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Remark: Unitholders can download the 2022 annual report of Pinthong Industrial Park Property Fund 

(PPF) via the website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)  
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สารจากบริษัทจัดการ  

วันท่ี  30 มีนาคม 2566 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (“กองทุนรวม”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2565 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) เศรษฐกิจไทยประมาณการ 

โตที่ 2.6% ฟื้นตัวต่อเนื่องตามการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปี 2565 ฟื้นตัวดีกว่าคาด หลังไทยเปิดประเทศผ่อนคลายนโยบายควบคุม COVID-19 ตั้งแต่เดือน ก.ค. กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับเป็นปกติมากขึ้นทำให้การบริโภคภาคเอกชนเติบโตดีจากอุปสงค์ที่สะสมมา (Pent-up demand) รวมถึงมี
ปัจจัยสนับหนุนจากการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะรายได้ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
มากจากราคาสินค้าเกษตร การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้ โดยกิจกรรมการผลิตบางอุตสาหกรรมกลับมาสูง
กว่าก่อน COVID-19 แล้ว เช่น ยานยนต์ และเครื่องจักร ด้านการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวดี โดยเฉพาะที่อยู่
อาศัย 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2565 ชะลอลงมาก จากการหดตัวของการส่งออกสินค้า การใช้จ่าย
ภาครัฐ และการผลิต อุตสาหกรรม แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการบริโภค
ภาคเอกชนพยุงไว้ การส่งออกสินค้าที่เคยเป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาก
ในช่วงท้ายปีตามอุปสงค์โลกชะลอตัว แรงกระตุ้นภาครัฐแผ่วลงมากหลัง พรก. เงินกู้โควิดหมดลงในปีนี้ นอกจากนี้ เงินเฟ้อ
ไทยเร่งสูงจากราคาพลังงานและอาหาร ส่งผลกดดันครัวเรือนบางกลุ่มที่รายได้ฟื้นช้ากว่ารายจ่ายและมีหนี้สูง แม้เงินเฟ้อ
ทั่วไปผ่านจุดสูงสุดแล้วในไตรมาส 3 จากราคาพลังงานท่ีชะลอลง แต่เงินเฟ้อสูงได้ขยายวงกว้างไปยังราคาหมวดอื่น และ
เริ่มเห็นการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปยังราคาผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง สำหรับภาพรวมของ
ธุรกิจยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์การฟื้นตัวของการบริโภค โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น เช่น
อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มที่สอดรับเมกะเทรนด์โลก เช่น Digital, Health, Eco-friendly และ Sustainability ธุรกิจที่ฟื้น
ตัวช้าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์โลกสูง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เช่นธุรกิจที่เกี่ ยวกับพลังงาน ธุรกิจที่
พึ่งพาการส่งออกสูง และธุรกิจที่มีความเส่ียงจากปัญหา Supply Chain รวมถึงธุรกิจที่ถูก Disrupt จากเมกะเทรนด์ต่าง ๆ 

ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยปรับขึ้นช้ากว่าต่างประเทศ ธปท. ทยอยขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 3 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของ
ปีจาก 0.5% เป็น 1.25% ณ สิ้นปี ตามกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นช้ากว่าและเงินเฟ้อสูงจากปัจจัยอุปทานเป็นหลัก 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวไทยสูงขึ้นตามทิศนโยบายการเงินและสภาพคล่องระบบการเงินโลกตึงตัวขึ้น 
เ ง ิ น บ า ท อ ่ อ นค ่ า เ ร ็ ว น ั บ จ า ก ต ้ น ป ี  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ช ่ ว ง ค ร ึ ่ ง ป ี หล ั ง  ส า เ ห ต ุ ห ล ั ก จ า ก ด อ ล ล า ร ์ ส หร ั ฐ แ ข็ ง  
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ทั้งนี ้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ ้นอยู่ในกรอบ 34.5-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2565 ตามเงินดอลลาร์สหรัฐ  

ซึ่งเริ่มที่จะอ่อนค่าลงบ้างหลัง Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง  
เศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอลงในปี 2565 ตามการระบาด COVID-19 ของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron 

variant) ในไตรมาส 1 ส่งผลให้นโยบายควบคุม COVID -19 กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง หลายประเทศกลับมาล็อกดาวน์  
ปัญหาอุปทานคอขวดจึงคลี่คลายได้ช้าเช่น ระยะเวลาขนส่งสินค้านานขึ้น ยอดงานค้างเพิ่มขึ้น ตามด้วยสงครามรัสเซีย-

ยูเครนซ้ำเติมปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์โลกสูงขึ ้นมาก ภาคธุรกิจต้อง
วางแผนโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง ปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกเร่งตัวสูงทำให้ 

ธนาคารกลางจึงเร่งนโยบายการเงินปรับตึงตัวแรง เพื ่อดูแลเงินเฟ้อสูง  ซึ ่งจะทำให้อุปสงค์โลกชะลอลงอีก 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีแนวโน้มจะทำให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางต่อไปอีก 1-2 ปี กิจกรรมเศรษฐกิจ
ชะลอลงเป็นวงกว้าง ภาคการผลิตปรับแย่ลง ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับลดลงใกล้ระดับวิกฤตในอดีต ตัวเลขการจ้าง
งานเริ่มชะลอลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีโอกาสถดถอย (Recession) มากขึ้น บางประเทศหลัก เช่น สหราชอาณาจักรและ
ยุโรปเริ่มเผชิญ Recession ตั้งแต่ปลายปีนี้ สหรัฐฯ คาดว่าจะเข้าสู่ Recession ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า 

โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2566 EIC ประเมินว่าจะขยายตัว 2.3% เนื่องจากเศรษฐกจิโลกมีแนวโน้มขยายตวัได้
ดีกว่าที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้และการเปิดประเทศที่เร็วขึ้นของจีน ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศหลักมีความเส่ียงถดถอยลดลง รวมถึงเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหาร 

EIC จึงปรับเพิ่มประมาณการ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก  ในปี 2566 เป็น 2.3% (เดิม 1.8%) เศรษฐกิจสหรัฐฯ มี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากขึ้น แต่คาดว่าจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ เศรษฐกิจยูโรโซน มีแนวโน้ม
หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้เช่นกัน จากความพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียที่ก้าวหน้ามาก โดยเฉลี่ยทั้งปีเหลือ
เพียง 24.7% ลดลง เกือบครึ่งของปี 2564 (40%) โดยสหรัฐฯ เป็นแหล่งอุปทานใหม่ ที่สำคัญ เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง ภาคการผลิตและการส่งออกจะเติบโตชะลอตัวตามอุปสงค์โลก แต่ยังมีแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยว 
ค่าแรงที่เพิ่มสูงกว่าในอดีตจะช่วยสนับสนุนการบริโภคในยามเงินเฟ้อเร่งตัวได้บ้าง  เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มขยายตัว
แข็งแกร่งหลังยกเลิกนโยบาย Zero-COVID โดยการบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักตลาดแรงงานจีนที่มี
แนวโน้มปรับดีขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้และการใช้จ่าย ผู้บริโภค รวมถึงเงินออมที่สูงขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ และ
ตลาดอสังหาฯ ที่ทยอยฟื้นตัวจะช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

สำหรับปัญหาธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ ขาดสภาพคล่องที่อาจจะลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ 
เหมือนในปี 2551 EIC มองว่ายังมีความเสี่ยงน้อย แต่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มาตรการ 
Fed ที่ออกมาหลังเกิดเหตุการณ์ Silicon Valley Bank (“SVB”) จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิด Domino effect ในระบบสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ได้ โดยหาก Fed สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเป็นปกติ
ได้ Fed มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อควบคุม เงินเฟ้อต่อไป  
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สำหรับเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในปีนี้ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอลงในอัตราที่ช้ากว่า  
ธนาคารกลางจึงมีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นและนานขึ้นกว่าที่เคยคาดไว้ โดยคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง 
รวม 0.75%  

แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยปี 2566 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดการณ์การ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ 3.9% โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ ช่วยสนับสนุนการบริโภค
และตลาดแรงงาน คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 30 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาแตะ 4.8 ล้านคนหลังจีน
ยกเลิกมาตรการ Zero-COVID เร็วขึ้น ทั้งนี้ไทยเป็น1 ใน 20 ประเทศนำร่องที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์
ตั้งแต่เดือน ก.พ. และยังเป็น 1 ใน 5 จุดหมายปลายทางที่นักท่องเท่ียวจนีให้ความสนใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ในขณะ
ที ่นักท่องเที ่ยวในประเทศฟื ้นตัวดีต่อเนื ่องและกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 โดยความต้องการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่จะช่วยกระตุ้น
การท่องเที่ยว ในช่วง มี.ค. –เม.ย. อย่างไรก็ดีคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น 

มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะยังขยายตัวได้ 1.2% โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว 

ชะลอลงจากแรงฉุดด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามอุปสงค์คู่ค้า 
โดยเฉพาะจีนท่ีทยอยฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มเร่งขึ้นในปีนี้ เช่น กุ้ง ข้าว อันเป็นผลจากอุปสงค์
คู่ค้าหลักฟื้นตัวและการแข่งในขันในตลาดโลกดีขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มชะลอลงหรือ  หดตัวจากปกีอ่น 
เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จักรยานยนต์ มีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์โลก 
รวมถึง เหล็ก พลังงาน พลาสติก มีแนวโน้มหดตัวอันเป็นผลจากราคาที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวตามความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้น ตลอดจนการขอรับและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนที่สูงขึ้น  

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที ่2.7% กลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย ตามราคาพลังงานโลกที่ปรับลดลงและ
มาตรการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศที่มีต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะชะลอลง มาอยู่ที่ 2.4% แต่ยังอยู่ใน
ระดับสูง สะท้อนการทยอยส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ราคาผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเข้มแข็งขึ้นและแรงกดดัน
เงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์  

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย EIC คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในช่วงครึ่งแรกของปีสู่ระดับ 2% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และเงิน
เฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในปีนี้ แต่จะยังไม่ปรับลดลงเร็วนัก รวมถึง
นโยบายการเงินมีแนวโน้มปรับสู่ระดับปกติที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  EIC คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะฟื้นกลับสู่ระดับ Pre-COVID ในไตรมาส 2 ปี ทั้งนี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้น การทยอยสิ้นสุดมาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินจะทำให้ภาวะการเงินไทยมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 
แต่จะปรับแข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปีนี้ จากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งขึ้น ความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้นและเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมาอ่อนค่า โดยเฉพาะหลัง  Fed เริ่มหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ย
ในช่วงครึ่งปีหลัง 
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ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันการส่งออกและลงทุน (2) การระบาดของ 
COVID-19 ในจีนที่ยังไม่แน่นอน (3) เงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยสูง หนี้สูงกดดันการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงของครัวเรือนและธุรกิจบาง
กลุ่มที่เปราะบาง (4) ความไม่แน่นอนทางการเมือง กระทบความเชื่อมั่นในการลงทุน 

สำหรับภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่านั้น SCB Economic Intelligence Center 

(EIC) คาดการณ์ว่า ในปี 2566  พื้นที่เปิดใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียง 40,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพื้นที่
เช่าทั้งหมด เพื่อรองรับการปรับ Supply Chain จากผลกระทบของ Geopolitics อย่างไรก็ดีธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
อาจมีความเส่ียงจากการพัฒนาในรูปแบบของ Built-to-suit ซึ่งกำลังเป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุน  
 สำหรับภาพรวมของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า อุปทานพ้ืนท่ีคลังสินค้าในปี 2566 คาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 4.43 ล้าน
ตารางเมตร เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6 (YoY) ซึ่งเป็นการเติบโตควบคู่ไปกับความต้องการใช้คลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้า ทั ้งนี ้อัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) มีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดย EIC 

คาดการณ์ว ่าอ ัตราการเช่าพื ้นที ่จะอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 90 ในปี 2566 – 2567 และมีแนวโน้มเพิ ่มข ึ ้นเป็นร ้อยละ 91  

ในปี 2568 – 2569  

 

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริษัทจะบริหาร
จัดการกองทุนฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดไป 

  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

หมายเหตุ: ที่มา;  
- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Outlook ไตรมาส 1/2023 (มุมมองเศรษฐกิจปี 2566 ณ ไตรมาส 1 ปี 
2566) 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรือ www.scbam.com  

http://www.sec.or.th/
http://www.scbam.com/
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1. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

ชื่อกองทุน (ไทย)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

ชื่อกองทุน (อังกฤษ)  Pinthong Industrial Park Property Fund  

ชื่อย่อหลักทรัพย์  PPF 

ชื่อผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ชื่อผู้สอบบัญช ี  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

