
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจำปี 2566  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิน่ทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

ประชุมเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชมุลาดพร้าว สวีท  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

ก่อนการเปิดประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม โดยชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
ลงทุน ประจำปี 2566 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลาดพร้าว 
สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค พร้อมได้แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกวีดีโอ โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการบันทึกวิดีโอระหว่างจัดการประชุม
เพื่อบันทึกข้อมูล สำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกบันทึก ได้แก่ ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุม รวมถึงเนื้อหา การลงคะแนนเสียง คำถาม คำตอบ และการแสดงความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้จัดพื้นที่สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ประสงค์บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการประชุมไว้แล้ว ในบริเวณแถวที่นั่งถัดจากกล้องบันทึกวีดีโอ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถอ่านรายละเอียดการใช้สิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม 

ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1) คุณเภรี อิชยพฤกษ ์ Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษทัจัดการ”) 

   ประธานท่ีประชุม 
2) คุณสิรยา ศรีเกษมวงศ์ Associate Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 
 ผู้ดำเนินการประชุม 

3) คุณชุติมน เลื่อมประพางกูล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และกำกับกิจการ 
 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
 ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

1) คุณไตรสรัณ งามศิริวงศ์กุล ผู้จัดการ ฝ่ายงานปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
2) คุณชุดานันท์ เบ็ญจศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์ 

  



ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   

1) คุณกุลรพี ปิยะวรรณะสุทธิ์ Partner  
2) คุณพรพรรณ ฉัตรอนันทเวช Manager 

 
เร่ิมการประชุม 

 เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.30 น.  โดยคุณเภรี อิชยพฤกษ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)  ได้กล่าวต้อนรับ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566  ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี  2566  มีผู้ถือหน่วยรวมทั้งสิ้น 1,138 ราย จำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 224,510,000 หน่วย โดยมีผู้ถือหน่วยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย 
และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวม 46 ราย คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมทั้งส้ิน 117,829,716 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
52.4831 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ที่จะต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ดังนั้นประธานในที่ประชุม  จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566  ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ปิ ่นทอง อ ินด ัสเตร ียล ปาร ์ค  ( “กองท ุนรวม”)  และขอให้ค ุณสิรยา ศร ี เกษมวงศ ์  ร ับหน้าท ี ่ดำเน ินการประชุม  
(“ผู้ดำเนินการประชุม”)  ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ 

 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และเป็นการปฏิบตัิต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 บริษัทจัดการได้เปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา นอกจากนี้ทางบริษัทจัดการ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงแจ้งข่าวการเผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ได้ทราบล่วงหน้า 

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุมให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

วาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม 
2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดคำถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น 

หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุม 
รายอื่น 

3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถามเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทุนรวม จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตาม 
ความเหมาะสม  



ทั้งนี ้หากมคีำถามทีค่งค้างอยู่ บริษัทจัดการจะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบ ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทจัดการ  พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชมุในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 

ประธานกล่าวเสนอต่อที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการได้เผยแพร่และจัดส่งข้อมูลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมและรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท
จัดการในวันท่ี 30 มีนาคม 2566 รวมถึงได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทางไปรษณีย์ 

ความเห็นบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการ เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 วาระน้ี
ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ท่ีประชมุรับทราบ  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้ 

คำถามที่ 1 จากผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุนประจำปี 2565 ในส่วนของวาระที่ 2 คำถามที่ 4 ไม่ได้มีการตอบคำถาม โดยแจ้งว่าจะ
ไปตอบคำถามในวาระที่ 3 แต่ในวาระที่ 3 ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับคำถามนี้ จึงรบกวนชี้แจง 

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า คำถามที่ 4 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 คุณอรวรรณ 
ศิริรัตนวงศ์ สอบถามว่า กำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงมาอยู่ที่ 6.1 ล้านบาท ในปี 2564 เกิดจากอะไร 
ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอชี้แจงในท่ีประชุมว่า เป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ลดลง
ไป 6.1 ล้านบาท ท้ังนี้เป็นเพียงวิธีการบันทึกบัญชี ไม่ได้เป็นกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปจริง  

มติที่ประชุม 

วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไม่มกีารลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหนว่ย
ลงทุน ประจำปี 2565 

ก่อนเข้าสู่วาระท่ี 2 และวาระอื่นๆ ที่มีข้อมูลรายละเอียดด้านการเงิน  ประธานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
รวมในเรื่องสำคัญในปี 2565 ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลทรัพย์สินของกองทุนให้พร้อมจัดหารายได้ และการจัดเก็บค่าเช่าจาก  
ผู้เช่าของกองทุนรวมแล้ว  ในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ติดตามดูแลการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ตามที่กองทุนได้อนุมัติ
งบประมาณตามที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ขออนุมัติมา  โดยในปีที่ผ่านมาทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการควบคุม



ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นในส่วนของงบประมาณการซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงทรัพย์สินของกองทุน กล่าวคือ ส่วนที่ 
ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ชะลอการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไป
ก่อน เช่นงานปรับปรุงเปลี่ยนแผ่น sky light และงานเปลี่ยนฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถชะลอการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
ลงได้เป็นจำนวน 1.34 ล้านบาท เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของกองทุน 

ลำดับถัดมา ประธานขอให้ คุณชุติมน ในฐานะผู้บริหารอสังหาริทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ได้แก่อาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของกองทุนในช่วง 
ที่ผ่านมา และแผนการจัดการในอนาคตเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในการหาผู้เช่าในอนาคต   

