวั
้
นที่จดทะเบียนจัดตั ้ง
กองทุนรวม ดังนัน้ จึงคาดได้ ว่า บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) ย่อมประสงค์ให้ กองทุนรวมมีผลการ
ดาเนินการที่ดี อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้ างความมั่ นใจในเรื่ องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วย
ลงทุนอื่นๆ
อนึ่ง เพื่อเป็ นการผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ สัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ยงั กาหนดว่าหากผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่บริ หารให้ แก่กองทุน
รวมได้ ต ามประมาณการก าไรสุท ธิ ที่ ก าหนดเป็ นระยะเวลาต่ อ เนื่ อ งกัน เกิ น กว่ า 2 ปี หรื อ อัต ราการปล่ อ ยเช่ า เฉลี่ ย
(Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที่บริหารลดลงต่ากว่าร้ อยละ 60 เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน กองทุนรวมอาจ
พิจารณาเปลี่ยนตัวผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังได้ จัดให้ มีข้อสัญญาในสัญญาก่อตัง้ สิทธิ และการกระทาการโดยข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างกองทุนรวมกับบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด
ตกลงให้ สิทธิกองทุนรวมหรื อกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในการซื ้อที่ดิน และ/หรื ออาคารโรงงาน และ/
หรื อคลังสินค้ า และ/หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมหรื อ REIT ประสงค์จะลงทุน (Option to
Invest) จากบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด เมื่อได้ รับ
การร้ องขอจากกองทุนรวมหรื อ REIT ทังนี
้ ้ ตามราคาที่กองทุนรวมหรื อ REIT และบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
(มหาชน) หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด (แล้ วแต่ กรณี) จะได้ ตกลงกัน หรื อตามราคาประเมินเฉลี่ยของผู้
ประเมินราคาอิสระซึง่ แต่งตั ้งโดยบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) หรื อบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอ
รี่ จากัด (แล้ วแต่กรณี) โดยสิทธิดงั กล่าวจะมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) ยังคง
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
สัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทาการดังกล่าวยังกาหนดให้ บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการ
ซื ้อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ดิน
และอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี แลนด์
แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ในกรณีที่บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี่ จากัด ประสงค์ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวแก่ลกู ค้ ารายย่อยหรื อนายหน้ าของลูกค้ า
รายย่อยที่ประกอบธุรกิจการพัฒนาพืน้ ที่อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า เพื่อขาย และ/หรื อให้ เช่า ใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด หรื อกองทุนรวม

32

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงเชื่อว่า หากบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม จะดาเนินการบริ หารอสัง หาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็ นการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกัน และมีโอกาสน้ อยที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการ
ปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ ได้ สาหรับการแก้ ไขกฎหมาย
ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาษี และค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย
หรื อโอนสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกันดังนันกองทุ
้
นรวมจึงไม่สามารถที่
จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่ส ามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด กองทุนรวมและบริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ตกลงที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อจาหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคาสัง่ ของหน่วยลงใดๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน้ เช่น การจัดตั ้งหรื อจัดหา
บุคคลใดๆ มาซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน และรับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตามสั ญญาเช่ากับผู้เช่า
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ หากมีการจัดตั ้งหรื อจัดหาบุคคลใดๆ มาซื ้ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ดังกล่าว
กองทุนรวมอาจมีสิทธิที่จะได้ รับค่าตอบแทนในการจาหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ และสามารถนาเงินมาชาระคืน
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ เ ท่ า กับ จ านวนที่ ก องทุน รวมคาดว่า จะได้ รั บ หากกองทุน รวมถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใน
อสังหาริมทรัพย์นนต่
ั ้ อไปก็ตาม
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ซึง่ ขึ ้นอยู่
กับปั จจัยต่างๆ หลายประการ ได้ แก่ สภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถในการบริ หารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
อื่นๆ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง
เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลหรื อได้ รับน้ อยกว่าที่ได้ ประมาณการเอาไว้ ในปี ที่เกิดเหตุการณ์
หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อๆ ไป
4. ความเสี่ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้ านการดาเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง้ แรก เนื่องจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
อย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถ
จัดทาประกันภัยที่ค้ ุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึน้ ได้ หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่
อัตราเบี ้ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้ รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็ นต้ น หรื อ
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กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อ
อาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดัง กล่าวได้ โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับการ
ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
5. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อันเป็ นผลจากการที่กองทุนรวมกู้ยืมเงิน
ในกรณี ที่ ก องทุน รวมได้ ด าเนิ น การกู้ยื ม เงิ น กองทุน รวมอาจมี ค วามเสี่ ย งอัน เนื่ อ งจากการกู้ยืม เงิน ดัง กล่าว
เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึน้ ตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุ นรวม ซึ่งทาให้ อตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับน้ อยลง นอกจากนี ้ กองทุนรวมต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ดังนัน้
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวม
มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยของเงินกู้เงินจานวนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอาจจัดให้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของอัตราดอกเบี ้ย เช่น การดาเนินการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ในลักษณะดอกเบี ้ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่
หากมีสญ
ั ญาณว่าอัตราดอกเบี ้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวขึ ้นในระยะปานกลางหรื อระยะยาว หรื อในทางกลับกันจากอัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่มาเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวหากอัตราดอกเบี ้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวลงเป็ นต้ น
6. ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริ งของกองทุนรวมอาจแตกต่ างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบับนี ้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึน้ จริ ง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริ หารสาหรับการดาเนินการในอนาคตหรื อ
สภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสมมติฐาน หรื อการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ) แต่เป็ นการประมาณการซึง่ อาจเกิดขึ ้นจริงหรื อไม่ก็
ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม อนึ่ง การประมาณการดังกล่าว มีพื ้นฐานจากข้ อมูลและความเชือ่
ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อทาการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตั ้งข้ อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนันการประมาณการ
้
ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่ซงึ่ อยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิดสัญญา
การชาระค่าเช่าของผู้เช่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่ยากหรื อ
เป็ นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง แม่นยา ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนันสมมติ
้
ฐานภายใต้ การประมาณการ
ของกองทุนรวมนี ้ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ถกู ต้ องได้
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7. ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่ อที่แพร่ กระจายไปทั่วโลกอาจนาไปสู่ภาวะความผันผวนของ
ตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่ างร้ ายแรงต่ อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม
การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ ้นในระดับโลกในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ ส (SARS)
การระบาดของไข้ หวัดนก (H5N1) เป็ นต้ น จนกระทัง่ ในช่วงต้ นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึง่ มีการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) และในปั จจุบนั ยังคงมีการแพร่ ระบาดอยู่ ถึงแม้ ว่าจะมีการผลิตวัคซีนออกมาและในบางประเทศได้ มีการฉีด
วัคซีนให้ กับประชากรบางกลุ่มไปบ้ างแล้ วนัน้ อย่าไรก็ตามการระบาดของ COVID-19 อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ อ
เศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก หรื ออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน และอาจส่งผลให้ ตลาดทุนทัว่ โลกเกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจ
ทาให้ เกิดข้ อจากัดในการเดินทางและการใช้ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทังอาจท
้
าให้ ต้องมีการปิ ดสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ทางาน ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรื อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรื อระดับทั่วโลกที่มีนัยสาคัญอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในเรื่ องดังกล่าวนี ้ อาจจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึง่ ผลกระทบ
นี ้อาจส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้ ทังนี
้ ้ผลกระทบดังกล่าวจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดับที่ประชาชนสามารถดาเนินกิจกรรมได้ ตามปกติแล้ ว
8. ความเสี่ยงเรื่ องการเพิ่มทุนในอนาคต (กองทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ Real Estate
Investment Trust (REIT))
กองทุนรวมอาจมีข้อจากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ่มเงินทุนหรื อ
กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ
กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ ม ทรัพย์เป็ น REIT ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะต้ องแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนัน้ ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมใ นการแปลง
สภาพดังกล่าวให้ ประสบผลสาเร็จ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการแปลงสภาพดังกล่าว การดาเนินการใดๆ เพื่อดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไปยัง REIT
การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที่ กองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ใน
การแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น REIT ดังกล่าว เป็ นต้ น

6

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชัน้ อนุญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททาง
กฎหมายอื่นใดที่มีนยั สาคัญและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินการ และแนวโน้ มการดาเนินการ
ในอนาคต
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7

ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่ มี -
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับด ูแลกิจการ
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8 ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
8.1 หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุน
ประเภทหน่วยลงทุน
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
จานวนเงินทุนจดทะเบียนในปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2,245,100,000 บาท
10.00 บาท
224,510,000 หน่วย
ระบุชื่อผู้ถือ
10.00 บาท
2,245,100,000 บาท

II. ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

:

หน่วยละ 11.60 บาท

ราคาสูงสุดของปี 2564

:

หน่วยละ 12.30 บาท

ราคาต่าสุดของปี 2564

:

หน่วยละ 10.00 บาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

:

2,604,316,000 บาท

มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยปี 2564

:

0.13 ล้ านบาทต่อวัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

:

10.8703 บาท

8.2 ข้ อมูลผู้ถือหน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถือหน่ วยลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน : XM
(1) กลุ่มผู้ถือหน่ วยที่ถือหน่ วยสูงสุด 10 รายแรก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยลปาร์ ค จากัด (มหาชน)
สานักงานประกันสังคม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปิ่ นทองโฮลดิ ้ง จากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นายพีระ ปั ทมวรกุลชัย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอินดัสเตรี ยล พาร์ ท จากัด
บริษัททิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย
33,676,500
21,312,100
19,045,400
15,425,550
14,500,000
14,413,000
10,749,600
6,112,750
3,400,000

คิดเป็ น %
15.00
9.49
8.48
6.87
6.46
6.42
4.79
2.72
1.51
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นายภาคภูมิ จิรารัตน์

10

2,000,000

0.89

(2) ผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ (ถือหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลาดับที่
1

ชื่อ - สกุล
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยลปาร์ ค จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย
33,676,500

คิดเป็ น %
15.00

(3) กลุ่มผู้ถือหน่ วยรายใหญ่ ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่ างมีนัยสาคัญ
ไม่มี
8.3

การจ่ ายผลตอบแทนของกองทุนรวม

8.3.1

นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนไม่
(2)
(3) น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว หมายความ
ว่า กาไรสุทธิที่หกั กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
้ บปรุงด้ วยรายการอื่ นตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากกาไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิและ/หรื อกาไรสะสม
ดังกล่าวข้ างต้ น จะทาได้ ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่ทาให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสม
เพิ่มขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั รอบปี บัญชีหรื อ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่
กรณี บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั
ถัดจากวันที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เว้ น แต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นให้ ไม่
สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใ นระยะเวลาดัง กล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ผ่ า นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั ง้ นัน้ และให้ สะสมเงินปั นผล
ดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สาหรั บหลักเกณฑ์ ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ เว้ นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือ
เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
8.3.2 ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล

2564

2563

2562

2561

2560

2559

(1) เงินปั นผลต่ อหน่ วย (บาท)

0.7000

0.7158

0.7107

0.6947

0.7417

0.7945

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1

0.1750

0.1750

0.1710

0.1718

0.1945

0.2000

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2

0.1750

0.1750

0.2280/1

0.1743

0.1945

0.2000

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3

0.1750

0.1750

0.0920/2

0.1743

0.1809

0.2000

- ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4

0.1750

0.1908

0.2107

0.1743

0.1718

0.1945

หมายเหตุ:
/1 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดเมษายน 2562 - กรกฎาคม 2562
/2 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการงวดสิงหาคม 2562 - กันยายน 2562
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9. โครงสร้ างการจัดการ
9.1 บริษัทจัดการ
9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ
ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ที่อยู่

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

http://www.scbam.com

9.1.2

โครงสร้ างการบริ หารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จัดการ
กองทุน
อนึ่ง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทจัดการซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ 99.99) ไม่ส่งผลต่ออานาจในการควบคุมของบริ ษัทจัดการแต่อย่างไร เนื่องจากบริ ษัทจัดการมี
คณะกรรมการบริษัททาหน้ าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มี
การแทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร
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จากโครงสร้ างบริหารภายในบริษัทจัดการข้ างต้ น การดาเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมี
ความเป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐานมีขนตอน
ั้
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน รวมถึงอยู่ภายใต้ การกากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
หน่ ว ยงานสายก ากั บ กฎเกณฑ์ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ก ากั บ และควบคุ ม ( Securities Regulation Division, Compliance
Function) และหน่วยงานพัฒนาตรวจสอบและบริ ษัทในเครื อ สายตรวจสอบ (Audit Development and Subsidiaries,
Audit Function) ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทจัดการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการทุจริตหรื อความบกพร่องในหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางกิตติยา โตธนะเกษม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นางสาลินี วังตาล
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการ
4) นายณรงค์ ศรีจกั รินทร์
กรรมการ
5) นายชลิตติ เนื่องจานงค์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
7) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
กรรมการ
รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายณรงค์ศกั ดิ์ ปลอดมีชยั
2) นางปิ่ นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
3) นางนันท์มนัส เปี่ ยมทิพย์มนัส
4) นายอาชวิณ อัศวโภคิน
5) นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว
6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
7) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
8) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
11) ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สนุ ทร
12) นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็ นสุข
14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
15) นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน
17) นายปราโมทย์ เล้ าสมบูรณ์
18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
Chief Investment Officer สายการลงทุน
Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย
Executive Director กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุม่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
Executive Director กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุม่ ธุรกิจกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
Executive Director กลุม่ วิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุม่ บริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1)

นายณรงค์ศกั ดิ์

ปลอดมีชยั

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1)
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
2)

นางสาวพีรญา

วรรณคีรี

3)

นายนวบูลย์

ทององอาจ

4)

นายเภรี

อิชยพฤกษ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นาสาวอัญชลี งามวุฒิกลุ *
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาววัชรา สถิตพรอานวย
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ ตั ้งธนะวัฒน์*

หมายเหตุ: *ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารของบริษัทจัดการและกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ
ที่ http://www.scbam.com
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9.1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการและบริหารกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1) การบริหารกองทุนรวม
(1) จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ
ผู ก พัน ระหว่ า งบริ ษั ท จัด การและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตลอดจนปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 125 และ
ข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
(2) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน
โดยมีสาระสาคัญไม่ต่างจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ างสัญญา และร่ างหนังสือชี ้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานและ
ดูแลให้ ข้อผูกพันและโครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ ง
กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งนัน้ ให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการเพื่ อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและ
โครงการโดยไม่ชกั ช้ า
(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนที่เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี ้ชวนให้
สานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ประชาชนและให้ จดั ส่ง
เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรั บและเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชีช้ วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสานักงานด้ วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว
ให้ บริษัทดาเนินการให้ ข้อมูลที่จดั ส่งนันมี
้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้ กระทาผ่านระบบงาน
ข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูลงทุนอย่างเพียงพอสาหรับข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดโครงการ
ให้ บริษัทเตรี ยมไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบัน
(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ ้นสุดลงแล้ ว บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชักช้ า และไม่เกิน 10 วันทาการนับตั ้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
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(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตั ้งบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน
(5) น าเงิ นของกองทุน รวมไปลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สินอื่ น รวมทัง้ การหาผลประโยชน์ การซื อ้ เช่า
จาหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่ โอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้
ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
(6) ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(7) ดาเนินการเพิ่มหรื อลดจานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการและ/หรื อ
ดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(8) จัดสรรผลกาไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน
โครงการ และเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(9) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(11) จั ด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามข้ อก าหนดและหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องและจาเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่าหรื อสอบทานการ
ประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสารวจ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการเข้ าตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
(13) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้ อกาหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุ
ไว้ ในโครงการ
(15) กระท านิ ติกรรมสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่ง บริ ษั ทจัด การกองทุน รวมมีอานาจกระท าได้ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย
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(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ จะต้ องไม่ ขัดต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(17) ดาเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
2) การรับและจ่ ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
3) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน
(2) แต่งตั ้งบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อทาหน้ าที่ตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่ง อสังหาริ มทรั พย์ หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(ข) ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่ตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินตามข้ อ 5.2 เพื่อการบริ หาร
สภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ
ที่ทาการของบริษัท
(3) แต่ ง ตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ก องทุน รวม ซึ่ง มี คุณ สมบัติตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ าด้ วย
คุณสมบัติผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
้ ้โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั ้งนาย
ทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน อื่ น ที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้ ง การแต่งตัง้
ดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
(5) แต่งตั ้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) แต่ ง ตัง้ บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิน เพื่ อ ประเมิ น ค่ า และสอบทานมูลค่ า ทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวม ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท
ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนันจะต้
้ องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) แต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว จะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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(8) แต่งตั ้งที่ปรึกษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม
(9) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้ นีผ้ ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดแทน และแจ้ งการแต่งตั ้งดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(10) แต่งตั ้งผู้ชาระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและหน้ าที่อื่นๆ ที่
จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็จสิ ้น เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
(11) แต่งตั ้งบุคคลอื่นใดเพื่อทาหน้ าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ผู้จดั ทาประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4) การดาเนินการอื่น ๆ
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อ
ถูกทาลาย
(4) ดาเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการและนาทรัพย์สินของกองทุน
รวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(5) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(7) คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามประกาศว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั ้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หรื อหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(8) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรั พย์ ในกรณี ที่มี
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
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(9) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทังจั
้ ดทารายงานของกองทุนรวมทุกสิ ้นปี การเงิน
และส่ ง รายงานดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี
(10) จัด ส่ ง ส าเนารายงานการประเมิ น ค่ า และรายงานการสอบทานการประเมิ น ค่ า พร้ อมด้ ว ยส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โดยพลัน และให้ สานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับรายงาน
ดังกล่าว
(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ
การเช่า
(ก) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื ้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า
หรื อให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาเป็ นหนังสือที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่เข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
(12) จัดส่งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตัง้ บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สินภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทาสัญญาหรื อนับแต่วันแต่งตั ้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั ้งผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ้งที่ปรึกษา (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั
ทาสัญญาดังกล่าว
(13) รวบรวม ติดตาม ดาเนินการ สั่งให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ที่
ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทารายงานต่างๆ และ/หรื อดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั ้ง และ/หรื อ ตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายร้ องขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่าย
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ นัน้ รวมทัง้ จัดให้ มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุ กแห่งของบริ ษัทและสานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดย
หนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสาคัญตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญตามวรรคหนึ่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ภายในวั นทาการถัดจากวันซื ้อ เช่า จาหน่าย หรื อโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม หรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย
กาหนด
(15) ดาเนินการขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
้
นรวม ตามที่เห็นสมควร
(16) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ให้ เปลี่ยนบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการราย
ใหม่ขึน้ ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อั กษรให้
บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที่กาหนดไว้ ในโครงการตามมติ ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คาสั่ง ระเบียบ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่
ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้ มีผล
เป็ นการสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการ
จัด หาบริ ษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่จดั การกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการแทนบริษัท
จัดการภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทจัดการ
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดาเนินการ การบริหารจัดการกองทุน
รวม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อกรณี อื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่
ประสงค์จะรั บหน้ าที่ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้ มีผลเป็ นการ
สิ ้นสุดการปฏิบัติหน้ าที่ของบริ ษั ทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดาเนินการจัดหาบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้ าที่จดั การกองทุนรวม
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ตามที่ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
จากบริษัทจัดการ
4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึง่ มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริษัทจัดการได้ ต่อไป
หากเป็ นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในการเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน
โดยหากเป็ นการเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติหน้ าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบัติหน้ าที่ดงั กล่าวจะไม่เกิน
กว่ า 180 วัน นับ จากวัน ที่ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน มีม ติใ ห้ เปลี่ ย นบริ ษัท จัดการ ทัง้ นี ้ หากครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว หรื อหากเป็ นกรณีที่บริษัท
จัดการได้ ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัด การตามข้ อ (2) หรื อ ข้ อ (3) ข้ างต้ นนี ้
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการรายใหม่ แต่ไม่เกิน 180 วัน
นับจากวันที่บริ ษัทจัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการ และมีหน้ าที่ต้องจัดหา
บริ ษัทจัดการรายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื่อเสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้งเป็ นบริ ษัทจัดการ หากผู้ที่บริ ษัทจัดการเสนอชื่อไม่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่ สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ ได้
ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถื อว่า การ
ดาเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มีมติให้ เปลี่ยนบริษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที่มีผลเป็ นการสิ ้นสุดการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษัทจัดการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่ า ตอบแทนในอัต ราที่ ก าหนดไว้ ใ นโครงการโดยจะค านวณค่ า ตอบแทนเป็ นอัต ราส่ ว นของ
ระยะเวลาตามที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จริง และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ ้นเนื่องจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวของบริษัทจัดการ
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9.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื่อ :
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้ อ-แหลมฉบัง
ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์
:
(038) 296-335
โทรสาร
:
(038) 296-333

2. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารทรัพย์ สิน
รายชื่อกรรมการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นายประสาน ตันประเสริฐ
นายพีระ ปั ทมวรกุลชัย
นายสุจินต์ เรี ยนวิริยะกิจ
นายพีร์ ปั ทมวรกุลชัย
พล.ต.อ. อุดม รักศิลธรรม
ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ

7) นายประเสริฐ ภัทรดิลก
8) ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
อิสระ
9) นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กจิ
10) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
1) นายพีระ ปั ทมวรกุลชัย
2) นายพีร์ ปั ทมวรกุลชัย
3) นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ
4) นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่สาย
งานพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานอานวยการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิการ
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สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี ้
(1)

สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม
ตามสัญญาการจ้ างที่ทาขึ ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(2)

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี ้

9.3

(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการจ้ างที่ทา
ขึ ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(ข)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้ อมที่จะ
หาผลประโยชน์ตลอดเวลา

(ค)

จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อหน้ าที่อื่นที่ระบุตามสัญญาว่าจ้ างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(จ)

ปฏิ บัติ หน้ าที่ อื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุ นหรื อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สิน
1. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร
:
0-2683-1298
หรื อบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ต่อไป
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2. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สนิ ของกองทุนรวม
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชื่อ
:
ที่อยู่
:
ฝ่ ายปฏิบตั ิการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ชัน้ AA เลขที่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์
:
0-2296-3582
โทรสาร

:

0-2683-1298

และ/หรื อ สถานที่อื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่
บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสาคัญของกองทุนรวมไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมราย
ใหม่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ท รั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท จัด การจะท าการเก็ บ รั ก ษาเอกสารสิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที่ดิน หรื อหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และสัญญาซื ้อขายอสังหาริมทรัพย์
สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที่สานักงานของผู้ดู แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ หรื อบริษัทจัดการและ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
3.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ทาขึ ้นกับบริษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษั ทจัดการปฏิ บัติหน้ าที่ ตามบทบัญญัติ ในมาตรา 125 และข้ อก าหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกาหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้
แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตาม
มาตรา 125 และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ จ ะท ารายงานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วโดยละเอี ย ดและส่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูหรื อมีเหตุอนั ควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(3)

ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรื อเมื่อได้ รับคาสั่งจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดาเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ
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(ข) ทุกหนึ่งปี นับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตรวจตราครั ง้ ก่อนแล้ วเสร็ จ ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งให้
แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่เริ่มดาเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นนั ้

(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ พบว่าอสังหาริ มทรั พย์ของ
กองทุนรวมชารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสาคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(9)

จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้ รวมทังจั
้ ดทาบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม

(10) รับรองว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถใช้
ข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที่บริ ษัทจัดการจัดทาและได้ รับรองรายงาน
ดังกล่าวเอง หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นที่
บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื่นนันได้
้ ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้
(11) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
(12) มีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
(13) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก) ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง บอกเลิกสัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วันก่อน
วันที่มีผลเป็ นการเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่
ตกลงไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
หลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่
ดังกล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัท
จัดการ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(ง) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และสัง่ ให้ บริษัทจัดการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อย
กว่า 90 วัน
(จ) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จดั การ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรื อปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั ้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดการจะ
แต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น และผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องทาหน้ าที่ในการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์จนกระทัง่
การแต่งตั ้งดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ในระหว่างการจัดหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั คงมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่จะเสร็จสิ ้นและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้
(ฉ) หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ซึง่ การเปิ ดเผยดังกล่าวก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวมหรื อบริษัทจัดการหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอบแทนอื่นใดต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อมีบคุ คลอื่นได้ รับ
ประโยชน์ใด ๆ ที่เป็ นผลจากการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยมิชอบดังกล่าว บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้ง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่บริษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม
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รวมถึงค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากบริษัทจัดการต้ องติดต่อ และ/หรื อจัดหาบุคคลอื่นให้ มาปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รายใหม่ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดมีขึ ้นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
ด้ วย
(ช) ในกรณีที่มีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ
ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน
ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ
(ซ) ในกรณีทหี่ น่วยงาน หรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามีความผิด
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว่ ไป
ในทุกกรณี การเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ กองทุนรวมต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อ 12.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนั ้
ต้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดย
เรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้ ต่อเนื่อง
ในกรณีที่สญ
ั ญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงเนื่องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการ
ยังไม่สามารถหาผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ ้นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั
ต้ องปฎิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จากกองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนได้
ั ้ ปฎิบตั ิหน้ าที่จนถึงวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยใดๆที่เกิดขึ ้นจริงเนื่องจากการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์นบั แต่วนั สิ ้นสุด
สัญญาเป็ นต้ นไป จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณีที่หน้ าที่การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมทังหมดให้
้
แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ที่ปฎิบตั ิหน้ าที่แทน หรื อดาเนินการอย่างอื่นตาม
คาสัง่ ของบริษัทจัดการ หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง
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9.4 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมดังต่ อไปนี ้
1) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่อยู่

ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0-2844-1000

โทรสาร

0-2286-5050

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

ที่อยู่

ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

0-2128-2324-9

โทรสาร

0-2128-4625

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื่อ

บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จากัด

ที่อยู่

ชัน้ 17 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
2 ถนนสุขมุ วิท คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

0-2656-7000

โทรสาร

0-2656-7111

58

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
9.5 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บของบริ ษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน
การจัดการกองทุนรวมตั ้งแต่จดั ตั ้งกองทุนรวมเมื่อ 24 มิถนุ ายน 2557 บริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จดั การกองทุนไม่ถกู ลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรับ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่เว็บไซท์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent

10

การกากับดูแลกิจการ
10.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน สานัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ อย่ า งเคร่ งครั ด และมี การจัดตัง้
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน และมี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทางานของบริษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทารายงานความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็ นต้ น
10.2 คณะกรรมการลงทุ น ของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และกองทุ น รวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน
(“คณะกรรมการลงทุน”)
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่ าน ได้ แก่
1)
นายณรงศักดิ์
ปลอดมีชยั
ประธานกรรมการ
2)
นางทิพาพรรณ
ภัทรวิกรม
กรรมการ
3)
นางสาวพีรญา
วรรณคีรี
กรรมการ

คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารกองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิบัติต าม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการลงทุนนี ้ ใช้ บงั คับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
(“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมใดกาหนดให้ มีคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาในเรื่ องที่กาหนดไว้ เป็ นการ
เฉพาะ ให้ น าขอบเขตหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการลงทุน ไปใช้ กับ กองทุน รวมดัง กล่ า วเท่ า ที่ ไม่ ขัด ต่ อ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
้