วันจัดต้ังกองทุน  24 มิถุนายน 2557  

อายุกองทุน  ไม่กำหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน  ประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน ราคาประเมินตามวิธีหลัก (ล้านบาท) ผู้ประเมิน 

ปิ่นทอง 1 (PIP1) 1,458.00 
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

ปิ่นทอง 2 (PIP2) 757.00 

ปิ่นทอง 3 (PIP3) 130.00 

รวม 2,345.00 

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

 

Market Cap (ล้านบาท) 2,559.41 ราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของปี  11.40 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 2,450.14 NAV ต่อหน่วย 10.9132 

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 2,245.10 Par ต่อหน่วย 10.00 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 224,510,000 Price/NAV 1.04 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวม 

24 มิถุนายน 2557 อายุเฉล่ียคงเหลือถ่วงน้ำหนัก Freehold 

  

โครงสรา้งรายได ้

Freehold

100%

PIP 1 

62% 

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 2,503.50          กำไรสะสม 195.40 

หน้ีสินรวม 53.35          สัดส่วนการกู้ยืม None 

ส่วนทุน 2,450.14          Credit rating N/A 

 

สัดส่วนการลงทุน ประเภททรพัย์สิน 

(ตามมูลค่าการประเมิน) 

PIP 2 

35% 

PIP 3 

3% 

PIP 1

62%

PIP 2

32%

PIP 3 

6% 

PIP 1 

66% 

PIP 2 

31% 

PIP 3 

3% 

https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/ppf
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    ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันกำหนดรายช่ือ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 

 

ประมาณผลตอบแทนระยะส้ันของกองทุนสำหรับงวด ตั้งแต่
วันที่  

1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

  กองทุนไม่มีการระดมทุนในงวดปัจจุบัน จึงมิได้มีการจัดทำประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นทีผ่่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ จำนวนหน่วย ร้อยละ 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกดั (มหาชน)   33,676,500 15.00 

สำนักงานประกนัสังคม   20,912,100 9.31 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   19,027,600 8.48 

บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด 15,425,550 6.87 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,500,000 6.46 

   

Foreign Limit 49.0%  

Current Foreign Holding 1.2%  

เงินปันผล : บาทต่อหน่วย 2561 2562 2563 2564 2565 ตั้งแต่จัดตั้ง 

เงินปันผล (ไม่รวมการรับประกันรายได้) 0.6947 0.7107 0.7158 0.7000 0.7000 6.0718 

เงินปันผลจากส่วนรับประกันรายได้ - - - - - 0.2467 

เงินลดทุน  - - - - - - 

     การรับประกันรายได้ของกองทุนสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2560 

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ 

40% 

15% 8% 

สัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากผู้เช่า 10 รายแรก 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วย อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 

 

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามสัญชาติ 

38%

24%

9%

6%

5%

5%

12% Manufacturing

Automotive

Metal

Plastic

Logistic

Electronics

Others

48%

24%

11%

4%

4%
9%

Japanese

Thai

German

American

Korean

Others

63%

22%

4%

11%
1,000 - 1,500 sq.m.

1,501 - 2,000 sq.m.

2,001 - 3,000 sq.m.

> 3,000 sq.m.
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CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรืออัตราการเติบโตเฉล่ียต่อป ี
 

 

 

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา อัตราการต่อสัญญาเช่าของผู้เชา่ 

ผลการดำเนินงานของกองทุน 

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย ณ สิ้นปี อัตราการเช่าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 

รายได้ (ล้านบาท) 

บา
ท/

ตร
ม.

 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2576

43%

19%

28%

4% 4% 1% 1%

80%

85%

90%

95%

100%
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96% 
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88% 

EBITDA (ล้านบาท) 
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ตัวเลขทางการเงินท่ีสำคัญ 

 2563 2564 2565 ไตรมาส 4 2565 

Revenue (THB Million) 204.86 201.16 200.50 48.96 

Other Income (THB Million) 0.83 3.30 0.65 (0.04) 

Expenses (THB Million) 32.48 32.46 33.74 7.50 

EBITDA (THB Million) 173.21 172.00 166.76 41.46 

Net Profit (THB Million) 189.04 178.09 163.77 38.48 

EPU (THB) 0.84 0.79 0.73 0.17 

DPU (THB) 0.7158 0.7000 0.7000 0.1885 

Capital Reduction - - - - 

Debt/NAV - - - - 

Interest Cost (%) - - - - 

Operating Cash Flow 288.00 126.28 111.04 110.97 

Investing Cash Flow - - - - 

Financing Cash Flow (165.17) (160.70) (154.13) (154.01) 

Net Cash Flow 122.83 (34.43) (43.08) (43.04) 

NAV (THB) 2,423.11 2,440.50 2,450.14 2,450.14 

P/NAV (TIMES) 1.06 1.07 1.04 1.04 

Dividend Yield (%) 6.28% 6.03% 6.14% 6.61% 

Market Cap (THB Million) 2,559.41 2,604.32 2,559.41 2,559.41 

Closing Price (THB/unit) 11.40 11.60 11.40 11.40 

 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน 

รายได้ค่าเชา่และบริการปรับตัวลดลงเลก็น้อยจากเดิมจาก 200.69 ล้านบาท ลดลงเป็น 199.20 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 0.7  ใน
ระหว่างรอบการดำเนินงานปี 2565 ท่ีผ่านมา ท้ังนี้เน่ืองมาจากอัตราการเช่าพื้นท่ีโรงงานและคลังสินค้าโดยภาพรวมมกีารปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564  ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉล่ียมีการปรบัตัวลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีมีค่าเช่าเฉล่ียสูงกว่า โดยในปี 2564 มีอัตราค่าเช่าเฉล่ีย 140 

บาทต่อตารางเมตร  ในขณะท่ีปี 2565  อตัราค่าเช่าเฉล่ียปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 139 บาทต่อตารางเมตร ประกอบกับในปี 2564 มีรายได้จากการริบเงิน
ประกันการเช่าเน่ืองจากมีผูเ้ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด จึงทำให้รายได้รวมจากการลงทุนของกองทุนรวม ปรับตัวลดลงจาก 204.46  ล้านบาท  

ในปี 2564 มาอยู่ท่ี 200.50 ล้านบาทในปี 2565  หรือปรบัตัวลดลง 3.96  ล้านบาท คิดเป็นปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9  เมื่อเทียบกับปี 2564  

ทางด้านค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิม 32.46 ล้านบาท  ในปี 2564 เป็น 33.74 ล้านบาท ในปี 2565  หรือปรบัตัวเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
3.9  โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการปรบัตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.64  ล้านบาท  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับปี 
2564 ด้วยปัจจัยตามท่ีกล่าวขา้งต้น ส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิปรับตัวลดลงจากเดิม 172.00 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงเป็น 166.76  ล้านบาท
ในปี 2565  หรือปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.0 

โดยในปี 2565 ทางกองทุนมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการท่ี 0.7000 บาทต่อหน่วย เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า โดยคิดเป็น 
Dividend Yield 6.14% เมื่อเทียบกับราคาปิด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 ท่ี 11.40 บาทต่อหน่วย 

 

    ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด: ไม่มีเงื่อนไข 
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ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราเรียกเก็บที่แท้จริง % ของกำไรสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทุน 8,819,465 5.39% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 503,969 0.31% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 755,954 0.46% 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงนิ ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนียมการจดัจำหน่ายหนว่ยลงทุน ไม่ได้เรียกเก็บ  - 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 12,036,654 7.35% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,030,512 0.63% 

ต้นทุนเชา่และบริการ 9,000,323 5.50% 

- ค่าเบีย้ประกันภัย 646,277 0.39% 

- ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 3,428,455 2.09% 

ค่าใช้จา่ยดา้นการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 1,588,137 0.97% 

ต้นทุนทางการเงิน - - 

ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าใช้จา่ยอื่นใดที่มมีูลค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ - - 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ในรายงานประจำปี ข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง) 

1. ความเส่ียงเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน 

 1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัยมหภาคอื่น ๆ 

 1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย 

 1.3 ความเสี่ยงจากการขนาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
 1.4 ความเสี่ยงด้านภาษ ี

 1.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้เช่าลดลง 

 1.6 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า 

 1.7 ความเสี่ยงจากการที่คูส่ัญญาไม่ปฏบิตัิตามสัญญา 

 1.8 ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญาเช่า 

 1.9 ความเสี่ยงที่มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมอาจไม่สัมพันธ์กับมูลค่าที่ไดจ้ากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ออกไป
ทั้งหมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 1.10 ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวม 

 2.1 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และกองทุน
รวม 

 2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจา่ยเงินปันผลของกองทุนรวม 

 2.4 ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

 2.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่กองทุนรวมกู้ยืมเงิน 

 2.6 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดตอ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

 2.7 ความเสี่ยงเรื่องการเพ่ิมทุนในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust 

(REIT)) 

 

 

บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  

ท่ีอยู ่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 

 

โทรศัพท์ 0-2949-1500  

URL http://www.scbam.com 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู ่ เลขที่ 1222  ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0-2296-3582  

URL http://www.krungsri.com  

http://www.scbam.com/
http://www.krungsri.com/
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2. ข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

 

บริษัทจดัการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด 

ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง 

อายุโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

วันที่เปน็หลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

8 กรกฎาคม 2557 (เริ่มทำการซือ้ขายวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557) 

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน การลงทุนครัง้แรก – หน่วยลงทนุ 224,510,000 หนว่ย มูลคา่ที่ตราไว้หน่วยละ 
10.00 บาท รวม  2,245,100,000 บาท 

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป 

 

การลงทุนคร ั ้งแรก – กองทุนรวมได ้ร ับการอนุม ัต ิจ ัดต ั ้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื ่อวันที ่ 13 ธันวาคม 2556 ตามหนังสือที ่ กลต.พษ.
4119/2556  เสนอขายครั้งแรกเมื่อวันท่ี  12 มิถุนายน 2557  ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 
2557 ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท กองทุนรวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค เมื่อวันท่ี 
24 มิถุนายน 2557  ตามหนังสือเลขที่ จค.209/2557 และเข้าลงทุนครั้งแรกเมื่อ
วันท่ี 24  มิถุนายน 2557 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ จำกดั (มหาชน)  

วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่า
ช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ /หรือสิทธิการเช่า 
และ/หรือสิทธ ิการเช ่าช ่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ /หรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับ
โอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ /หรือดำเนินการขอใบอนุญาตอื ่นๆ และ /หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการ
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หาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกำหนด 

 

การลงทนุครั้งแรก 
 

กองทุนรวมมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ลงทุนครั้งแรกในอาคาร
โรงงานและคลังสินค้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 1 ที ่ตั ้งอยู่ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่น
ทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน (ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 
 

หมายเหตุ: 1พื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่าประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าบริเวณอาคารโรงงานและคลังสินค้า พื้นท่ี
สำนักงานและโรงอาหารให้เช่า และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิทีก่องทนุรวมเข้าลงทุนครั้งแรก 

ลำดับท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคารโรงงาน/
คลังสินค้า 

โฉนดเลขท่ี 
พื้นท่ีท่ีดิน (ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

1 ปิ่นทอง 1 

เฟส 1 

A 89987 1-0-44 1,188 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      1 

ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

2 ปิ่นทอง 1 B 89988 0-3-47 1,188 

3 ปิ่นทอง 1 C 89989 0-3-47 1,188 

4 ปิ่นทอง 1 D 89990 0-3-47 1,188 

5 ปิ่นทอง 1 E 89991 1-3-53 1,188 

6 ปิ่นทอง 1 

เฟส 2 

A 

89971 6-3-70 

1,566 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

7 ปิ่นทอง 1 B 1,566 

8 ปิ่นทอง 1 C 1,566 

9 ปิ่นทอง 1 D 1,566 

10 ปิ่นทอง 1 E 1,566 

11 ปิ่นทอง 1 

เฟส 3 

A1 

100637 3-1-86 

1,002 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 ชั้นและชั้นลอย 2 หลัง 

รวม 6  ยูนิต 

12 ปิ่นทอง 1 A2 1,076 

13 ปิ่นทอง 1 A3 1,002 

14 ปิ่นทอง 1 B1 

100638 4-0-14 

1,243.4 

15 ปิ่นทอง 1 B2 1,064.4 

16 ปิ่นทอง 1 B3 1,243.4 

17 ปิ่นทอง 1 

เฟส 4 

A1 

100670 7-2-92 

1,080 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2 ชั้น 2 หลัง รวม 7 ยูนิต 

18 ปิ่นทอง 1 A2 1,080 

19 ปิ่นทอง 1 A3 1,080 

20 ปิ่นทอง 1 B1 900 

21 ปิ่นทอง 1 B2 1,008 
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ลำดับท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคารโรงงาน/
คลังสินค้า 

