สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค (PPF)
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) (“กองทุนรวม”) ได้ มีประกาศแจ้ งต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่ องการดาเนินการเกี่ ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยลงทุน
ประจาปี 2564 ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทังนี
้ ้เพื่อดาเนินการ
ตามแนวทาง ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่ องการผ่อนผันการดาเนินการของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัท จัดการจึงดาเนิ นการจัด ส่ ง
รายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 ให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนรั บทราบแทนการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนประจาปี 2564
ในการนี ้บริษัทจัดการ จึงขอนาส่งสรุปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2563 พร้ อมรวบรวม
และสรุปการตอบข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัย ตามที่ได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคาถามระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานครัง้ ที่ผ่านมา
บริษัทจัดการ ขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานผลการดาเนินงานครัง้ ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่
ปรากฎในเอกสารแนบ 1 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ในหนังสือแจ้ งผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม ประจาปี 2563 กองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐานโทรคมนาคม ดิ จิทัล ลงวัน ที่ 5 เมษายน 2564
ตามที่ได้ นาส่งก่อนหน้ า

วาระที่ 2. รั บทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ป่ ิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค (PPF)
บริ ษั ท จั ด การขอรายงานให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบผลการด าเนิ น ของกองทุ น รวมประจ าปี 2563
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษั ท จัด การ ได้ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น รวม และรายละเอี ย ดที่ ส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ วัน ที่
1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ง ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่ง ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจาปี 2563 จาก QR Code ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ
2 ของหนังสือแจ้ งผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ประจาปี 2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามที่ได้ นาส่ง
ก่อนหน้ า ซึง่ มีสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานสรุปได้ ดงั นี ้
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ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตั ้งกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะ
รายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน
1. รายได้ จากการลงทุนรวม
1.1 รายได้ คา่ เช่าและบริการ
1.2 รายได้ ดอกเบี ้ย
1.3 รายได้ อื่น
2. รวมค่าใช้ จา่ ย
2.1 ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริการ
2.2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.3 ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
4. ผู้บริหารทรัพย์สิน
5. ทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้ าลงทุน

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

วันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2563 (บาท)
31 ธันวาคม 2562 (บาท)
205,693,515
203,495,071
205,386,755
202,083,481
306,760
634,241
777,349
32,482,968
40,477,847
7,064,693
14,812,311
23,537,061
23,343,952
1,881,214
2,321,584
173,210,547
163,017,224
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในทีด่ ิน อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า รวมรวมจานวน 90 ยูนิต และพื ้นที่อเนกประสงค์และและอาคาร
อเนกประสงค์ให้ เช่า1 ทีต่ ั ้งอยูใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (ปิ่ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลม
ฉบัง) (ปิ่ นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3) (ปิ่ นทอง 3)
ณ สิ ้นปี 2563 = 88%
ณ สิ ้นปี 2562 = 87%
ณ สิ ้นปี 2563 =142 บาท/ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2562 =141 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ: 1พื ้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพืน้ ที่ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า พืน้ ที่สานักงานและ
โรงอาหารให้ เช่า และพื ้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า

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

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

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

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

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

วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2563

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

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

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

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

ความเห็นบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 (จากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่ างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีความถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรที่จะแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ

วาระที่ 5. รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
บริษัทจัดการขอรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2564 รายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจาปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 900,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี ้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266) และ/หรื อ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470) และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795)
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ค่าธรรมเนียมนรายปี :
ค่ าธรรมเนียมปี 2564
900,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมปี 2563
900,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทาและคัดสาเนาเอกสาร(หากมี)

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

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี -
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บริ ษัทจัดการ จึงขอนาส่งสรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค (PPF) ประจาปี 2563 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบตามรายละเอียดวาระเพื่อรั บทราบข้ างต้ น ทังนี
้ ้ตามที่
กองทุนรวมเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหน่วยส่งข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยผ่านทางเว็ บไซต์ของกองทุนรวมในระหว่างวันที่
9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีคาถามจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงชื่อ ____________________________________
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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