59

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื ้อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึง่ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อ โครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน ตามที่ผ้ จู ดั การกองทุนรวม ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของกองทุนรวม
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุน และ/หรื อ การลดทุนของแต่ละกองทุน ตาม
กรอบที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวม ตามที่ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริมทรัพย์นาเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
4. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผ้ จู ดั การกองทุนรวมนาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากาหนดเงื่อนไขและข้ อจากัดในการลงทุนให้ ผ้ ูจัดการกองทุนรวมนาไปปฏิบัติ ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิและไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. กากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนตามกรอบที่ระบุ
ไว้ ในโครงการจัดการกองทุนหรื อสัญญาการบริหารจัดการกองทุน รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามกรอบที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุน รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
6. กากับดูแลและพิจารณาผลการดาเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และการทาหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่มีหน้ าที่ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
7. พิ จ ารณาอนุมัติ การเข้ าทาสัญ ญาที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การจัดการกองทุนรวม ที่ มี มูลค่ ารวมของสัญญาไม่ต่ากว่า
10 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สัญญาที่จะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ ยวชาญทางกฎหมาย
หรื อหน่วยงานกากับแล้ ว
8. ก ากับ ดูแ ลให้ ก ารลงทุน เป็ นไปตามนโยบายและหลัก ปฏิ บัติ ในการบริ ห ารจัด การกองทุน ที่ ได้ รั บ อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด
9. ดาเนินการเรื่ องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของ
กองทุนรวม
10. พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการ
บริหารจัดการกองทุน และอนุมตั ิสงั่ การตามที่จาเป็ นและเห็นสมควร และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
11. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ เป็ นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณี ที่กรรมการท่านเดิม มิ ได้
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานนัน้ ๆ แล้ ว
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10.3 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทจัดการได้ ออกข้ อปฏิบัติเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการกาชับให้
พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่มีโอกาสใช้ ข้อมูลภายใน
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และมีการกาหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี ้
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทจัดการพนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่า งกัน และจะต้ อง
ดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพื่อให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ของ
กองทุนและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้ า โดยผลประโยชน์ของลูกค้ าต้ องมาก่อนผลประโยชน์ ของบริ ษัทจัดการหรื อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด รวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท
จัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกากับดูแลการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน จะเข้ าทาการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence)
วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อทรั พย์ สินเข้ ากองทุนรวม ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีขนั ้ ตอนตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็ นกระบวนการ ทัง้ ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่ กรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อพิจาณาถึง
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เมื่อเป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนรวม
2) ทาเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ สภาพที่ตั ้ง ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
10.5 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สิน
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคลากรอื่นในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ ความสาคัญกับการ
คัด เลื อ กบุค ลากรผู้ม ารั บ หน้ าที่ ผ้ ูบ ริ ห ารทรั พ ย์ สิน โดยจะจัด ให้ มีก ารพิ จ ารณาถึ งความเหมาะสม ความพร้ อมในการ
ดาเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อคณะกรรมการการ
ลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดาเนินการแต่งตั ้ง
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เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารทรัพย์สิน มีดงั ต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน
ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรื อที่ตั ้งของทรัพย์สิน
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริการทรัพย์สิน
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของที่ดิน
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ
ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
อัตราค่าตอบแทน
เกณฑ์อื่น ๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม

10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์ สิน
การให้ บริ การของผู้บริ หารทรัพย์สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
บริ การหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณที่คาดการณ์ และ
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที่ตั ้งทรัพย์สิน หากการให้ บริการไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที่กาหนดไว้ จะมีการลดค่าบริการ โดย
จะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่วมกันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริการหลัก
ผู้จัดการกองทุนอาจจะมอบอานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ ูบริ หารทรัพย์สิน โดยจะกากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็ นที่ยอมรับ พร้ อมทังติ
้ ดตาม ควบคุมผลประกอบการเป็ นไปตาม
งบประมาณประจาปี ของสินทรัพย์ที่จดั ทาร่ วมกันทุกปี เพื่อดารงซึง่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก นอกจากผล
ประกอบการของทรัพย์สินที่ผ้ ูจดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้ ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ใน
สภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดาเนินการให้ มีการจัดทาประกันภัยที่พอเพียงและเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยในโครงการ
จัดการกองทุนฯ
10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ อง
เช่นจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อผูกพัน
ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความ
รั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ จะต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ยัง จัด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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10.8 ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
ได้ เรี ยกเก็บจริงเป็ นจานวน 8.75 ล้ านบาท
10.9 การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถือหน่ วย
บริษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คาสัง่ หรื อหนังสือเวียนตามที่ได้ แก้ ไขหรื อออก
โดย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องการการเปิ ดเผยข้ อมูลและหรื อสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยไว้ อย่างเคร่งครั ด อาทิเช่น
1) บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน
รวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของเดือนมิถุนายน
และเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดังกล่าวต้ องมีผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคานวณ
มูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่ง
ของบริ ษัทจัดการ และสานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั ้งอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย
2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยงบการเงิน (ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจาปี รายงาน
เหตุการณ์ สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรื อผลประกอบการของกองทุนรวม
และเหตุการณ์ อื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้ วแต่กรณี) กาหนด
10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่ วย
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติในการ
ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การแต่งตั ้งหรื อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ซึง่ ต้ องได้ รับมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
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2. เว้ นแต่ ที่ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 34.1 หรื อได้ รั บความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษั ทจัดการจะ
ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยการประชุมที่มีการเรี ยก
ประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อโดยความเห็นชอบของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ กรณีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบ
ผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทาโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ นลายลักษณ์
อักษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าว
ต้ องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุมและต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื่ อขอมติ การเพิ่ มทุนดังกล่ าว ต้ องมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรื อ
ข. เพื่อดาเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพที่ดี และมีความพร้ อมที่จะใช้
หาผลประโยชน์
10.11 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนรวม ได้ ชาระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กับบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงินรวม 900,000 บาท
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11. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ทีมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม จึงมีนโยบาย
จัดทาโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่จดั ทาแล้ วเสร็ จ และ/หรื อ อยู่ระหว่างการจัดดาเนิน
โครงการ ดังนี ้
โครงการมอบถุงยังชีพ จานวน 200 ถุง ให้ กับทางเทศบาลนครเจ้ าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อมอบให้ กับผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
ในช่วงการระบาดของ COVID-19
ทีมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม จึงร่ วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) และสานักบริหารการปกครองท้ องที่ จัดประชุม EIA Monitoring เพื่อชี ้แจงผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
และมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบแก่ชมุ ชนรอบพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 1 - นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 5
นอกจากนี ้ยังมีโครงการจัดตั ้งศูนย์พกั คอย ในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปิ่ นทอง 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื ้อ COVID-19
โดยร่วมมือกับเทศบาลนครเจ้ าพระยาสุรศักดิ์

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่สาคัญ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อให้ มกี ารระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สาคัญในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทังตระหนั
้
กในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม
บริษัทใช้ กรอบการกากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"้ ในการบริหารความเสี่ยง
1. แนวป้องกันชันที
้ ่ 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง จะรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการให้ บริการเป็ นผู้จดั การกองทุน
2. แนวป้องกันชันที
้ ่ 2 ได้ แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับและควบคุม จะ
ดูแลและควบคุมความเสี่ยง ซึง่ จะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา สนับสนุน และทดสอบวิธีการที่หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน
3. แนวป้องกันชันที
้ ่ 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะทาการทดสอบกระบวนการและขันตอนทางธุ
้
รกิจ
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้ อม
ในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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13. การป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13.1 รายการระหว่ างกองทุนรวมกับบริษทั จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
รายละเอียดการทาธุรกรรม
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด - เป็ นบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัทหลักทรัพย์ - รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นจาก
(มหาชน)
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
กองทุนรวม
- นายทะเบียน
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน - บริษัทจัดการกองทุนรวม
- รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
รวม
13.2 รายการระหว่ างกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
- ผู้ดแู ลผลประโยชน์

รายละเอียดการทาธุรกรรม
- รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
จากกองทุนรวม

13.3 ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนรวมใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
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14. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สิน ทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สินรวม
2,497,216,748
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,440,495,629
บาท
จานวนหน่วยลงทุน
2,245,100,000
หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.8703
บาท/หน่วยลงทุน
รายการแสดงทรัพย์ สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ โดยแยกตามประเภททรัพย์ สนิ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อิ นดัสเตรียล ปาร์ค
งบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
พื้ นที่
ประเภทของเงิ นลงทุน

ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

86-0-42.2

1,358,461,465

1,358,461,465

1,398,000,000

1,458,900,000

58.40

62.30

54-0-37.5

707,607,909

707,607,909

821,000,000

746,700,000

34.30

31.88

11-1-7.4

178,124,305

178,124,305

129,000,000

136,300,000

5.39

5.82

2,244,193,679

2,244,193,679

2,348,000,000

2,341,900,000

98.09

100.00

(ไร่-งาน-ตร.วา)

เงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
อาคารโรงงาน
นิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการปิ่ นทอง 1)
ที่ตงั ้ : ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
นิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง) (โครงการปิ่ นทอง 2)
ที่ตงั ้ : ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
คลังสิ นค้า
นิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (โครงการปิ่ นทอง 3)
ที่ตงั ้ : ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
รวมเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อิ นดัสเตรียล ปาร์ค
งบประกอบรายละเอี ยดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ประเภทของเงิ นลงทุน

ร้อยละของมูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

25,934,312

-

25,923,371

-

1.08

-

19,992,551

-

19,991,264

-

0.83

-

45,926,863

-

45,914,635

-

1.91

-

2,290,120,542

2,244,193,679

2,393,914,635

2,341,900,000

100.00

100.00

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย (CB22804A)
ครบกำหนดวันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2565
ตั ๋วเงิ นคลัง
ตั ๋วเงินคลัง (TB22202A) ครบกำหนดวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
รวมเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงิ นลงทุน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อิ นดัสเตรียล ปาร์ค
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

6

2,348,000,000

2,341,900,000

7

45,914,635

-

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร

8

98,264,607

132,692,989

ลูกหนี้คำ่ เช่ำและบริกำร

9

3,385,457

3,511,144

1,587

2,725

สินทรัพย์อ่นื

835,732

3,880,618

เงินมัดจำ

814,730

752,684

2,497,216,748

2,482,740,160

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำยุตธิ รรม
(รำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : 2,244,193,679 บำท
และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 : 2,244,193,679 บำท)
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
(รำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : 45,926,863 บำท
และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี

ดอกเบี้ยค้ำงรับ

14.4

รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

17.1.4

2,763,180

2,990,945

เงินมัดจำกำรเช่ำและบริกำร

17.1.4

50,769,576

51,945,073

2,903,053

4,416,499

285,310

275,780

56,721,119

59,628,297

2,440,495,629

2,423,111,863

เงินค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำ
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

17.1.4
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งบกาไรขาดทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อิ นดัสเตรียล ปาร์ค
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

200,689,930

204,557,340

471,765

306,760

3,298,826

829,415

204,460,521

205,693,515

7,362,196

7,064,693

รายได้จากการลงทุน
รำยได้คำ่ เช่ำและบริกำร
รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้อ่นื
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

13, 14.2

8,750,612

8,647,778

ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

13, 14.2

500,035

494,159

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

13, 14.2

750,053

741,238

ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

13, 14.2

12,229,244

12,465,905

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ

1,176,713

1,187,981

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

1,691,416

1,881,214

32,460,269

32,482,968

172,000,252

173,210,547

-

1,276,630

6,087,772

14,548,322

6,087,772

15,824,952

178,088,024

189,035,499

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากเงิ นลงทุน
กำไรสุทธิท่เี กิดขึน้ จำกกำรขำยเงินลงทุน
กำไรสุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงิ นลงทุน
การเพิ่ มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงาน

7
6, 7
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15. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis)
15.1 ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรั บรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564
สาหรับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนรวมทัง้
สิ ้น 204.46 ล้ านบาท ประกอบด้ วย 1) รายได้ ค่าเช่าและบริ การ จานวน 200.69 ล้ านบาท 2) รายได้ ดอกเบี ้ย จานวน 0.47
ล้ านบาท และ 3) รายได้ อื่น จานวน 3.30 ล้ านบาท โดยรายได้ รวมจากการลงทุนลดลงประมาณ 1.23 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรื อคิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 0.6 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ค่าเช่าและบริ การลดลง
3.87 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 1.9 เนื่องจากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยโรงงานและคลังสินค้ าของกองทุน
รวมของปี 2564 ปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายรวมทัง้ สิ น้ 32.46 ล้ านบาท ประกอบด้ วย 1) ต้ นทุนจากการให้ เช่าและ
บริการ 7.36 ล้ านบาท 2) ค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จานวนทังสิ
้ ้น 23.41 ล้ านบาท และ 3) ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
จานวน 1.69 ล้ านบาท ซึ่งค่าใช้ จ่ายรวมของกองทุนรวมในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.1 ส่งผล
ให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิเป็ นจานวน 172.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณารวมกับรายการกาไรสุทธิจากเงิน
ลงทุน จานวน 6.09 ล้ านบาท ทาให้ กองทุนมีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานในรอบการดาเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนรวมมีจานวนทังสิ
้ ้น 178.09 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 2,440.50 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 10.8703 บาทต่อหน่วย
สาหรับผลการดาเนินงานตัง้ แต่ วนั ที่ วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุนของกองทุนรวมได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 0.7000 บาทต่ อหน่ วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่
สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่
สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่
สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564 - 30 มิถนุ ายน 2564
1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

จานวน 0.1750 บาทต่อหน่วย
จานวน 0.1750 บาทต่อหน่วย
จานวน 0.1750 บาทต่อหน่วย
จานวน 0.1750 บาทต่อหน่วย
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15.2 ความเห็นของผู้จดั การกองทุนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับปี ก่ อนหน้ า
ภาพรวมของการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญ
• ผลการดาเนิ นงานโดยรวมของกองทุนรวม
รายได้ ค่าเช่าและบริ การปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดิม 204.56 ล้ านบาท ลดลงเป็ น 200.69
ล้ า นบาท หรื อ ลดลงประมาณร้ อยละ 1.9 ในระหว่ า งรอบการด าเนิ น งานปี 2564 ที่ ผ่า นมา ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากอัตราการเช่าพืน้ ที่โรงงานและคลังสินค้ าโดยภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี
2563 ส่งผลให้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาที่มีค่าเช่า
เฉลี่ยสูงกว่า โดยในปี 2563 มีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ย 142 บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่ปี 2564 อัตราค่า
เช่าเฉลี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 140 บาทต่อตารางเมตร จึงทาให้ รายได้ รวมจากการลงทุนของกองทุน
รวมปรับตัวลดลงจาก 205.69 ล้ านบาท ในปี 2563 มาอยู่ที่ 204.46 ล้ านบาทในปี 2564 หรื อปรับตัว
ลดลง 1.23 ล้ านบาท คิดเป็ นปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2563
ทางด้ านค่าใช้ จ่ายรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากเดิม 32.48 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็ น
32.46 ล้ านบาท ในปี 2564 หรื อปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยใน
การบริหารปรับตัวลดลงประมาณ 0.19 ล้ านบาท หรื อปรับตัวลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 และค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ปรับลดลงประมาณ 0.24 ล้ านบาท หรื อปรับตัว
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 1.9% อันเป็ นผลมาจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการที่ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี
2563
ด้ ว ยปั จ จัย ตามที่ ก ล่ า วข้ างต้ น ส่ ง ผลให้ ร ายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ ป รั บ ตัวลดลงจากเดิ ม
173.21 ล้ า นบาทในปี 2563 ลดลงเป็ น 172.00 ล้ า นบาทในปี 2564 หรื อ ปรั บ ตั ว ลดลงคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 0.7
•

อัตราการเช่าของคลังสิ นค้าและโรงงาน
อัตราการเช่าพื ้นที่ของอาคารคลังสินค้ าและโรงงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 86 โดยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการ
เช่าพืน้ ที่ ณ สิ ้นปี 2563 ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ ที่อยู่ที่ร้อยละ 88 โดยอัตราการเช่าที่ปรับตัวลดลงนีม้ ี
ปั จจัยหลักมาจากการที่ผ้ เู ช่าครบกาหนดสัญญาเช่าและไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า ประกอบกับมีผ้ ู
เช่าบางยูนิตที่ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนด ซึ่งในกรณีที่มีการขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนดนี ้
ทางกองทุนรวมได้ ทาการริ บเงินประกันการเช่าซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการเช่าที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การระหว่างกองทุนรวม และผู้เช่า ทังนี
้ ้เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ด้ วยปั จจัยดังกล่าว ส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่ในปี 2564 ปรับตัวลดลง ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาอัตราการเช่า
พืน้ ที่ในอุตสาหกรรมคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าโดยภาพรวมแล้ วพบว่า อัตราการเช่าพืน้ ที่ของ
กองทุนรวมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับตลาด ทังนี
้ ้ตามการคาดการณ์ของ EIC ซึง่ มีอตั ราการเช่า
พืน้ ที่เฉลี่ยของคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าอยู่ที่ร้อยละ 80 ในขณะที่อัตราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยของ
คลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่าของกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 86 สาหรับปี 2564
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•