โฉนดเลขท่ี 
พื้นท่ีท่ีดิน (ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

22 ปิ่นทอง 1 B3 1,116 

23 ปิ่นทอง 1 B4 1,296 

24 ปิ่นทอง 1 

เฟส 5 

A 

89974 10-0-37 

900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้นและชั้นลอย 6 ยูนิต 

25 ปิ่นทอง 1 B 900 

26 ปิ่นทอง 1 C 676 

27 ปิ่นทอง 1 D 676 

28 ปิ่นทอง 1 E 580 

29 ปิ่นทอง 1 F 580 

30 ปิ่นทอง 1 

เฟส 6 

A 1,116 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

31 ปิ่นทอง 1 B 1,224 

32 ปิ่นทอง 1 C 1,332 

33 ปิ่นทอง 1 D 1,440 

34 ปิ่นทอง 1 E 1,692 

35 ปิ่นทอง 1 

เฟส 7 

A 

185319 10-2-95.6 

3,120 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้น 4 ยูนิต 

36 ปิ่นทอง 1 B 2,640 

37 ปิ่นทอง 1 C 2,160 

38 ปิ่นทอง 1 D 1,680 

39 ปิ่นทอง 1 

เฟส 8 

A1 

185742, 69646 9-0-38.8 

1,368 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
1 ชั้นและชั้นลอย 3 หลัง  

รวม 8  ยูนิต 

40 ปิ่นทอง 1 A2 1,476 

41 ปิ่นทอง 1 A3 1,080 

42 ปิ่นทอง 1 B1 1,368 

43 ปิ่นทอง 1 B2 1,368 
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ลำดับท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคารโรงงาน/
คลังสินค้า 

โฉนดเลขท่ี 
พื้นท่ีท่ีดิน (ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

44 ปิ่นทอง 1 B3 1,944 

45 ปิ่นทอง 1 C1 1,620 

46 ปิ่นทอง 1 C2 1,620 

47 ปิ่นทอง 2 

เฟส 9 

A1 

131704 5-3-67.7 

1,296 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      1 ชั้น
และชั้นลอย 2 หลัง  

รวม  9  ยูนิต 

48 ปิ่นทอง 2 A2 1,584 

49 ปิ่นทอง 2 A3 1,584 

50 ปิ่นทอง 2 A4 1,584 

51 ปิ่นทอง 2 B1 

131705 12-1-56.4 

1,296 

52 ปิ่นทอง 2 B2 1,296 

53 ปิ่นทอง 2 B3 1,296 

54 ปิ่นทอง 2 B4 1,584 

55 ปิ่นทอง 2 B5 1,584 

56 ปิ่นทอง 2 เฟส  9/2 A 5,056 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      1 ชั้น

และชั้นลอย 

57 ปิ่นทอง 1 

เฟส  10 

A1 

146321 16-2-82.6 

4,380 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      1 ชั้น
และชั้นลอย 7 ยูนิต 

58 ปิ่นทอง 1 A2 4,380 

59 ปิ่นทอง 1 B1 2,946 

60 ปิ่นทอง 1 B2 1,473 

61 ปิ่นทอง 1 B3 1,473 

62 ปิ่นทอง 1 B4 1,473 

63 ปิ่นทอง 1 B5 1,473 
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ลำดับท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคารโรงงาน/
คลังสินค้า 

โฉนดเลขท่ี 
พื้นท่ีท่ีดิน (ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

64 ปิ่นทอง 2 เฟส  11 A 161576 5-3-1.5 4,087.2 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  

และชั้นลอย 

65 ปิ่นทอง 1 

เฟส  14 

B1 165426 2-0-25.2 1,230 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น
และชั้นลอย 6 หลัง 

66 ปิ่นทอง 1 C1 165352 2-0-4.7 1,130 

67 ปิ่นทอง 1 C2 165353 2-0-8.9 1,130 

68 ปิ่นทอง 1 C3 165354 1-3-15.6 1,130 

69 ปิ่นทอง 1 C4 165355 1-3-17.3 1,130 

70 ปิ่นทอง 1 C5 165356 2-0-16.5 1,130 

71 ปิ่นทอง 2 

เฟส 15 

A1 173117 1-2-50.5 1,242 

อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น       

และชั้นลอย 6 หลัง 

72 

 
ปิ่นทอง 2 A3 

173115 2-0-75 
1,242 

173119 0-3-18.8 

73 ปิ่นทอง 2 B1 173123 2-0-86.7 1,452 

74 ปิ่นทอง 2 B2 173121 2-1-27.8 1,452 

75 ปิ่นทอง 2 B3 173124 2-1-20.4 1,452 

76 

 
ปิ่นทอง 2 B4 

173122 2-0-32.4 
1,452 

173125 0-0-44.8 

77 ปิ่นทอง 3 

เฟส 16 

A 177827 3-2-38.2 2,400 
อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น        

และชั้นลอย 3 หลัง 
78 ปิ่นทอง 3 B1 177826 3-2-41.4 2,700 

79 ปิ่นทอง 3 B2 177825 4-0-27.8 2,700 

80 ปิ่นทอง 2 

คลังสินคา้ 

A1 

129974 8-1-78.3 

1,000 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้น 2หลัง รวม 11 ยูนิต 

81 ปิ่นทอง 2 A2 1,000 

82 ปิ่นทอง 2 A3 1,000 
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ลำดับท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคารโรงงาน/
คลังสินค้า 

โฉนดเลขท่ี 
พื้นท่ีท่ีดิน (ไร่-งาน-

ตารางวา) 

พื้นท่ีอาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

83 ปิ่นทอง 2 A4 1,000 

84 ปิ่นทอง 2 A5 1,000 

85 ปิ่นทอง 2 A6 1,000 

86 ปิ่นทอง 2 B1 

129973 7-3-77.2 

1,000 

87 ปิ่นทอง 2 B2 1,000 

88 ปิ่นทอง 2 B3 1,000 

89 ปิ่นทอง 2 B4 1,000 

90 ปิ่นทอง 2 B5 1,000 

รวม 151-1-87.1 134,338.4  

 

ท่ีมา:บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี่จำกัด 

หมายเหตุ: 1ไม่รวมพ้ืนที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพ้ืนที่ดังกล่าวทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกจะมีพื้นที่ที่สามารถปล่อยใหเ้ช่าได้ทั้งหมด
ประมาณ143,806.4ตารางเมตร 

2ไม่รวมอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
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ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกแบ่งแยกตามโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรม 
โครงการ 

จำนวนเฟส 
จำนวนยูนติโรงงาน/

คลังสนิค้า 

พื้นที่ดนิ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
พื้นที่อาคารประมาณ1 

(ตารางเมตร) 
ปิ่นทอง 1 10 59 86-0-42.2 84,999.2 

ปิ่นทอง 2 5 28 54-0-37.5 41,539.2 

ปิ่นทอง 3 1 3 11-1-7.4 7,800.0 

รวม 16 90 151-1-87.1 134,338.4 

ท่ีมา:บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี่จำกัด 

หมายเหตุ: 1ไม่รวมพ้ืนที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพ้ืนที่ดังกล่าวทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะมีพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั้งหมดประมาณ143,806.4ตารางเมตร 

 

3 นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการดำเนนิงานของกองทนุรวม 

เพื่อระดมเงินจากนกัลงทุนท่ัวไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนติิบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะ
นำเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเชา่ชว่งอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ 
และ/หรือสิทธิการเชา่ และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว โดยการใหเ้ชา่ ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจำหน่ายอสังหารมิทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ 
ตลอดจนทำการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถงึดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดำเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกีย่วข้องและจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกำหนด 

3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.7000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รอบระยะเวลาดำเนนิงาน บาทตอ่หนว่ย วันที่จ่ายเงนิปนัผล 

วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 0.1715 6 มิ.ย. 2565 

วันท่ี 1 เมษายน 2565 - 30 มถิุนายน 2565 0.1700 5 ก.ย. 2565 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 0.1700 2 ธ.ค. 2565 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 0.1885 3 มี.ค. 2566 
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3.3 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทนุรวม 

 รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทนุ 

รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

กองทุน มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุน (บาท) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

2,503,497,129.23 2,450,142,927.58 10.9132 

 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม 

เข้าลงทุน 

อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า1
 

ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) 

ประเภท กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า และพื้นที่อเนกประสงคแ์ละอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า1
 

ท่ีตั้ง ตำบลหนองขามและตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 

วันท่ีประเมิน/สอบทาน 

มูลค่าทรัพย์สิน 

30 พฤศจิกายน 2565 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
คำนวณเพื่อหามูลค่าของ 

แต่ละโครงการ 

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ์จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลา 

วิธีการประเมิน/สอบทาน
มูลค่าทรัพย์สิน 

วิธีรายได้ (Income Approach) 

หมายเหตุ: 1พื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่าประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าบริเวณอาคารโรงงานและคลังสินค้า พื้นที่สำนักงานและโรง
อาหารให้เช่า และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 

ลำดับท่ี นิคมอุตสาหกรรมโครงการ จำนวนยูนิตโรงงาน/คลังสินค้า 
มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทาน 

มูลค่าทรัพย์สิน  

1 ปิ่นทอง 1 59 1,458,000,000 

2 ปิ่นทอง 2 28 757,000,000 

3 ปิ่นทอง 3 3 130,000,000 

Total 90 2,345,000,000 

 

*** ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สนิไดท้ี่  
https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/ppf 

 

  

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

โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ 

 บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยนำพื้นที่ของ
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่า โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนินการหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุน ดังนั้น เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงมีหน้าที่ในการทำการตลาดโดยการติดต่อลูกค้า
เป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาด การให้เข้ าชมทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้าลงทุน และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเชา่พื้นที่ ทั้งนี้ กองทุนรวมจะชำระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่แปรผันตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

 ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่มีการกำหนดระยะเวลา
การเช่าและการให้บริการเบื้องต้นเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญา และมีการ
กำหนดให้ผู้เช่าต้องวางเงินประกันการเช่ากับผู้ให้เช่า ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบเงินประกันตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการจากผู้เช่าอันเป็นผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมควรได้รับให้แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้สำหรับ
สัญญาบริการ เจ้าของทรัพย์สินเดิมมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบและยินยอมเปลี่ยนคู่สัญญาในสัญญาบริการจาก
เจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นกองทุนรวม ในกรณีท่ีผู้เช่าปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชำระค่าบริการให้แก่กองทุน
รวม เจ้าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้ให้บริการเดิมจะยังคงเป็นผู้ให้บริการกับผู้เช่ารายนั้นๆ ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสดุลง 
ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รับให้แก่กองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 นอกจากนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกก่อนวนัท่ีโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม ตกลงให้มกีารประกันการมีผู้
เช่าสำหรับพ้ืนท่ีเช่าที่ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินท่ีไม่มีผู้เช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  หรือจนกว่าจะ
มีบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการภายใต้การประกัน
ดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรือยูนิตข้างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีที่
ยูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามาก่อน  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาตกลง
ก่อตั้งสิทธิและการกระทำการ (“ยูนิตที่รับประกัน”) ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า และ/หรือไม่ต่อ
อายุสัญญาเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลา บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด  (มหาชน)  และบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของยูนิตที่รับประกันนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้เช่า
ทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าหรือวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิต
นั้นๆ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ภายใต้การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกัน
นั้น ๆ 

 

โดยหลังจากกองทุนรวมเข้าลงทุน โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์จะเป็นดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินทีก่องทุนรวมได้เข้าลงทนุครั้งแรก 

 

หมายเหตุ: 1 เฉพาะยูนิตที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาตกลงก่อตัง้สิทธิและการกระทำการ 

การประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง 

 กรณีที่ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีจะซื้อขายภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และ
คลังสินค้า ทรัพย์สินที่จะซื้อขายนั้นมีพื้นที่เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผู้เช่า (พื้นที่รับประกัน) ผู้ให้สัญญาจะเช่าพื้นที่รับประกัน
ดังกล่าวนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และ
คลังสินค้า จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลารับประกนั 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ขายภายใต้
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่รับประกันที่ผู้ให้สัญญาจะ
เช่าดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้ เช่ารายเดิมในพื้นที่รับประกันนั้น หรือยูนิ
ตข้างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที่พื้นที่รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามาก่อน โดยผู้ให้สัญญาจะชำระค่าเช่าตามที่
รับประกันดังกล่าวเป็นรายเดือนโดยจะชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ เว้นแต่ช่วงระยะเวลาที่มีบุ คคลภายนอก
เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่รับประกันกับกองทุนรวมแทนผู้ให้สัญญาตามข้อกำหนดในข้อนี้ภายในระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในพ้ืนท่ีรับประกัน
นั้น หรือ    ยูนิตข้างเคียงในเฟสเดยีวกนัในกรณีที่พ้ืนท่ีรับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผู้เชา่มาก่อน  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก
ดังกล่าวที่ผู้ให้สัญญาจัดหามาเพื่อเช่าพื้นที่รับประกันเป็นผู้เช่าเดิมที่ย้ายมาจากพื้นที่เช่าที่เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ส่งผลให้กองทุนรวมไม่ได้รับค่าเช่าจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเนื่องจากเหตุดังกล่าว ผู้ให้ สัญญาตกลงจะรับประกัน
การมีผู้เช่าของพื้นที่เช่าที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวโดยให้อัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับอัตราที่ระบุไว้
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในพื้นที่นั้น และให้ระยะเวลาการเช่าที่รับประกันเท่ากับระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิมที่ย้ายไปดังกล่าว 

   
 

ผู ถือหน วยลงทุน

บริษัท ป  นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร ค จ ากัด  

ผู เช าอาคารโรงงาน
และคลังสินค า 

ให เช าพ้ืนท่ี
และบริการ

เงินป นผล

กองทุนรวม

รายได ค าเช า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย 

ค าธรรมเนียมผู บริหาร
อสังหาริมทรัพย ผู บริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัท พีไอพี แลนด  แอนด  
แฟคตอรี่ จ ากัด

ประกันการมีผู เช าส าหรับพ้ืนท่ีเช าทีว่ าง และประกันกรณีผู เช าเลิก
สัญญาเช าก อนครบก าหนด และ/หรือผู เช าไม ต ออายุสัญญาเมื่อ

สัญญาเช าครบก าหนดระยะเวลา1
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การประกันกรณีผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญา
เช่าครบกำหนดระยะเวลา 

 ในกรณีท่ีผู้เช่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ (“ยูนิตที่รับประกัน”) ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า และ/หรือไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลา ผู้ให้
สัญญาตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของยูนิตที่รับประกันนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าหรือวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิตนั้นๆ (แล้วแต่กรณี) จนกว่า
จะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายภายใต้สัญญาจ ะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ีผู้ให้สัญญาจะรับประกันจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการท่ีทำกับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกันน้ันๆ โดยผู้ให้สัญญาจะชำระค่าเช่าตามที่รับประกันดังกล่าวเป็นรายเดือนโดย
จะชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่ายูนิตที่รับประกันยูนิตใดยูนิตหนึ่งกับ
กองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว อัตราค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่จะต้องไม่
น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมสำหรับยูนิตที่รับประกันนั้นๆ ทั้งนี้ หาก
บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้เช่าที่ย้ายมาจากพื้นท่ีเช่าที่เป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนซึ่งส่งผลให้กองทุนรวมไม่ได้รับค่า
เช่าจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเนื่องจากเหตุดังกล่าว ผู้ให้สัญญาตกลงจะรับประกันการมีผู้เช่าของพื้นที่เช่าที่กองทุน
รวมลงทุนดังกล่าว โดยให้อัตราค่าเช่าและคา่บริการของพื้นท่ีดังกล่าวเท่ากบัอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในพ้ืนท่ีนั้น และให้ระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าของผู้เชา่รายเดมิ
ที่ย้ายไปดังกล่าว  

อนึ่ง เงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากผู้ให้สัญญาหรือผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกตามที่กำหนดในวรรคแรก
สำหรับระยะเวลาที่ไม่เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สินที ่จะซื้อขาย จะไม่นำมาคำนวณ
ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่านายหน้าในการหาผู้เช่ารายใหม่จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้สัญญาในฐานะผู้บรหิาร
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ตาม การประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างทั้งหมดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมได้ครบกำหนดเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2560  
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4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้า 

4.1 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า (Ready-Built Factories: RBFs) 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า (RBFs) ในปี 2565 ที่ผ่านมานั้นมีการเติบโต
เล็กน้อยจากปี 2564 โดย EIC ประมาณการวา่ในปี 2565 มีพื้นทีใ่ห้เชา่เปดิใหม่สุทธิประมาณ 40,000 ตารางเมตร 
เมื่อรวมกับพ้ืนท่ีใหเ้ชา่ที่มีอยูเ่ดิม 2.55 ล้านตารางเมตร ทำใหม้ีพืน้ท่ีโรงงานสำเร็จรูปใหเ้ชา่ทั้งหมดประมาณ 2.59 

ล้านตารางเมตร หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึง่มีพื้นที่โรงงานให้เชา่ 2.55 ล้านตารางเมตร  คิดเป็นร้อยละ 1.6 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงมีพื้นที่วา่งเหลืออยู่ 

 

    แผนภาพแสดงพืน้ที่โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า                         สัดส่วนพืน้ทีโ่รงงานใหเ้ช่าในปี 2023F 

 

ที่มา : EIC 

โดย SCB Economic Intelligence Center (EIC) คาดการณ์ว่า ในปี 2566  พื้นที ่เปิดใหม่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเพียง 40,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด เพื่อรองรับการปรับ Supply Chain 

จากผลกระทบของ Geopolitics ซึ่งส่งผลให้ในปี 2566 จะมีพื้นที่โรงงานให้เช่าทั้งหมดประมาณ 2.62 ล้านตาราง
เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 30,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.2  โดยจากการคาดการณ์
ของ EIC สัดส่วนพื้นท่ีโรงงานให้เช่าในปี 2566 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของ FRASERS และ WHA คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 44 และร้อยละ 30 ตามลำดับ 
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ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะธุรกิจของโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า 

(1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะชะลอตัวลงในปี 2566 ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศมีความ
เสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง ประกอบกับความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสงูขึ้นจาก
ความต้องการในการชะลอตัวเงินเฟ้อ 

(2) ความต้องการสร้างโรงงานของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเพิ่มความต้องการสร้าง
โรงงานในรูปแบบ Built-to-Suit มากขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์กับรูปแบบการผลิตและเทคโนโลยีของ
นักลงทุนได้เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะกลุ่มทุนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยีเฉพาะ และเป็น
เทคโนโลยีชั้นสูง 

(3) จำนวนโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะยังคงช่วยให้ผู้ประกอบการยังสามารถเพิม่
พื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น 

4.2  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า (Warehouse) 

EIC ประมาณการพ้ืนท่ีคลังสินคา้ให้เช่าในปี 2565 มีทัง้หมดประมาณ 4.20 ล้านตารางเมตร โดยมีพื้นที่
อุปทานใหมเ่พิ่มเข้ามาประมาณ 300,000 ตารางเมตร จากพื้นที่ท้ังหมด 3.90 ล้านตารางเมตรในปี 2564 หรือ
เพิ่มขึ้นคดิเป็นร้อยละ 7.7 โดย EIC คาดการณ์ว่าธุรกิจคลงัสินค้าให้เชา่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างตอ่เนื่อง  โดยคาด
ว่าในปี 2566 คลังสินคา้ใหเ้ช่ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 6 YoY มาจากพื้นท่ีอุปทานใหม่ที่คาดว่าจะเพิม่เขา้มา
ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ส่งผลให้ในปี 2566 จะมีพื้นที่คลังสินค้าให้เชา่เพิม่ขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 
4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : EIC 
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โดยพื้นที่อุปทานใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาในปี 2566 นี้ เป็นการเติบโตควบคู่ไปกับความต้องการใช้
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า อัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง โดย EIC คาดการณ์ว่าอัตราการเช่าพื้นที่จะอยู่ที่ร้อยละ 90 ในปี 2566 – 2567 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91 ในปี 2568 – 2569  

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะธุรกิจของคลังสินค้าให้เช่า 

(1) ธุรกิจ E-Commerce และการซื้อขายสินค้าออนไลน์ยังคงเติบโตได้ดี ซึ่งสามารถสร้างความต้องการ
ใช้คลังสินค้า และคลังกระจายสินค้าในพ้ืนท่ีที่หลากหลายมากขึ้น  

(2) พื้นที่คลังสินค้าให้เช่ายังคงกระจุกตัวในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีกิจกรรม
การผลิต รวมถึงพื้นที่กระจายสินค้าหลัก เช่น สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา 

(3) ผู้ประกอบการในภาคค้าส่ง และค้าปลีกมีแนวโน้มใช้คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit มากขึ้น ซึ่งเป็น
โอกาสสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าคลังสินค้ารูปแบบนี้มากขึ้น 

4.3  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (Serviced Industrail Land          

Plots : SILPs) 

 

 

ที่มา : EIC  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนที่ดินว่างพร้อมขายจะเห็นได้ว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชลบุรี  และระยองเป็นหลัก
คิดเป็นร้อยละ 33 และร้อยละ 28 รองลงมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีร้อยละ 13 หรืออาจกล่าวได้ว่าในปี 2565 

นั้นร้อยละ 64 ของที่ดินว่างพร้อมขายในนิคมอุตสาหกรรมยังคงกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ี EEC  โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดิน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA, AMATN, Rojana และ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
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สำหรับราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีราคาเฉล่ียสูงที่สุด ประมาณ 8 ล้านบาท
ต่อไร่  รองลงมาคือจังหวัดระยอง ประมาณ 7 ล้านบาทต่อไร่  เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทรงตัว หลังจาก
ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปี 2562 หลังจากมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

 

 
 

ที่มา : EIC  

ในปี 2565 EIC คาดการณ์ว่า ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีจำนวนประมาณ 45,700 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่ดิน
ว่าง ณ ต้นปี จำนวน 39,200 ไร่ และมีที่ดินว่างเปิดใหม่ระหว่างปีจำนวน 6,500 ไร่  โดยในปี 2565 มียอดโอนที่ดิน
จำนวนประมาณ 1,500 ไร่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากยอดโอนที่ดิน 700 ไร่ในปี 2564 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
114  อย่างไรก็ตาม EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีที ่ดินว่างเปิดใหม่ประมาณ 7,200 ไร่  เนื ่องจากมีนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง  

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะธุรกิจของที่ดินพร้อมขายในนิคมอุตสาหกรรม 

(1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าชะลอตัวในปี 2566 ที่ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศ มีความเส่ียงที่
จะปรับตัวลดลง ประกอบกับความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุน
ของที่ดินว่างเหลือจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น 

(2) การปรับ Supply Chain โลก เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้าง resilience โดยเป็นผลมาจากทั้ง
ปัญหา Geopolitics ทั้งระหว่างจีน - สหรัฐอเมริกา สงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงแนวโน้มการ
ลงทุนทางด้าน Digital และ ESG ซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายฐานการผลิตออกจากจีนหรือท่ีอื่น ๆ มา
ที่ไทยเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมได้แก่ Food, Medical และ EV เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม นักลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปเวียดนามที่มีสิทธิประโยชน์สำหรับการค้า
ระหว่างประเทศที่มากกว่า 
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5 ปัจจัยความเสี่ยง 

 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี ้มีความเสี่ยง ผู ้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียด
โครงการฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสินใจในการซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้แล้ว อาจมี
ปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรือปัจจัยความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีแล้วเห็น
ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเปลี่ยนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ ปัจจัย
ความเสี่ยงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้และปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีขึ ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

คำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดปัจจัยความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นคำรับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดำเนินมาตรการ
รองรับความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ได้ทั ้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือถูกทำให้หมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความสำเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความ
เส่ียงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุน 

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” และคำอื่นท่ี
แสดงถึงโอกาส และ/หรือความน่าจะเป็น เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับ
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม 
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ที่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบัน และ
มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากข้อมูลที่
มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ทำการตรวจสอบหรือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 

  

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต
อาจลดต่ำลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

24 

 

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

1.  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุน 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการได้ทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
ทรัพย์สินนั้นๆ โดยทำการศึกษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่จะลงทุนทั้งหมด ( Legal Due 

Diligence Report) รายละเอียดจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที ่จะลงทุนทั้งหมดของผู ้ประเมินราคาอิสระ 
(Valuation Report) และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมด (Engineering Report) อย่างละเอียด 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาและตรวจสอบรายงานโดยบริษัทจัดการดังกล่าวมิได้เป็นการรับประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ท่ีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง รายงานการประเมินราคา
ของผู้ประเมินราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากความบกพร่องบางประการ
ของอสังหาริมทรัพย์อาจตรวจพบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากข้อจำกัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการ
ตรวจสอบ หรือแสดงความเสื่อมหรือไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการหาประโยชน์โดย
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญเมื่อผ่านการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการ
ตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคาและผู้เชี่ยวชาญ  

นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิ ้นนั้น ๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่
สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันท่ีเกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว 

นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถู กต้อง
เนื่องจากความบกพร่องของทรัพย์สินอาจยากที่จะตรวจสอบหรือตรวจพบได้ 