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
เนื่องด้ วยกองทุนรวมมีการเข้ าทาสัญญากับผู้เช่าส่วนใหญ่ในระยะสั ้น 1 ปี - 3 ปี มีเพียงผู้เช่า
บางรายเท่านัน้ ที่ทาสัญญาระยะยาว 15 ปี จึงทาให้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทุนรวมขึน้ อยู่กับการ
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของอัตราค่าเช่าที่มีการต่อสัญญาเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยใน
ปี 2564 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในระหว่างปี 2564 มีผ้ เู ช่าที่สญ
ั ญาเช่า
สิ ้นสุดลงและไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า และมีผ้ ูเช่าบางยูนิตที่ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนด
ประกอบกับทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ พยายามหาผู้เช่ารายใหม่เพิ่มเข้ ามา แต่สามารถปิ ดค่าเช่า
ได้ ในอัตราที่ต่ากว่า อัตราค่าเช่าที่เสนอไปเล็กน้ อย (Asking Rent) โดยเป็ นผลมาจากผลกระทบจาก
COVID-19 อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทาง
กองทุนรวมไม่ปรากฎผู้เช่าที่มาขอส่วนลดค่าเช่าจากกองทุนรวม ซึ่งต่างจากในปี 2563 ที่มีผ้ เู ช่าบาง
รายได้ แจ้ งขอส่วนลดค่าเช่าต่อกองทุนรวม ซึง่ กองทุนรวมได้ พิจารณาให้ ส่วนลดค่าเช่าโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้
กระทบต่ออัตราค่าเช่าเฉลี่ยโดยรวมของกองทุน
ด้ วยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในปี 2564 ปรั บตัวลดลงเล็กน้ อยจากปี
2563 โดยในปี 2563 มีค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 142 บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่ปี 2564 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 140 บาทต่อตาราเมตร อย่างไรก็ตามอัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีโอกาสปรับเพิ่ มขึน้ ได้
ตามการปรับขึ ้นอัตราค่าเช่าของการต่อสัญญาเช่า ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในตลาดตาม
รายงานของฝ่ ายวิจยั Colliers International Thailand ซึง่ มีค่าเช่าเฉลี่ยของโรงงานและคลังสินค้ าโดย
ภาพรวมของตลาด อยู่ที่ประมาณ 155 บาทต่อตารางเมตร จะเห็นได้ ว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทุน
รวมต่ากว่าตลาด แต่ยังถือได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในสภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั
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15.3 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนที่สาคัญ
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี /งวด
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี /งวด
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

84.12%
8.44%
1.34%

84.21%
8.61%
1.36%

94.02%

94.33%

ในปี 2564 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี อยู่ที่ 2,422.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.5 จากปี 2563 เมื่อ
พิจารณารวมกับรายได้ รวมและค่าใช้ จ่ายรวมที่ ปรับตัวลดลงตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ทาให้ อตั ราส่วนรายได้ จาก
การลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 8.44 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากปี
2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.61 และส่งผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี ในปี 2564
อยู่ที่ร้อยละ 1.34 โดยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 1.36
ทังนี
้ ้อัตรารายได้ จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้ รวม (Net Investment Income Margin) ซึง่ ไม่นบั รวมรายการกาไร
สุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน และรายการกาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการวัดค่าเงิน ลงทุน (นับเฉพาะรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากธนาคารเท่านัน)
้ ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 84.12 ลดลงจากปี
2563 ซึ่ง อยู่ที่ ร้ อยละ 84.21 อัน เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ร วมซึ่งปรั บ ตัว ลดลงคิด เป็ นร้ อยละ 0.6
ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายรวมลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.1
ทังนี
้ ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่ อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับประมวล) หมวด 3 ส่วนที่ 1 ข้ อ 35 ระบุว่า กองทุนรวมต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่พร้ อมจะนาไปจัดหา
ผลประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ วันสิ ้นรอบปี
บัญชี เว้ นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ได้ แก่ (1) เป็ นรอบปี บัญชีสดุ ท้ ายก่อนสิ ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อ
(2) มี เ หตุจ าเป็ นและสมควรโดยได้ รั บ การผ่ อ นผัน จากสานัก งาน โดย ณ สิ น้ ปี 2564 สัด ส่ ว นการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 94.02 และ ณ สิ ้นปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 94.33
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15.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
15.5 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม สาหรับรอบบัญชี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ร้ อยละของ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

จานวนเงินที่เก็บจริง 1
(ล้ านบาท)

O ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี

8.75

O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี

0.50

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ตามทีเ่ กิ ดจริ ง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็ นต้น
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี

0.75

O ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

- ร้ อยละ 4 ของรายได้ จากค่า

12.222

เช่าและค่าบริการ และ
- ร้ อยละ 2 ของกาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน
O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม
O ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่า

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี

ไม่มี

ไม่เกิน 15 ล้ านบาท

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี

ไม่มี

คอมมิชชัน่ ในการขายหน่วย
O ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
รวมถึงค่าคอมมิชชัน่ ในการขายหน่วย
O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(ค่าใช้ จา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน) และค่าใช้ จ่ายใน

วันสิ ้นปี บัญชีก่อนหน้ า

การจัดประชุม)
O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ตามทีจ่ ่ายจริง

1.18
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O ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ร้ อยละของ
มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

จานวนเงินที่เก็บจริง 1
(ล้ านบาท)

ตามทีจ่ ่ายจริง

1.69

หมายเหตุ:
1. ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมในการบริหาร ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่
ค่านายหน้ าในการขายอสังหาริมทรัพย์

15.6 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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15.7 รายงานความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (กองทุนรวม) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินของกองทุนรวมประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี ส้น
ิ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิสาหรับปี ส้น
ิ สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กาหนด และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อ กาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ขี ้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ัยสาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปจั จุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อ ง การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์ เป็ นเรื่อ งสาคัญ ในการ
ตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุ นในอสังหาริม ทรัพย์แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมเป็ น
จานวน 2,348 ล้านบาท และแสดงกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จาก
การวัด มูล ค่ า เงิน ลงทุ น ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ส าหรับ
ปี ส้นิ สุดวันเดียวกันจานวน 6 ล้านบาท ซึ่งแสดงรายละเอียด
ประกอบไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 เรื่อ ง
นโยบายการบัญ ชีสาหรับเงินลงทุ นในอสังหาริม ทรัพย์ และ
ข้อ 6 เรื่องเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ข้าพเจ้าสอบถามในเชิงทดสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของวิธีการประเมิน ราคาและสมมติฐ านที่ใ ช้ใ นการประเมิน
มูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการ
ล่าสุดและการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในอดีต
ข้ า พเจ้ า ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ความเป็ น อิ ส ระ
ความเป็ น กลางของบริษัท ผู้ป ระเมิน ราคา และตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูป้ ระเมินราคา

การวัดมูลค่าเงินลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวถูกประเมิน
ราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธีรายได้ (Income approach)
ส าหรับ อาคารโรงงานและคลัง สิน ค้า ให้เช่ าที่ตัง้ อยู่ ในนิ คม
อุตสาหกรรมปิ่ นทองในจังหวัดชลบุรี

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบโดยเฉพาะเจาะจง
เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าสาหรับอัตรา
คิดลดโดยวิธีก ารหาอัตราคิดลดโดยใช้แบบจาลองราคาทุ น
(Capital Asset Pricing Model) อัตราการเช่าและอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนโดยการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในอดีตเปรียบเทียบ
กิจ การมีค วามเสี่ย งจากการแสดงข้อ มูล ที่ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริง กับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันในปจั จุบนั
อัน เป็ น สาระส าคัญ เป็ น ผลมาจากการใช้ดุ ล ยพินิ จ และการ
ประมาณการในการประเมินราคาบนพื้นฐานของข้อสมมติฐาน จากวิธกี ารตรวจสอบข้างต้นข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานทีส่ าคัญ
ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ การตลาดและเงื่อ นไขทางเศรษฐกิจ ดังกล่าวถูกนามาใช้ในระดับทีส่ อดคล้องกับข้อมูลทางการตลาด
ในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ โดยเฉพาะอัตราคิดลด และอุตสาหกรรม
อัตราการเช่า และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ่งเป็ น
ข้อสมมติฐานทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดสุทธิ
ในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่ายุติธรรม ข้อ สมมติฐานที่สาคัญ นี้
เป็นข้อสมมติฐานทีม่ คี วามอ่อนไหว และมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นและกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารกองทุนเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารกองทุน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารกองทุนมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุ นพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร
กองทุนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุน หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหารกองทุนมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกองทุนรวม
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่ างสมเหตุ สมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ ได้เป็ นการรับประกันว่ าการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อ เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ง บการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุ จริตหรือ ข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั น้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ น ผลมาจากการทุ จริต จะสูง กว่ าความเสี่ยงที่เกิด จากข้อ ผิด พลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บ
ู้ ริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหารกองทุน
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1 ข้อมูลทัวไป
่
กองทุ นรวมอสัง หาริม ทรัพย์ปิ่น ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (“กองทุ น รวม”) เป็ นโครงการกองทุ นรวมอสัง หาริม ทรัพย์ ท่ีร ะบุ
เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน โครงการได้จดั ตัง้ และจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2557 โดยไม่มกี ารกาหนดอายุโครงการ มีว ัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทัวไป
่ โดยนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปซื้อ
เช่ า และ/หรือ เช่ า ช่ ว งอสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยกองทุ น จะรับ โอนกรรมสิท ธิ ์ และ/หรือ สิท ธิก ารเช่ า และ/หรือ สิท ธิก ารเช่าช่วง
อสังหาริม ทรัพ ย์ และจัดหาผลประโยชน์ จากอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ังกล่ า ว โดยการให้ เช่ า ให้เช่าช่ว ง โอน และ/หรือ จ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทีก่ องทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึง ดาเนินการก่อสร้างและ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดาเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
และจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อ มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของ
กองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ใดตามกฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษทั จัดการ”) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และมีบริษทั
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน) เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
งบการเงินได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจของกองทุนรวม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญซึง่ ใช้ในการจัดทางบการเงินกองทุนรวม มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี) ส่วนเรื่องทีแ่ นว
ปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชีทม่ี ี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น เงินลงทุนรวมถึง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินอื่น ซึง่ ใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารซึ่งจัดทาขึน้ ตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมไปถือปฏิบตั ิ
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารกองทุนรวม หรือความซับซ้อน หรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การทีม่ นี ัยสาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีทม่ี เี นื้อความขัดแย้งกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2

การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนรวมมีสทิ ธิในเงินลงทุนนัน้ ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทีก่ องทุนรวมจ่ายซื้อเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีล่ งทุน
โดยกองทุนรวม แสดงด้วยราคายุตธิ รรมโดยไม่คดิ ค่าเสื่อมราคา ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เริม่ แรกแสดงในราคาที่
ได้มารวมกับต้นทุนเกี่ยวเนื่องทีเ่ กิดขึน้
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จานวนเงินทีผ่ ซู้ ้อื และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั ้ สองฝา่ ยมีความรูแ้ ละเต็ม
ใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเกี่ยวข้องกัน
การกาหนดราคายุตธิ รรม ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินใช้ราคาซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซึ่งบริษทั จัดการจะจัดให้มกี าร
ประเมินราคาทุกสองปี นับจากวันที่ท่มี กี ารประเมินราคาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็ นสาระสาคัญ และจัดให้มกี ารสอบทานการประเมินค่าทุกปี นับแต่วนั ที่ม ีการ
ประเมินค่าครัง้ ล่าสุด บริษทั จัดการ จะไม่แต่งตัง้ บริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกันติดต่อเกินสองปี การเปลี่ยนแปลงในราคายุตธิ รรมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกรับรูเ้ ป็น
รายการกาไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ในงบกาไรขาดทุน ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจาและบัตรเงินฝากแสดงด้วยจานวนเงินต้น รายได้ดอกเบี้ยจนถึงวันสิ้นปี ทย่ี งั ไม่ได้รบั เป็ นเงินสด ซึ่งรับรู้
ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงนัน้ แสดงภายใต้ดอกเบีย้ ค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีไ่ ม่มตี ลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วยครัง้ ล่าสุด
ของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
กองทุนรวม บันทึกกาไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดค่าเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจาหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน กรณีทจ่ี าหน่ายเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนทีจ่ าหน่ายจะกาหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทัง้ หมดทีถ่ อื ไว้

2.3

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและเงินฝากธนาคารรวมถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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2.4

ลูกหนี้ ค่าเช่าและค่าบริการ
กองทุนรวมรับรูล้ ูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการเมื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงื่อนไขในการได้รบั
ชาระ ในกรณีทม่ี สี ่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ัยสาคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปจั จุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเนื่องจากบริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะรับชาระกระแสเงินสดตามสัญญา
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.5

ประมาณการหนี้ สิน
ประมาณการจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกองทุนรวมมีภาระผูกพันในปจั จุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จ ดั ทาไว้อนั เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้กองทุ นรวมต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สนิ จะไม่รบั รู้สาหรับ
ขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต

2.6

ในกรณีทม่ี ภี าระผูกพันทีค่ ล้ายคลึงกันหลายรายการ กองทุนรวมกาหนดความน่าจะเป็นทีก่ องทุนรวมจะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทัง้ ประเภท แม้ว่าความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทก่ี จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับ
ต่า
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากสัญญาให้เช่าและบริการทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดย
ทีไ่ ม่ได้คานึงถึงรอบระยะเวลาการชาระเงินตามสัญญา
สาหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบทีก่ องทุนรวมจะต้องให้บริการหลายประเภท กองทุนรวมบันทึกรายได้โดยแยกแต่ละ
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ อกจากกัน และปนั ส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัดส่วน
ของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ซึ่งกองทุ นรวมจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกองทุนรวมได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญารับรูส้ นิ ทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาเมื่อ กองทุนรวมรับรูร้ ายได้จากการปฏิบตั ติ ามภาระที่
ต้องปฏิบตั ติ ามสัญญา ก่อนทีจ่ ะรับชาระหรือถึงกาหนดชาระตามสัญญา กองทุนรวมรับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาเมื่อได้รบั
ชาระจากลูกค้าหรือถึงกาหนดชาระตามสัญญาก่อนที่กองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ ้องปฏิบตั ิ กองทุนรวมจะแสดง
ยอดสุทธิหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญานัน้ ๆ ในแต่ละสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
รายได้ดอกเบีย้ บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ในรอบระยะเวลาบัญชีทจ่ี าหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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2.7

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันทีป่ ระกาศจ่ายการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

3

นโยบายการแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

กองทุนรวมมีนโยบายการแบ่งปนั ส่วนทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
1) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษทั จัดการจะจ่ายการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทไ่ี ม่รวมกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ของรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
2) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษทั จัดการอาจจ่ายการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
จากกาไรสะสมดังกล่าวได้
การจ่ายการแบ่งปนั ส่วนทุนจากกาไรสุทธิและ/หรือกาไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทาได้กต็ ่อเมื่อการจ่ายปนั ผลดังกล่าวไม่ทาให้
กองทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารแบ่งปนั ส่วนทุนนัน้
ในการพิจารณาแบ่งปนั ส่วนทุน ถ้าการแบ่งปนั ส่วนทุนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่ วยลงทุนระหว่างปี บญ
ั ชีมมี ูลค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ
0.10 บาท บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่แบ่งปนั ส่วนทุนในครัง้ นัน้ และให้สะสมการแบ่งปนั ส่วนทุนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับ
การแบ่งปนั ส่วนทุนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป
4

การประมาณการ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปจั จัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพย์ประเมินโดยผู้ประเมินอิส ระ คานวณตามวิธีพิจ ารณาจากรายได้ (Income
Approach) ซึง่ ประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปจั จุบนั และในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่
มีอยู่ในปจั จุบนั และกระแสเงินสดต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง อัตราคิดลดทีใ่ ช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปจั จุบนั ในเรื่องมูลค่าของเงิน
และปจั จัยความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
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5

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน ผูม้ ี
อานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน
ดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนทีท่ าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กองทุนรวมมิได้นาเสนอข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน เนื่องจากข้อมูลทีร่ ายงานภายในแก่ผมู้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
แสดงเพียงส่วนงานเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์
6

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตน้ ปี
รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนระหว่างปี
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปลายปี

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

2,341,900,000

2,326,300,000

6,100,000
2,348,000,000

15,600,000
2,341,900,000

กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายในนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่ง ประกอบด้วย
1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
2) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
3) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
โครงการทัง้ 3 แห่ง ตัง้ อยู่ถนนสายบายพาส-แหลมฉบัง (ทล.331) ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กองทุนได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วธิ ีพจิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยพิจารณาจากความสามารถของทรัพย์สนิ ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้วธิ ีการคานวณมูลค่ า
ปจั จุบนั สุทธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รบั สุทธิจากทรัพย์สินนัน้ ในอนาคต ตามรายงานลงวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2565 การประเมินราคาดังกล่าวใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม่ี นี ัยสาคัญมาเป็ นตัวแปรในเทคนิคการประเมินมูลค่า
กองทุนรวมจึงได้จดั ประเภทการวัดมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
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ข้อมูลการวัดมูลค่ายุตธิ รรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2564 แสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่าง
มีสาระสาคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)
บาท
การวัดมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ประจา
ทีด่ นิ และอาคาร

2,348,000,000

เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 3
ถ้าข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ในตลาด เครื่องมือนัน้ จะรวมอยู่ในระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทม่ี วี ตั ถุประสงค์ไว้เพื่อให้เช่าคานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิด
ลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปจั จุบนั รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั สุทธิจากกระแสเงินสด
จ่ายต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่ มขึ้นของ
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
ข้อสมมติ (ล้านบาท)
ข้อสมมติ (ล้านบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตของค่าเช่า
อัตราการจานวนการเช่า

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 2

ลดลง 86
เพิม่ ขึน้ 84
เพิม่ ขึน้ 45

เพิม่ ขึน้ 91
ลดลง 80
ลดลง 45

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ในทางปฏิบตั สิ ถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทก่ี าหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลัก
จานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงซึง่ ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงซึง่ ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับปี

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

200,689,930
17,040,463
2,550,977

204,557,340
17,232,743
2,297,855
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7

เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุนระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้
ขาย
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดจาหน่าย
กาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
8

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

258,598,927
(213,000,000)
327,936
(12,228)
45,914,635

114,150,619
226,885,163
(341,375,571)
114,837
1,276,630
(1,051,678)
-

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กองทุนรวมมีรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารดังต่อไปนี้

รายการ
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวม
9

เงินต้น (บาท)
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี (ร้อยละ)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
5,000

5,000

-

-

2,000

2,000

-

-

98,257,607 132,685,989
98,264,607 132,692,989

0.20

0.10 - 0.25

ลูกหนี้ ค่าเช่าและบริการ - สุทธิ

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

5,227,710
(1,842,253)
3,385,457

4,892,804
(1,381,660)
3,511,144

94

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ดงั นี้

ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,756,906
962,565
881,457
718,261
908,521
5,227,710
(1,842,253)
3,385,457