2.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัยมหภาค
อื่น ๆ 

อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น มีความเส่ียงจากความผันผวนทางสภาวะเศรษฐกจิ 
การเมือง หรือนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการต่างประเทศ การขึ้นคา่แรง
ขั้นต่ำ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเช่า หรือต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงาน
หรือคลังสินค้าของผู้เช่าในปัจจุบันและผู้ที่สนใจจะเช่าอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการ
จากต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี้ความผันผวนดั งกล่าวยังอาจมี
ผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าอีกด้วย 

3.  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของกองทุนรวม รวมถึงการชดเชย
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้จัดให้มีการประกันความเสี่ยงภัยในวงเงิน
ประกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารท่ีมีลักษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรกทั้งหมด โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมถือ
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กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุน และให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ ได้แก่ การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน 
(Property All Risks Insurance) รวมถึงการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) นอกจากนี้ 
บริษัทจัดการยังจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public Liability Insurance) ซึ่งอาจได้รับความเสียหาย
จากความชำรุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างด้วย โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
กองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการรับประกันภัยโดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัยสำหรับความเส่ียงเรื่องภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัย
แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ บางบริษัทประกันภัยจึงไม่รับทำประกันภัย ในขณะท่ีบางบริษัทประกันภัยยังคงรับทำประกันภัย แต่
คิดเบี้ยประกันในอัตราที่สูงและจำกัดวงเงินความคุ้มครอง โดยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดงักล่าว ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ต่างมีการเตรียมแผนป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยภาครัฐบาลได้ตั้งงบประมาณจำนวนมากเพื่อใช้ในการวางระบบการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ สำหรับภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการแต่ละนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่างก็เร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
แม้โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 โดยตรง 
เนื่องจากจังหวดัชลบุรีไม่ได้อยู่ในทางน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง อีกทั้ง ที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทองยังมีระดับความสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางค่อนข้างมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอยู่ที่ 20 -30 เมตร 
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) อยู่ที่ 40-70 เมตร และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 อยู่ที่ 100-190 เมตร  นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองได้วางระบบระบายน้ำที่ดี และยังได้มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

4.  ความเสี่ยงของราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไป
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีหลักประกันว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนในครั้งแรก และอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่
เสนอขายหน่วยลงทุน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความต้องการซื้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกหลาย
ประการซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียนค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ นโยบายทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมที่มี
ผลต่อการนำเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยทางการเมือง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุน
อาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม รวมถึงไม่มีหลักประกันว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม 
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5.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนน้ี
จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง 

6.  ความเสี่ยงด้านภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขาย หรือโอน
หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระท้ังหมดหรือบางส่วน 
โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องชำระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน 

7.  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าลดลง 

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจนำมาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัทคู่แข่ง
ดังกล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อให้สามารถแข่งขันกับกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทำให้กองทุนรวมต้องลดอัตราค่าเช่าที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้เช่า และ/หรือทำให้อตัรา
การเช่าลดลงเนื่องจากการแสวงหาผู้เช่าที่น่าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้ยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
รายได้ของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี หากในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ทรัพย์สินดังกล่าวมี
พื้นที่ให้เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผู้เช่า กองทุนรวมได้ดำเนินการให้บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท 
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ตกลงให้มีการประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างดังกล่าว โดยบริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด จะเช่าพื้นที่เช่าที่ว่างนับแต่วันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ภายใต้การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรือยูนิตข้างเคียงในเฟส
เดียวกัน ในกรณีท่ียูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามากอ่น หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเช่าท่ีว่างดงักล่าว
กับกองทุนรวมภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมในพ้ืนท่ีรับประกัน
นั้น หรือยูนิตข้างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีท่ีพื้นที่รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามาก่อน  
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8.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า 

ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่า อัตราการว่างของอาคารโรงงานและคลังสินค้าเนื่องจากการผิดสัญญา
ของผู้เช่า หรือการไม่ต่อสัญญาเช่าหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวม และอาจ
ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าหรือ
ผู้รับบริการปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหาย ซึ่งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกันความเสียหาย
ดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้เช่าหรือผู้รับบริการผิดสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถ
เรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการจากผู้เช่าได้ตามกำหนด  

9.  ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า และสัญญาตกลงกระทำการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ
หรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และ
ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกำหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุแห่ง
การเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี้ แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหายรวมตลอดจนเรียกคา่
ขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ชำระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าวอาจทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น 
ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้อกำหนด หรือในกรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว คู่สัญญาอาจไม่ชำระค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจต้องนำเรือ่ง
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดำเนินการ รวมถึงจำนวนเงินที่กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จาก
ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่เกี่ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคำพิพากษาให้
กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่
จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจำนวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

10.  ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาเช่า 

ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าในปัจจุบันนั้น ผู้เช่าอาจพิจารณาไม่
ต่ออายุสัญญาเช่า หรือในกรณีท่ีสภาพตลาดมีการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้เช่าเรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนเงื่อนไข
ในสัญญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจเป็นเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกองทุน
รวมน้อยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าที่ได้ทำไว้ในปัจจุบัน หรือในกรณีที่มีผู้เช่าจำนวนมากไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและ
กองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ในเวลาอันสมควร  กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในสัญญาตกลงก่อตั้งสิทธิและกระทำการได้กำหนดให้บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด  (มหาชน) 
และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ในฐานะผู้ให้สัญญา รับประกันแก่กองทุนรวม หากผู้เช่ายูนิตที่รับประกัน
ภายใต้สัญญาฉบับดังกล่าวใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า และ/หรือไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญา
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เช่าครบกำหนดระยะเวลา โดยผู้ให้สัญญาตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของยูนิตที่รับประกันนับแต่วันถดัจาก
วันที่ผู้เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าหรือวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
ของยูนิตนั้นๆ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ผู้ให้สัญญาจะรับประกันจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกันนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาเชา่ยูนิตที่รับประกันยู
นิตใดยูนิตหนึ่งกับกองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก อัตราค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุไว้ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับผู้เช่ารายเดิมสำหรับยูนิตที่รับประกันน้ันๆ 

นอกจากนี้ สัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าบางฉบับยังกำหนดให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการยกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าโดยไม่ถูกริบเงินประกันความเสียหาย หากเป็นกรณีที่ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่า
เนื่องจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ซื้อที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองที่เป็นของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานเป็น
ของตนเอง  อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี่ จำกัด ตกลงที่จะจัดหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนที่ผู้เช่ารายเดิมเช่า 
โดยที่มีอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ 
หากไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ หรืออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
ส่วนที่ผู้เช่าเดิมใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดดังกล่าว หรือรับผิดชอบในการชำระค่าเช่าส่วนต่างให้แก่กองทุนรวม
ในกรณีท่ีอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม 

11. ความเสี่ยงที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจไม่สัมพันธ์กับมูลค่าที่ได้จากการจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ออกไปทั้งหมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวม
จะได้รับหากมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

12.  ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการลงทุนของกองทนุรวมภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเวนคืนได้ตามนโยบายของรัฐ 
ทั้งนี้ หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน) ในกรณีดังกล่าวข้างต้นกองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
เลย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือกองทุนรวมอาจได้รับค่าชดเชยในจำนวนที่น้อย
กว่าเงินที่กองทุนรวมลงทุน หรืออาจต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ซึ่งจะส่งผล
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กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
ความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ได้ประมาณการไว้ 

(ข)  ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวม 

1.  ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม และกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบริษทั ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกดั 
(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังอาจจะ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มธุรกิจได้เริ่มประกอบธุรกิจให้
เช่าและขายโรงงานและคลังสินค้าเป็นธุรกิจหลัก มาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี โดยได้เปิดทำการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทั้งนี้ แม้บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ 
จำกัด จะได้ขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วนให้แก่กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ก็ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและคลังสินค้าในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยู่ และในพื้นที่อื่นอีกจำนวน
หน่ึง และยังมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ันมีไม่มากนัก เนื่องจากการเช่า หรือซื้อพื้นท่ีจะขึ้นอยู่
กับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในการเลือกพื้นที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของอาคารโรงงานและคลังสินค้า และขนาด
ของพื้นที่ ดังนั้น ลูกค้าจึงเป็นผู้กำหนดและตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าที่ตรงตามความ
ต้องการของตนเองเป็นหลัก อีกทั้ง การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economic Community: AEC) จะยิ่งทำให้ภาคธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่สนใจเช่า และ/หรือซื้ออาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า นั้นมีปริมาณสูงขึ้น จึงไม่น่าจะทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลังสินค้ามาเสนอขายให้กับกองทุนรวม และจากการจัดหาผู้เช่า
ใหม่ก็ตาม บริษัทจัดการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้ออาคารโรงงานและคลังสินค้า รวมถึงแนวทางการควบคมุและ
ดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น  โดยในการเลือกซื้อ
อาคารโรงงานและคลังสินค้า บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่สร้างแล้วเสร็จ และส่วน
ใหญ่มีผู้เช่าแล้วในช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนรวมกับผู้เสนอขาย อีกทั้งสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรือ
คลังสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีเงื่อนไขที่ให้สิทธิผู้เช่าขอซื้ออาคารโรงงานหรือคลังสินค้าดังกล่าวได้ (Option to Buy) 

สำหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) นั้น บริษัทจัดการได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จำกัด (มหาชน) โดยคำนวณจากสัดส่วนของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกำหนดให้มีค่าตอบแทนพิเศษโดยคำนวณ
จากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งกำหนดให้ 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตกลงจะเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื้องต้นเป็นจำนวนไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ และตลอดระยะเวลา 3 ปีนับ
จากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค  จำกัด 
(มหาชน)  และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออก
และเสนอขายทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริม่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกแล้ว บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้
กองทุนรวม ดังนั้น จึงคาดได้ว่า บริษัท  ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ย่อมประสงค์ให้กองทุนรวมมีผลการ
ดำเนินการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วย
ลงทุนอื่นๆ 

อนึ่ง เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ยังกำหนดว่าหากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีบริหารให้แก่กองทุน
รวมได้ตามประมาณการกำไรสุทธิที ่กำหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื ่องกันเกินกว่า 2 ปี หรืออัตราการปล่อยเช่าเฉล่ีย 
(Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที่บริหารลดลงต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกวา่ 3 เดือน กองทุนรวมอาจ
พิจารณาเปล่ียนตัวผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีข้อสัญญาในสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทำการโดยข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด 
ตกลงให้สิทธิกองทุนรวมหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในการซื้อที่ดิน และ/หรืออาคารโรงงาน และ/
หรือคลังสินค้า และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมหรือ REIT ประสงค์จะลงทุน (Option to 

Invest) จากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด เมื่อได้รับ
การร้องขอจากกองทุนรวมหรือ REIT ทั้งนี้ ตามราคาที่กองทุนรวมหรือ REIT และบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน)  หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด (แล้วแต่กรณี) จะได้ตกลงกัน หรือตามราคาประเมินเฉลี่ยของผู้
ประเมินราคาอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอ
รี่ จำกัด (แล้วแต่กรณี) โดยสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

สัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทำการดังกล่าวยงักำหนดให้บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการ
ซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน
และอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีไอพี แลนด์ 
แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ในกรณีที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด  (มหาชน) และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี่ จำกัด ประสงค์ที่จะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแกลู่กค้ารายย่อยหรือนายหน้าของลูกคา้
รายย่อยที่ประกอบธุรกิจการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า เพื่อขาย และ/หรือให้เช่า ใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด หรือกองทุนรวม 
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ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเชื่อว่า หากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม จะดำเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกัน และมีโอกาสน้อยที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สำหรับการแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคำสั่ง ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 
หรือโอนสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นกองทุนรวมจึงไม่สามารถที่
จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มีคำสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัท 
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด กองทุนรวมและบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด  (มหาชน) และบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อจำหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยลงใดๆ ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เช่น การจัดตั้งหรือจัดหา
บุคคลใดๆ มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน และรับโอนสิทธิและหน้าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่า
อาคารโรงงานและคลังสินค้า ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ดังกลา่ว 
กองทุนรวมอาจมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในการจำหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์นั้น และสามารถนำเงินมาชำระคืน
ให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับจำนวนที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับหากกองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปก็ตาม  

3.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
อื่นๆ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 
เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับน้อยกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่เกิดเหตุการณ์ 
หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป 

4.  ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการดำเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรว มจะเข้าลงทุนครั้งแรก
อย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถ
จัดทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่
อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือ
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กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
อาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับการ
ชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลตอบแทนทีผู้่ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

5.  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่กองทุนรวมกู้ยืมเงิน 

ในกรณีที ่กองทุนรวมได้ดำเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงอันเนื่องจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับน้อยลง นอกจากนี้ กองทุนรวมต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ดังนั้ น 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้กองทุนรวม
มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้เงินจำนวนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอาจจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การดำเนินการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในลักษณะดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
หากมีสญัญาณว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวขึ้นในระยะปานกลางหรือระยะยาว หรือในทางกลับกันจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่มาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวลงเป็นต้น 

6.  ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบับนี้ 

รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริหารสำหรับการดำเนินการในอนาคตหรือ
สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ) แต่เป็นการประมาณการซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็
ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  อนึ่ง การประมาณการดังกล่าว มีพื้นฐานจากข้อมูลและความเชือ่
ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อทำการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตั้งข้อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนั้นการประมาณการ
ดังกล่าวจึงมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิดสัญญา  
การชำระค่าเช่าของผู้เช่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากหรือ
เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนั้นสมมติฐานภายใต้การประมาณการ
ของกองทุนรวมนี้ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องได้ 
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7.  ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวนของ
ตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม  

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในระดับโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส ( SARS) 

การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) เป็นต้น จนกระทั่งในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19)  และในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตวัคซีนออกมาและในบางประเทศได้มีการฉีด
วัคซีนให้กับประชากรบางกลุ่มไปบ้างแล้วนั้น  อย่าไรก็ตามการระบาดของ COVID-19  อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจ
ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้งอาจทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่ทำงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับทั่วโลกที่มีนัยสำคัญอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึ่งผลกระทบ
นี้อาจส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดับที่ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแล้ว 

8. ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มทุนในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate 

Investment Trust (REIT)) 

กองทุนรวมอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้องเพิ่มเงินทุนหรือ
กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ 
กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะต้องแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จำกัด ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้น ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมใ นการแปลง
สภาพดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการแปลงสภาพดังกล่าว การดำเนินการใดๆ เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไปยัง REIT 

การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็น REIT ดังกล่าว เป็นต้น 

6 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททาง
กฎหมายอื่นใดที่มีนัยสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผล
กระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนนิการ
ในอนาคต 

 

7 ข้อมูลสำคัญอื่น 

- ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 
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8   ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุนรวมเป็นผู้ออก 

8.1 หน่วยลงทนุ หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทนุรวมเปน็ผู้ออก 

I. ข้อมูลหนว่ยลงทุน 

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 2,245,100,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทุน : 10.00 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุน : 224,510,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

จำนวนเงินทุนจดทะเบยีนในปัจจบุัน 

: 
: 

10.00 บาท 

2,245,100,000 บาท 

II. ข้อมูลราคาหลักทรัพย ์

ราคาปดิ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565    : หน่วยละ 11.40 บาท 

ราคาสูงสุดของปี 2565     : หน่วยละ 11.90 บาท 

ราคาต่ำสุดของปี 2565    : หน่วยละ 10.90 บาท 

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  : 2,559,414,000 บาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียปี 2565    : 0.13 ล้านบาทต่อวัน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 : 10.9132 บาท 

8.2 ข้อมลูผู้ถือหน่วย 

ภาพรวมข้อมลูผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2566 ประเภทการปดิสมุดทะเบียน : XM  

(1) กลุ่มผู้ถือหน่วยที่ถือหนว่ยสูงสุด 10 รายแรก 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล จำนวนหนว่ย คิดเปน็ % 

1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกดั (มหาชน)   33,676,500 15.00 

2 สำนักงานประกันสังคม   20,912,100 9.31 

3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)   19,027,600 8.48 

4 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกดั  15,425,550 6.87 

5 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)   14,500,000 6.46 

6 นายพีระ ปัทมวรกุลชัย 14,413,000 6.38 

7 บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จำกดั (มหาชน)   10,749,600 4.79 

8 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด  6,112,750 2.72 

9 บริษัท ทิพยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)  3,400,000 1.51 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

36 

 

10 นายภาคภูมิ จิรารัตน ์ 2,000,000 0.89 

 

(2) ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล จำนวนหนว่ย คิดเปน็ % 

1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกดั (มหาชน)    33,676,500  15.00 

 

(3) กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ  

  ไม่มี 

8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

8.3.1  นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า กำไรสุทธิท่ีหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้   อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม
ดังกล่าวข้างต้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสม
เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น   

        การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปีบัญชีหรือ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่
กรณี  บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ัน
ถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
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เงื่อนไขเพิ่มเติม   

        ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที ่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั ้นและให้สะสมเงินปันผล
ดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง อื่น บริษัท
จัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

 

 8.3.2  ประวัตกิารจ่ายเงินปนัผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2565 2564 2563 2562 2561 2560 

(1) เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.7000 0.7000 0.7158 0.7107 0.6947 0.7417 

-  ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 0.1715 0.1750 0.1750 0.1710 0.1718 0.1945 

-  ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 0.1700 0.1750 0.1750 0.2280
/1
 0.1743 0.1945 

-  ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 0.1700 0.1750 0.1750 0.0920
/2
 0.1743 0.1809 

-  ประกาศจ่ายจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 0.1885 0.1750 0.1908 0.2107 0.1743 0.1718 

หมายเหตุ:  

/1 เป็นการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการงวดเมษายน 2562 - กรกฎาคม 2562 

/2 เป็นการจา่ยเงินปันผลตามผลประกอบการงวดสงิหาคม 2562 - กันยายน 2562 
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9. โครงสร้างการจัดการ 

9.1 บริษัทจดัการ 

9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ  

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ที่อยู่  ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขท่ี 18                 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1501 

เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ http://www.scbam.com 

 

9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการ
กองทุน 

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจัดการซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ร้อยละ 99.99) ไม่ส่งผลต่ออำนาจในการควบคุมของบริษัทจัดการแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทจัดการมี
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มี
การแทรกแซงของผู้ถือหุ้น 

  

http://www.scbam.com/
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โครงสร้างองคก์ร 
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จากโครงสร้างบริหารภายในบริษัทจัดการข้างต้น การดำเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมี
ความเป็นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมีขั้นตอน 
และระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  รวมถึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานสายกำกับกฎเกณฑ์ธ ุรกิจหลักทรัพย์ กำกับและควบคุม( Securities Regulation Division, Compliance 

Function) และหน่วยงานพัฒนาตรวจสอบและบริษัทในเครือ สายตรวจสอบ (Audit Development and Subsidiaries, 

Audit Function) ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของบริษัทจัดการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท
จัดการ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือความบกพร่องในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1) นางกิตติยา โตธนะเกษม  ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2) นางสาลินี วังตาล  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) ดร.ยรรยง ไทยเจริญ  กรรมการ  
4) นายชลิตติ เนื่องจำนงค ์  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5) นายณรงคศ์ักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 

6) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1) นายณรงคศ์ักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

2) นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์  Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

3) นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer สายการลงทุน 

4) นายอาชวิณ อัศวโภคิน  Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย 

5) นางสาวพณิแกว้ ทรายแกว้ Executive Director กลุม่ธุรกิจลูกค้าบคุคลและสถาบัน 

6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  Executive Director กลุม่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพื้นฐาน 

7) นายยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director กลุม่จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ 

8) นางสาวคุณากร จิรานกุรสกุล Executive Director กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ Executive Director กลุม่ทรัพยากรบุคคล 

10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุม่บัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

11) ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร  Executive Director กลุม่จัดการลงทุน Machine Learning  

12) นางสาวศุภรัตน์ อารยี์วงศ์ Executive Director กลุม่กลยุทธก์ารตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทนุ 

13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุม่กลยุทธแ์ละวางแผน  

14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ ์  Executive Director กลุม่จัดการลงทุนตราสารทุน 

15) นางสาวอรวี อดุมพาณชิย ์ Executive Director กลุม่ธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน  Executive Director กลุม่วิเคราะห์การลงทุน 

17) นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์ Executive Director กลุม่บริหารความเส่ียง 

18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร  Executive Director กลุม่จัดการลงทุนตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

1)    นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1)    นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม 

2)    นางสาวพีรญา วรรณคีร ี

3)    นายเภร ี  อิชยพฤกษ ์

4)   นายนวบูลย์  ทององอาจ 

5)       นางสาวสิรยา  ศรีเกษมวงศ ์

6)       นายกษดิิ์เดช ศิริวิโรจน์สกุล 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

1) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร* 
2)   นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย* 
3)   นาธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

4)   นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย 

5)   นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 

6)   นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช* 

7)   นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง 

8)   นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์* 
9)   นายพีรวิชญ์ ล้ิมเดชาพันธ์ 
10) นายชานน อารยสมบูรณ์ 
11)  นายอดิภัทร์  กัมมารพัฒน์ 
12)  นายวรุณ บุณรำลึกถนอม 

หมายเหตุ: *ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารของบริษัทจัดการและกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการได้ที่ website ของบริษัทจัดการ
ที่ http://www.scbam.com 
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9.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี  

1) การบริหารกองทุนรวม  

 (1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อ
 ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที ่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
 ข้อกำหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  

 (2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน 
 โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานและ
 ดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
 และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการขัดหรอืแย้ง
 กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้มี การแก้ไขข้อผูกพันและ
 โครงการโดยไม่ชักช้า 

 (3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 ดังต่อไปนี ้

  (ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้ 
   สำนักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชนและให้จัดส่ง
   เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม ( Mutual 

   Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสำนักงานด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
   ให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมลูที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้กระทำผ่านระบบงาน
   ข้างต้นด้วย 

  (ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็ นสาระสำคัญ
   เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการ
   ให้บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน 

 (ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล 

  โครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้
  ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
  ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
  ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
  แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 
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 (4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
 ของกองทุนรวม บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
 และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นบุคคลเดียวกัน 

 (5)  นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การซื้อ เช่า 
 จำหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทนุไว้ 
 ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและ
 หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

 (6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุน
 รวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไป
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

 (7)  ดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและ/หรือ
 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

 (8)  จัดสรรผลกำไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
 โครงการ และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 (9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต.  

 (11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์   ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (12)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการ
 ประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

 (ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสำรวจ
  อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า 

 (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ 

  อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 (13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
 ละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (14) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุ
 ไว้ในโครงการ  

 (15) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจกระทำได้ภายใน
 ขอบเขตของกฎหมาย  
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 (16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 โดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
 หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 (17)  ดำเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 

 

2)  การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม  

 จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ  

 

3)  การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

 (1) จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน  

 (2) แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 (ข) ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 5.2  เพื่อการบริหาร
  สภาพคล่องของกองทุนรวม 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที่เปิดเผย ณ 
 ที่ทำการของบริษัท  

 (3) แต่งตั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
 คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 รวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในโครงก าร 
 ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (4) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั้งนาย
 ทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที ่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้ง
 ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 (5) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
 ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
 ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

 (6) แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี ้บริษัท
 ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (7) แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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 (8) แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม  

 (9) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัว
 ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 กำหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 (10) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทำหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่
 จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม  

 (11) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
 ผู้จัดทำประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

 

4)  การดำเนินการอื่น ๆ  

 (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์
 จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
 เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือ
 ถูกทำลาย  

(4) ดำเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนำทรัพย์สินของกองทุน
 รวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

(5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(6) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแล
 ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด  

(7) คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศว่า
 ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธี การที่
 สำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกำหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มี
 เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
 มูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  
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(9) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
 ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปีการเงิน 
 และส่งรายงานดังกล่าวให้แก ่ผ ู ้ถ ือหน่วยลงทุนที ่ม ีช ื ่ออยู ่ในทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน และสำนักงาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชี 

(10) จัดส่งสำเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสำเนาเอกสาร
 หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
 ดังกล่าว 

(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
 การเช่า 

 (ก) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  และสัญญาซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า  
  หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

 (ข) สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทำ
   การนับแต่วันท่ีเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

(12) จัดส่งสำเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 (ก) สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำสัญญาหรือนับแต่วันแต่งตั้ง
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  แล้วแต่กรณี 

 (ข) สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน
  ทำสัญญาดังกล่าว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดำเนินการ สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่
 ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทำรายงานต่างๆ และ/หรือดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้
 ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอำนาจ
 ตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า  
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทและสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่    
ลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดย
หนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสำคัญตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

    เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    แล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระสำคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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 ประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิ
 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกำหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กำหนด 

(15) ดำเนินการขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือท้ังหมดของกองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร  

(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้  

1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ  และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการราย
ใหม่ขึ้นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน   

2) ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการตามที่กำหนดไว้ในโครงการตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ  และ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหนา้ที่
ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผล
เป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบรษิัท
จัดการภายใน 180 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ   

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินการ การบริหารจัดการกองทุน
รวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการ
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้องดำเนินการจัดหาบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนรวม
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ตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ต่อไป 

 หากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน 
โดยหากเป็นการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะไม่เกิน
กว่า 180 วันนับจากวันที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ หากครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ได้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หรือหากเป็นกรณีที่บรษิัท
จัดการได้ทำการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือ ข้อ (3) ข้างต้นน้ี 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ แต่ไม่เกิน 180 วัน
นับจากวันที่บริษัทจัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการ และมีหน้าที่ต้องจัดหา
บริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื่อเสนอ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นบริษัทจัดการ หากผู้ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ได้
ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันท่ีครบกำหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที ่จะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีมติให้เปล่ียนบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันท่ีมีผลเป็นการส้ินสุดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราที ่กำหนดไว้ในโครงการโดยจะคำนวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของ
ระยะเวลาตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทจัดการ 
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9.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้บริหารทรัพย์สิน 

 ชื่อ :   บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ จำกดั (มหาชน) 
 ที่อยู ่ :  789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง 

    ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230  

   โทรศัพท์               :  (038) 296-335 

             โทรสาร                :  (038) 296-333 

 

 

2. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารทรัพย์สิน 

รายชื่อกรรมการ 

1) นายประสาน  ตันประเสริฐ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2) นายพีระ  ปัทมวรกุลชยั              กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

3) นายสุจินต์  เรียนวิริยะกิจ            กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร  
4) นายพีร์  ปัทมวรกุลชยั               กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5) พล.ต.อ. อุดม รักศิลธรรม         ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

6) ดร.สุรินทร์  ตันติเจริญเกียรติ      กรรมการบรษิัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7) นายประเสริฐ ภัทรดิลก    กรรมการบรษิัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8) ดร.อัมรินทร์ คงทวเีลิศ  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

9) นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กจิ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

10) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล  กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

 

รายชื่อผู้บริหาร 

1) นายพีระ ปัทมวรกุลชัย         ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

2) นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจา้หน้าที่สาย   
งานพัฒนาธุรกจิ 

3) นายสุจินต์ เรยีนวิริยะกิจ       ประธานเจา้หน้าที่สายงานบัญชแีละการเงิน 

4) นายสุรัช พัฒนวงศย์ืนยง ประธานเจา้หน้าที่สายงานปฏิบัติการ 
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี้ 

(1)     สิทธิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม  
ตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการจ้างที่ทำ
ขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะ
หาผลประโยชน์ตลอดเวลา 

(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่อื่นที่ระบุตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือปฏิบัติหน้าที่
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย 

9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 

1. ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู ่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120      

 

โทรศัพท ์ : 0-2296-3582  

โทรสาร : 0-2683-1298  

 

หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ คุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทจดัการจะขอความเหน็ชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป 
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2. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกจิหลักทรัพย์  

ชั้น  AA เลขที่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ10120  
โทรศัพท ์ : 0-2296-3582 

โทรสาร : 0-2683-1298 

และ/หรือ สถานที่อื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 
บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญของกองทุนรวมไว้ที่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมราย
ใหม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที ่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทำการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ที่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจัดการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

 
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ท่ีทำขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้
แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
มาตรา 125 และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ผู ้ด ูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี ่ยวกับเรื ่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว 

(3) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดำเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ 
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(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมชำรุดบกพร่องอย่างเป็นนัยสำคัญ 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

(9) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(10) รับรองว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  โดยผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการจัดทำและได้รับรองรายงาน
ดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นที่
บริษัทจัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นนั้นได้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์  

 (ก) ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วันก่อน
วันที่มีผลเป็นการเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 (ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
หลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไข
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำส่ัง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จัดการ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

 (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และส่ังให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของ
กองทุนรวม  บริษัทจัดการจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 90 วัน 

 (จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขอ
อนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน   นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข  เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.จะส่ังการเป็นอย่างอื่น และผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่ง
การแต่งตั้งดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ิน ทั้งนี ้ในระหว่างการจดัหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่จะเสร็จส้ินและสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

 (ฉ) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการหรือก่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนอื่นใดต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือมีบุคคลอื่นได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ  ที่เป็นผลจากการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบดังกล่าว บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์น้ีได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม
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รวมถึงค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกิดจากบริษัทจัดการต้องติดต่อ และ/หรือจัดหาบุคคลอื่นให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดมีขึ้นที่เกี่ยวกับการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์
ด้วย 

 (ช) ในกรณีที่มผู้ีใดเสนอหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ 
ประนอมหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชำระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ 

 (ซ) ในกรณีทีห่น่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิด 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป  

ในทุกกรณ ีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นใน
กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 12.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์น้ัน
ต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำส่ังของบริษัทจัดการ หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 

ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการ
ยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์น้ันได้ปฎิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รวมทั้งค่าใช้จา่ยใดๆที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นับแต่วันส้ินสุด
สัญญาเป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่หน้าที่การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมทั้งหมดให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่ปฎิบัติหน้าที่แทน หรือดำเนินการอย่างอื่นตาม
คำส่ังของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง 
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9.4  ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทนุรวมดังตอ่ไปนี ้

1) ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

ที่อยู่  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ 0-2264-9090 

โทรสาร 0-2264-0789 

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์  

ที่อยู ่ ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
ชั้น 15 ฝ่ังปีกเหนือ เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 0-2128-2324-9 

โทรสาร 0-2128-4625 

3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู ่ ชั้น 8 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 

900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์          0-2257-0499 

โทรสาร 0-2257-0501 
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9.5  ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ   

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของบริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน  

การจัดการกองทุนรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมเมื่อ 24 มิถุนายน 2557  บริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนไม่ถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent 

 

10 การกำกับดูแลกิจการ 

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คำส่ัง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออก
โดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์คอยสอบทานการทำงานของบริษัทจัดการอีกด้วย 

โดยทางบริษัทจัดการ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลทางด้านต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็นต้น 

10.2  คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(“คณะกรรมการลงทนุ”) 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1) นายณรงศักดิ์   ปลอดมีชัย ประธานกรรมการ 

2) นางทิพาพรรณ  ภัทรวิกรม กรรมการ 

3) นายเภร ี   อิชยพฤกษ ์ กรรมการ 

4) นางสาวพีรญา   วรรณคีร ี  กรรมการ 

5) นายนวบูลย ์  ทององอาจ กรรมการ 

 

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความโปร่งใส สุจริ ต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการลงทุนนี้ ใช้บังคับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมใดกำหนดให้มีคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาในเรื่องที่กำหนดไว้เป็นการ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
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เฉพาะ ให้นำขอบเขตหน้าที ่ของคณะกรรมการลงทุน ไปใช้กับกองทุนรวมดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดต่ออำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จำหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ผู้จัดการกองทุนรวม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว ต้องไม่ขดัแย้งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของกองทุนรวม 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของแต่ละกองทุน ตาม
กรอบท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวม ตามที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์นำเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมนำเสนอ รวมทั้ง
พิจารณากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนรวมนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. กำกับดูแลให้กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของแตล่ะกองทุนตามกรอบที่ระบุ
ไว้ในโครงการจัดการกองทุนหรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งกำกับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน รวมทั้งกำกับดูแลให้การลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

6. กำกับดูแลและพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการทำหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 

7. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม ที่มีมูลค่ารวมของสัญญาไม่ต่ำกว่า  

10 ล้านบาท ทั้งนี้ สัญญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
หรือหน่วยงานกำกับแล้ว 

8. กำกับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด 

9. ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของ
กองทุนรวม 

10. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลักปฏิบัติในการ
บริหารจัดการกองทุน และอนุมัติสั่งการตามที่จำเป็นและเห็นสมควร และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที ่กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานน้ัน ๆ แล้ว 

10.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทจัดการได้ออกข้อปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการกำชับให้
พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบัตินี้ 

พนักงานจะต้องดูแลไม่ให้การลงทุนของบริษัทจัดการพนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน และจะต้อง
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม เพื่อให้การจัดการกองทุนภายใต้การบริหาร เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ
กองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ ของบริษัทจัดการหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
จัดการ และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน จะเข้าทำการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence) 
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีขั้นตอนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นกระบวนการ  ทั้งยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังต่อไปนี้   

เกณฑ์ในการพิจารณา  
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพิจาณาถึง

ความสามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อเป็นคู่สัญญาในการเข้าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนรวม  
2) ทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ สภาพท่ีตั้ง ทางเข้าออก  
3) โอกาสในการจัดหารายได้ 
4) ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน 

5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด  และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 
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10.5  การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สิน 

ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกบุคลากรอื่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการ
คัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้าที่ผู ้บริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อมในการ
ดำเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อคณะกรรมการการ
ลงทุนเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดำเนินการแต่งตั้ง 

เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้ 

1) ประสบการณ์  ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 

2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สิน หรือท่ีตั้งของทรัพย์สิน 

3) ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สิน 

4) ความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของที่ดิน 

5) ความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภาครัฐ 

6) ระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน 

7) อัตราค่าตอบแทน 

8) เกณฑ์อื่น ๆ ท่ีกรรมการการลงทุนและหรือผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิ่มเติม 

10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน 

การให้บริการของผู้บริหารทรัพย์สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดัชนีประเมินผลงาน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
บริการหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายและรายได้ตามงบประมาณที่คาดการณ์ และ
การต่ออายุสัญญาเช่าสถานท่ีตั้งทรัพย์สิน หากการให้บริการไม่เป็นไปตามดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้จะมีการลดค่าบริการ โดย
จะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวัดผลเป็นรายปีโดยตกลงร่วมกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริการหลัก 

ผู้จัดการกองทุนอาจจะมอบอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะกำกับดูแลการบริหารของ
ผู้บริหารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตาม ควบคุมผลประกอบการเป็นไปตาม
งบประมาณประจำปีของสินทรัพย์ที่จัดทำร่วมกันทุกปี เพื่อดำรงซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  นอกจากผล
ประกอบการของทรัพย์สินที่ผู้จัดการกองทุนพึงดูแลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดูแลให้ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้อยู่ใน
สภาพดี พร้อมจัดหาผลประโยชน์  และดำเนินการให้มีการจัดทำประกันภัยที่พอเพียงและเป็นไปตามที่เปิดเผยในโครงการ
จัดการกองทุนฯ 

10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดำเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
เช่นจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพัน
ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุ
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ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ ยังจัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็นรายเดอืน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ได้เรียกเก็บจริงเป็นจำนวน  8.82 ล้านบาท 

10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คำส่ัง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออก
โดย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการการเปิดเผยข้อมูลและหรือสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยไว้อย่างเคร่งครัด  อาทิเช่น 

1) บริษัทจัดการจะคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน
รวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน
และเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  มูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคำนวณมูลค่า
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด 

 บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรพัย์ที่
กองทุนรวมได้มาจากลงทุนด้วย 

2) บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยงบการเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจำปี รายงาน
เหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนรวม 
และเหตุการณ์อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) กำหนด 

10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน   
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติในการ
ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้รับมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  

2. เว้นแต่ที ่ได้กำหนดไว้ในข้อ 34.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จำนวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการประชุมที่มีการเรียก
ประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบ
ผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทำโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็นลายลักษณ์
อักษรและผ่านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
โดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณ ี

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าว
ต้องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุมและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุนดังกล่าว ต้องมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดำเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้
หาผลประโยชน ์

10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ทางกองทุนรวม ได ้ชำระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ก ับบริษ ัท  บริษ ัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต ั ้งแต่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  เป็นจำนวนเงินรวม 850,000 บาท 
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11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี 2565 ทางกองทุนฯ ไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเส่ียงที่สำคญั 
โดยมีวตัถุประสงคด์ังนี ้
1. เพื่อให้มกีารระบุ ประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความเส่ียงที่สำคัญในการทำหน้าที่ผู้จดัการกองทุนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเขา้ใจถึงความเส่ียง การป้องกันความเส่ียง รวมทั้งตระหนักในหน้าทีค่วามรับผิดชอบใน
การบริหารความเส่ียงในการดำเนินงานในทกุกิจกรรม 

 

บริษัทใชก้รอบการกำกับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชั้น" ในการบรหิารความเส่ียง 

1. แนวป้องกันชั้นที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จะรับผิดชอบในการบริหาร
ความเส่ียงที่เกดิขึ้นในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน 

2. แนวป้องกันชั้นที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเส่ียง  หน่วยงานกำกับและควบคุม จะ
ดูแลและควบคมุความเส่ียง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน และทดสอบวิธีการท่ีหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเส่ียงดา้นการดำเนินงาน 

3. แนวป้องกันชั้นที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะทำการทดสอบกระบวนการและขั้นตอนทางธุรกจิ 
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง) เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่คณะกรรมการบรษิัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้อม
ในการควบคมุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

13. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.1 รายการระหว่างกองทนุรวมกับบริษทัจดัการ และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง/เกี่ยวโยงกนักับบริษัทจัดการ 

ระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียดการทำธุรกรรม 

ธนาคารไทยพาณ ิชย ์  จำกัด 
(มหาชน) 

- เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- นายทะเบียน 

- ร ับค ่าธรรมเน ียมนายทะเบ ียนจาก
กองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- บริษัทจัดการกองทุนรวม - รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
รวม 
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13.2 รายการระหว่างกองทนุรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง/เกี่ยวโยงกนักับผู้ดูแลผลประโยชน์
ระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ ์ รายละเอียดการทำธุรกรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกดั 
(มหาชน) 

- ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 

- รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
จากกองทุนรวม 

 

13.3  ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
         ไม่มี    
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 
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14. ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

มูลค่าทรัพย์สินรวม   2,503,497,130  บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ   2,450,142,928  บาท 

จำนวนหน่วยลงทุน     224,510,000  หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน               10.9132  บาท/หน่วยลงทุน 

รายการแสดงทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมลงทนุหรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์สนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
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งบกำไรขาดทนุ 
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15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis) 

15.1 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้ง
สิ้น 200.50 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 199.20 ล้านบาท  2) รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 0.64 
ล้านบาท  และ 3) รายได้อื่น จำนวน 0.65 ล้านบาท  โดยรายได้รวมจากการลงทุนลดลงประมาณ 3.96 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.9   ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายได้ค่าเช่าและบริการลดลง
ประมาณ 1.49 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.7   เนื่องจากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยโรงงานและคลังสนิค้า
ของกองทุนรวมของปี 2565 ปรับลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564 และรายได้อื่นๆ ของกองทุนรวมในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 

เป็นจำนวน 2.65 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีรายได้จากการริบเงินประกันเนื่องจากมีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
กำหนด 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 33.74 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ต้นทุนจากการให้เช่าและ
บริการ 9.00 ล้านบาท 2) ค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ  จำนวนทั้งสิ้น 23.15 ล้านบาท และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จำนวน 1.59 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนรวมในปี 2565  เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.9  ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวน 166.76 ล้านบาท ทั้งนี้  เมื่อพิจารณารวมกับ
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน จำนวน 2.99 ล้านบาท  ทำให้กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานใน
รอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 163.77 ล้าน
บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังส้ิน 2,450.14 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.9132  บาท
ต่อหน่วย 

สำหรับผลการดำเนนิงานตั้งแต่วนัที่ วันที่ 1 มกราคม 2565 - วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทนุของกองทนุรวมได้มีมตจิ่ายเงินปนัผลเปน็จำนวนทั้งสิน้ 0.7000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

-  สำหรับผลการดำเนินงานระหวา่งวันท่ี  1 มกราคม 2565  - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 0.1715 บาทต่อหน่วย 

-  สำหรับผลการดำเนินงานระหวา่งวันท่ี  1 เมษายน 2565 -  30 มิถุนายน 2565 จำนวน 0.1700 บาทต่อหน่วย 

-  สำหรับผลการดำเนินงานระหวา่งวันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 จำนวน 0.1700 บาทต่อหน่วย 

-  สำหรับผลการดำเนินงานระหวา่งวันท่ี  1 ตุลาคม 2565 -  31 ธนัวาคม 2565 จำนวน 0.1885 บาทต่อหน่วย 
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15.2  ความเห็นของผู้จดัการกองทนุเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดำเนนิงานเมื่อเทียบกับปกี่อนหน้า 

   ภาพรวมของการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้อย่างมนีัยสำคัญ 

• ผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนรวม 

รายได้ค่าเช่าและบริการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดิม 200.69 ล้านบาท ลดลงเป็น 199.20 
ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 0.7  ในระหว่างรอบการดำเนินงานปี 2565 ที ่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าโดยภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564  ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีค่าเช่า
เฉลี่ยสูงกว่า โดยในปี 2564 มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 140 บาทต่อตารางเมตร  ในขณะที่ปี 2565  อัตราค่า
เช่าเฉล่ียปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 139 บาทต่อตารางเมตร  ประกอบกับในปี 2565 กองทุนรวมมีรายได้อื่น 
0.65 ล้านบาท ลดลงจาก 3.30ล้านบาทในปี 2564 เป็นจำนวน 2.65 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 
กองทุนรวมมีรายได้จากการริบเงินประกันจากการที่มีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด  จึงทำให้
รายได้รวมจากการลงทุนของกองทุนรวมปรับตัวลดลงจาก 204.46  ล้านบาท ในปี 2564 มาอยู่ที่ 
200.50 ล้านบาทในปี 2565 หรือปรับตัวลดลง 3.96  ล้านบาท คิดเป็นปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9  เมื่อ
เทียบกับปี 2564  

ทางด้านค่าใช้จา่ยรวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดมิ 32.46 ล้านบาท  ในปี 2564 เป็น 
33.74 ล้านบาท ในปี 2565  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.9  โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทนุค่า
เช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.00 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 7.36 ล้าน
บาท เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.64  ล้านบาท  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.3 เมื่อ
เทียบกับปี 2564  

ด้วยปัจจัยตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้จากการลงทุนสุทธิปรับตัวลดลงจากเดิม 
172.00 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงเป็น 166.76  ล้านบาทในปี 2565  หรือปรับตัวลดลง 5.24 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 

• อัตราการเชา่ของคลังสินคา้และโรงงาน 

อัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารคลังสินค้าและโรงงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง  อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 85 โดยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าพื้นท่ี 
ณ ส้ินปี 2564  ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 86 โดยอัตราการเช่าที่ปรับตัวลดลงนี้มีปัจจัยหลักมา
จากการท่ีผู้เช่าครบกำหนดสัญญาเช่าและไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า ประกอบกับมีผู้เช่าบางยูนิตที่
ขอยกเลิกสัญญาเช่ากอ่นกำหนด ซึ่งในกรณีท่ีมกีารขอยกเลิกสัญญาเช่ากอ่นกำหนดนี้  ทางกองทุนรวม
ได้ทำการริบเงินประกันการเช่าซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ระหว่างกองทุนรวม และผู ้เช่า ทั ้งนี ้เนื ่องมาจากผู้เช่าบางรายอาจจะยังคงได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19  ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ในปี 2565 ปรับตัวลดลง  ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาอัตราการเช่าพื้นที่ในอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าโดยภาพรวมแล้วพบว่า  
อัตราการเช่าพื้นที่ของกองทุนรวมถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย ทั้งนี้ตามการคาดการณ์ของ 
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EIC  ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าอยู่ที่ร้อยละ 90  ในขณะที่อัตราการ
เช่าพื้นที่เฉล่ียของคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าของกองทุนอยู่ที่ร้อยละ  85  สำหรับปี 2565 

• อัตราค่าเช่าเฉล่ีย 

เนื่องด้วยกองทุนรวมมีการเข้าทำสัญญากับผู้เช่าส่วนใหญ่ในระยะส้ัน 1 ปี - 3 ปี มีเพียงผู้เช่า
บางรายเท่านั้นที่ทำสัญญาระยะยาว 15 ปี  จึงทำให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราค่าเช่าที่มีการต่อสัญญาเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอัตราค่าเช่าเฉล่ียใน
ปี 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564  เนื่องจากในระหว่างปี 2565  มีผู้เช่าที่สัญญาเช่า
สิ้นสุดลงและไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า  และมีผู้เช่าบางยูนิตที่ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด  
ประกอบกับทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้พยายามหาผู้เช่ารายใหม่เพิ่มเข้ามา แต่สามารถปดิคา่เช่า
ได้ในอัตราที่ต่ำกว่า อัตราค่าเช่าที่เสนอไปเล็กน้อย (Asking Rent)  โดยเป็นผลมาจากผลกระทบจาก 
COVID-19  ที ่ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเริ ่มกลับมาดีขึ้น แต่ผู ้ประกอบการบางรายยังคงได้รับ
ผลกระทบอยู่ และยังไม่กลับมาฟื้นตัวได้เต็มที่   

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในปี 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 
2564  โดยในปี 2564 มีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 140 บาทต่อตารางเมตร  ในขณะท่ีปี 2565 อัตราค่าเช่าเฉล่ีย
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 139 บาทต่อตาราเมตร  อย่างไรก็ตามอัตราค่าเช่าเฉลี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้
ตามการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าของการต่อสัญญาเช่า  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในตลาดตาม
บทวิเคราะห์ของ EIC ซึ่งมีค่าเช่าเฉลี่ยของโรงงานและคลังสินค้าโดยภาพรวมของตลาดอยู่ในช่วงที่
ค่อนข้างกว้าง ประมาณ 130 - 200  บาทต่อตารางเมตร โดยมีผู้ประกอบการบางรายอาจพิจารณา
ปรับลดอัตราค่าเช่าลงเพื่อท่ีจะหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่าง  จะเห็นได้ว่าอัตราค่าเช่าเฉล่ีย
ของกองทุนรวมถึงแม้ไม่ได้สูงมากแต่ยังคงอยู่ในช่วงเดียกับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของตลาด ทั้งยังถือไดว้่า
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในสภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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15.3 อตัราส่วนทางการเงนิ  

อัตราส่วนที่สำคัญ ปี 2565  ปี 2564 

อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิต่อรายได้รวม 83.17% 84.12% 

อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี/งวด 8.20% 8.44% 

อัตราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี/งวด 1.38% 1.34% 

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญช ี 93.67% 94.02%  

 

ในปี 2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี อยู่ที่ 2,444.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2564 เมื่อ
พิจารณารวมกับรายได้รวมที่ปรับตัวลดลงและค่าใช้จ่ายรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น  ทำให้
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 8.20  ปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.44  และส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย
ระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.38  ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.34 

ทั้งนี ้อัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (Net Investment Income Margin) ซึ่งไม่นับรวมรายการ
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (นับเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากธนาคารเท่านั้น) ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 83.17 ลดลงจากปี 2564 ซึ่ง
อยู่ที ่ร้อยละ 84.12 อันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้รวมซึ่งปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.9  

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง  การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์  
(ฉบับประมวล) หมวด 3 ส่วนที่ 1 ข้อ 35 ระบุว่า กองทุนรวมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจะนำไปจัดหา
ผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบปี
บัญชี เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ได้แก่ (1) เป็นรอบปีบัญชีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ  

(2) มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดย ณ สิ้นปี 2565 สัดส่วนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม มมีูลค่าเท่ากับร้อยละ 93.67 และ ณ ส้ินปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 94.02 
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15.4 ขอ้มูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม 

 

15.5 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทนุเรียกเก็บจากกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี 
ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

จำนวนเงนิที่เก็บจริง 1 

(ล้านบาท) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด   

 O ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อป ี 8.82 

 O ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อป ี 0.50 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ตามทีเ่กิดจริง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เป็นต้น 

 O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อป ี 0.76 

 O ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหารมิทรัพย์  - ร้อยละ 4 ของรายได้จากคา่
เช่าและค่าบริการ และ 

- ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน 

12.042 

 O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจริง ไม่มี 
 O ค่าธรรมเนียมในการจดัจำหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงคา่

คอมมิชชั่นในการขายหนว่ย 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อป ี ไม่มี 

 O ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

       รวมถึงคา่คอมมิชชั่นในการขายหน่วย  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อป ี ไม่มี 

 O ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์  
       -  ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทุนแต่ละครั้ง 

ไม่เกิน 15 ล้านบาท ไม่มี 

-  หลังการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก  
  (ค่าใช้จา่ยนักลงทุนสัมพันธ์ (ในส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ) และค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชุม) 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อป ี

ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันส้ินปีบัญชีก่อนหน้า 

ไม่มี 

 O ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามทีจ่่ายจริง 1.03 
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 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

จำนวนเงนิที่เก็บจริง 1 

(ล้านบาท) 
 O ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตามทีจ่่ายจริง 1.59 

 

หมายเหตุ: 
1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

2. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมในการบริหาร ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive) ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่  
 ค่านายหนา้ในการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

15.6 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ  
ไม่มี 
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15.7 รายงานความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษ ัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุน รวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้
แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำใหผู้้อื่น
สำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”  นอกจากนี้ บริษัทจัดการรับรองว่า  

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของกองทุนรวมได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ว 

(2) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
รวมในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

(3) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทจัดการได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวมแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชยพฤกษ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และนายเภรี อิชย
พฤกษ์ กำกับไว้ บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น 

   

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. ……………………………… ……………………………………… ………………………………… 

 

2. ……………………………… ……………………………………... ………………………………… 

ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ปิ่นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค (PPF)   

 

 

นางทิพาพรรณ  ภัทรวิกรม Executive Director 

นายเภรี อิชยพฤกษ ์    Director 