1,299,377
1,034,067
714,879
878,521
965,960
4,892,804
(1,381,660)
3,511,144

10 ทุนที่ได้รบั จากผู้ถือหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระแล้วมีจานวน 224,510,000 หน่วย (พ.ศ. 2563 : 224,510,000 หน่วย) โดยมีมลู ค่าที่
ตราไว้หน่วยละ 10 บาท (พ.ศ. 2563 : หน่วยละ 10 บาท)
11 กาไรสะสม
รายการเคลื่อนไหวของกาไรสะสมระหว่างปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากการขายเงินลงทุน
กาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดค่าเงินลงทุน
การแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

178,011,863
172,000,252
6,087,772
(160,704,258)
195,395,629

154,148,371
173,210,547
1,276,630
14,548,322
(165,172,007)
178,011,863
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12 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
รายละเอียดการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั ต่อไปนี้

ครัง้ ที่
1
2
3
4

ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รวม

วันที่จ่าย

อัตราต่อ
หน่ วยลงทุน จานวนเงิ นรวม
บาท
บาท

5 มีนาคม พ.ศ. 2564
4 มิถุนายน พ.ศ.2564
3 กันยายน พ.ศ. 2564
3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

0.1908
0.1750
0.1750
0.1750

42,836,508
39,289,250
39,289,250
39,289,250
160,704,258

รายละเอียดการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้

ครัง้ ที่

ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด

วันที่จ่าย

1
2
3
4

1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รวม

3 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
1 กันยายน พ.ศ. 2563
1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อัตราต่อ
หน่ วยลงทุน จานวนเงิ นรวม
บาท
บาท
0.2107
0.1750
0.1750
0.1750

47,304,257
39,289,250
39,289,250
39,289,250
165,172,007

13 ค่าใช้จ่าย
บริษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
13.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการคานวณเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
คานวณโดยบริษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
13.2 ค่าธรรมเนี ยมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คานวณเป็ นรายเดือ นในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมทีค่ านวณโดยบริษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็นต้น
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13.3

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคานวณเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมทีค่ านวณโดยบริษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

13.4 ค่าธรรมเนี ยมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญา
การจ้างทีท่ าขึน้ ระหว่างกองทุนรวมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1) ค่าธรรมเนียมในการบริหาร: ร้อยละ 4.00 ของรายได้ของกองทุนรวมจากค่าเช่าและค่าบริการโดยคานวณเป็ นราย
เดือน
2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ: ร้อยละ 2.00 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์
3) ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่: อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาหรับระยะเวลา 1 เดือนของผูเ้ ช่ารายใหม่
4) ค่านายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์: ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว
ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน
14 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กองทุนรวม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุม กองทุนรวม หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กองทุนรวม รวมถึงบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการลงทุ น บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อ งกับ
กองทุนรวม บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เหนือกิจการ ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของกองทุนตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้
กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีข้ึ นได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกองทุ นรวม คือ บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ตงั ้ ขึ้นและมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่ สี าระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
14.1 รายได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบีย้

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

142,926

155,705
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14.2

ค่าใช้จ่าย
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

8,750,612

8,647,778

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

500,035

494,159

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

750,053

741,238

12,229,244
2,033,715
14,262,959

12,465,905
2,001,650
14,467,555

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

24,105,639

24,775,801

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,587

2,725

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษทั ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าบริหารพืน้ ทีส่ ่วนกลาง

14.3

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

บริษทั ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
การแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
14.4 ดอกเบีย้ ค้างรับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับ
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14.5 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

776,516

768,878

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์คา้ งจ่าย

44,372

43,936

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

66,559

65,904

1,066,590
178,278
1,244,868

1,078,580
178,488
1,257,068

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

บริษทั ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

15 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนรวมได้ทาการซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร เป็ นจานวน
เงิน 471.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 568.26 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นร้อยละ 19.47 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 23.80) ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
16 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุ นรวม ในการบริหารทุนของผูถ้ อื หน่วยกองทุนนัน้ เพื่อดารงไว้ซ่งึ ความสามารถในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หน่วยกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ
โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุ นกองทุนรวม อาจปรับนโยบายการแบ่งปนั ส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน หรือการคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยกองทุน
17 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
17.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองทุนรวม ต้องเผชิญกับความเสีย่ งทางการเงินทีส่ าคัญ ได้แก่ ความเสีย่ งจากอัตรา
ดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ ความเสีย่ งด้านสภาวะตลาด และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
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17.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้อ งตลาด สินทรัพย์ท างการเงินของกองทุ นรวมมีความเสี่ยงจาก อัตรา
ดอกเบี้ย เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมทีอ่ าจได้รบั ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบีย้ คือ เงินฝากธนาคาร ซึง่ ผูบ้ ริหารกองทุนรวมพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่ามากซึง่ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
17.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ คือ ความเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสด
รับจากสินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวม ความเสี่ยงด้านการให้สนิ เชื่อเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการ
เรียกเก็บค่าเช่า
กองทุนรวมไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมมีลูกค้าจานวนมาก
นอกจากนี้กองทุนรวม มีการกาหนดให้มกี ารเรียกเก็บเงินมัดจาค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทุนรวม เพื่อ
เป็ นประกัน ในกรณีทก่ี องทุนรวม ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ บริษทั จัดการ เชื่อว่ากองทุนรวม ไม่มคี วามเสี่ยงด้าน
การให้สนิ เชื่อ ซึง่ ประเมินจากประสบการณ์การชาระเงินในอดีต เงินมัดจารับจากลูกค้า และปจั จัยอื่น ตลอดจน
สภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
17.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด
กองทุนรวมมีความเสีย่ งด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึง่ ผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าว
อาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ประเภท
ธุรกิจผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้มผี ลกระทบต่อ
มูลค่าของตราสาร
17.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนรวมมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอเนื่องจากกองทุนรวมได้ดารงสินทรัพย์ เช่น เงินสดในมือเงินฝากธนาคาร
และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อดารงสภาพคล่อง

วันครบกาหนดของหนี้สนิ ทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิ ทางการเงินที่จดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกาหนดตามสัญญา ซึ่ง
แสดงด้วยจานวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้ม ีการคิดลด ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา 12
เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องเนื่องการการคิดลดไม่มนี ัยสาคัญ กระแสเงินสดทีแ่ สดง
ภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัต ราดอกเบี้ยนั น้ เป็ น กระแสเงินสดโดยประมาณจากอัต ราดอกเบี้ยล่ วงหน้ า ที่
เกีย่ วข้อง ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาการเช่าและบริการ
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สินทางการเงิ น

ภายใน 1 ปี
บาท

1 - 5 ปี
บาท

มากกว่า
5 ปี
บาท

2,763,180
36,257,568
285,310
39,306,058

16,562,981
16,562,981

852,080
852,080

รวม
บาท

มูลค่าตาม
บัญชี
บาท

2,763,180
53,672,629
285,310
56,721,119

2,763,180
50,769,576
285,310
53,818,066

18 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและวิ ธีวดั มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีจ่ ะได้รบั จากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ ให้ผอู้ ่นื โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้อื และผูข้ าย (ผูร้ ่วมตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ และหนี้สนิ ซึง่ แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่จะวัดมูลค่ายุตธิ รรม
นัน้ ให้มากทีส่ ุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้ อ งปรับ ปรุ ง ) ในตลาดที่ ม ี ส ภาพคล่ อ งส า หรับ สิ น ทรัพ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น อย่ า งเดี ย วกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่ รวมอยู่ในระดับที่ 1 ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ขอ้ มูลราคาตลาด)
หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งไม่ได้อ้ างอิงจากข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกต
ได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ข้อมูลระดับที่ 1
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2564
2563
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

-

-

ข้อมูลระดับที่ 2
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2564
2563

46
46

-

ข้อมูลระดับที่ 3 รวมมูลค่ายุติธรรม
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2564
2563
2564
2563

2,348
2,348

2,342
2,342

2,348
46
2,394

2,342
2,342

หน่ วย : ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2564
2563

2,244
46
2,290

2,244
2,244

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีม่ กี ารอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องและถูกจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ 1 นัน้ ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี ภาพคล่องและตราสารอนุ พนั ธ์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดที่จดั ตั ้ง
ขึน้ อย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอ่ า้ งอิงสาหรับเครื่องมือเหล่านี้
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เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดทีไ่ ม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่ าจากราคาตลาดที่มกี ารอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรือแหล่งกาหนดราคาทีเ่ ป็ นทางเลือกซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้จะ
ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนทีอ่ ยู่ในกลุ่มน่าลงทุ น และอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อ
ขายกันโดยตรงเงินลงทุนทีถ่ ูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีขอ้ มูลทีส่ าคัญทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก
ตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับฐ านะที่
เกี่ยวกับตราสารทุนนัน้ ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสาหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยอัตราส่วน
ราคาตลาดต่อกาไรสุทธิและกาไรคิดลดกระแสเงินสด
19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 กองทุนประกาศการจ่ายแบ่งปนั ส่วนทุนจากผลดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา 0.1750 บาทต่อ หน่ วย โดยกาหนดจ่ายการแบ่งป นั ส่ วนทุนให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุนในวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2565
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16. รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ในฐานะบริ ษั ท จั ด การ ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้
แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่น
สาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ” นอกจากนี ้ บริษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทุนรวมได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
รวมในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทจัดการได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบั ติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทจัดการได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทจัดการได้ มอบหมายให้ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ่ ของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์
กากับไว้ บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ
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