คุณชุติมน นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยมีบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน) 
เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน  โดยได้อธิบายว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนประกอบไปด้วยอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวม
ทั้งสิ้น 90 ยูนิต แบ่งรูปแบบเป็น 3 ประเภท (1) ประเภท Attached Building มีลักษณะอาคารเป็นเรือนแถว มีผนังติดกันโดยมี
จำนวนมากที่สุดคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 หรือมีจำนวน 62 ยูนิต โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 500 - 4,000 ตารางเมตร   
(2) ประเภท Detached Building มีลักษณะเหมือนบ้านเดี่ยว มีรั้วรอบ มีบริเวณ โดยมีจำนวน 16 ยูนิต ขนาดพื้นที่ประมาณ  
1,000 - 4,000 ตารางเมตร และ (3) Warehouse ยกพื้นสูงประมาณ 1.5 เมตร จำนวนประมาณ 12 ยูนิต ขนาดพื้นที่ประมาณ 
1,000 - 5,000 ตารางเมตร  

สำหรับจุดเด่นของทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ Location โดยทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนนั้น ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 1 ปิ่นทองโครงการ 2 และปิ่นทองโครงการ 3 ซึ่งจะตั้งใกล้อยู่ท่าเรือแหลมฉบังประมาณ  
9 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญในการนำเข้า และส่งออกของประเทศไทย นอกจากนี้ทรัพย์สินของกองทุนยังตั้งอยู่บน
ถนนสายหลัก และอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 โดยตั้งอยู่ประมาณ กม. 99 และยังตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ซึ่งเป็น
ทางหลวงที่เชื่อมต่อแหลมฉบัง ออกไประยอง และสามารถไปถึงโคราช ทางภาคอีสานได้   

สำหรับตัวนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั ้งทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO  
อยู่ภายใต้มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ทำให้นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สิน
ของเราได้รับการรองรับมาตรฐานสากล  และยังมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ที่สามารถให้บริการลูกค้าในการทำธุรกิจได้  
นอกจากนี ้จุดเด่นที ่สำคัญของนิคมอุตสาหกรรมปิ ่นทองคือ เรื ่องของ One-stop service หรือการให้บริการครบวงจร   
โดยให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ BOI EEC รวมไปถึงการขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทั้งเรื่องการขออนุญาตการใช้ที่ดิน และการขออนุญาตใช้อาคาร เป็นต้น  นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท 
และมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยติดตามดูแล และบริการลูกค้าหลังการขายตลอดระยะเวลาการเช่าของลูกค้า อีกด้วย และ
หลังจากที่ลูกค้าเข้ามาแล้ว ระบบลูกค้าสัมพันธ์ มีการให้บริการที่ดีกับลูกค้าตั้งแต่ก่อนเข้าทำสัญญาเช่า นอกจากนี้ยังมี 
Hotline สายด่วนให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยหากผู้เช่าติดปัญหา หรือมีเรื่องเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และมีศูนย์ฝึก
ทักษะแรงงานของสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อให้มีความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอ  



ลำดับถัดมา คุณชุติมนได้ให้ข้อมูลการจัดการกองทุนในเรื่องที่สำคัญ โดยให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับงานซ่อมแซม 
และงานปรับปรุงอาคารปี 2563 - 2565 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และสำหรับปัจจุบันในปี 2566 โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2566 ในส่วน
ของงานซ่อมแซมจำนวน 1.94 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแผนงานซ่อมแซมจะผันแปรตามการประมาณ
การลูกค้าที่จะเข้ามาเช่าอาคารโรงงาน ซึ่งทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่าในปีนี้น่าจะมีลูกค้าเข้ามาเช่าเพิ่มขึ้น 
ภายหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคล่ีคลาย จึงมีการตั้งงบประมาณส่วนน้ีเพื่อรองรับลูกค้าที่คาดว่าจะเข้ามา  สำหรับงานปรับปรุง
อาคาร ในปี 2565  มีจำนวน 0.68 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 2.28 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับงานปรับปรุงเปลี่ยนแผ่น Sky light ตามที่ประธานได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ คือยังสามารถชะลอการซ่อมแซมได้เนื่องจาก
ลูกค้าเองอาจจะยังไม่สะดวกให้เข้าไปซ่อม จึงยกงบประมาณส่วนนี้มาอยู่ในปีนี้แทน ดังนั้นหากมองค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในปี 
2565 และ 2566 ค่าปรับปรุงอาคารจะอยู่ที่ประมาณ 1.48 ล้านบาท จะเห็นได้ว่างานปรับปรุงอาคารมีแนวโน้มของค่าใช้จ่าย 
ที่ลดลงจากจำนวน 1.92 ล้านบาทในปี 2564 และ 1.48 ล้านบาทในปี 2565 และ 2566 หากมีการถัวเฉล่ียกัน  

คุณชุติมน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารในปี 2566 เพิ่มเติม โดยตั้งงบประมาณ
สำหรับงานซ่อมบำรุงโรงงานจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาในปีนี ้ ส่วนที่เหลือจะเป็นงาน 
ทำความสะอาด และงานตัดหญ้าอาคารว่าง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทรัพย์สินให้พร้อมจัดหาประโยชน์ในกรณีที่มีลูกค้า
สนใจเข้ามาดูโรงงาน  สำหรับงานปรับปรุงอาคาร หลัก ๆ จะเป็นงานเปล่ียนฉนวนกันความร้อนร้อยละ 39 และงานเปล่ียนแผ่น 
sky light ร้อยละ 35 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามสภาพอายุการใช้งานของโรงงาน ยกตัวอย่างเช่น แผ่น sky light ที่อายุการใชง้าน
นานหลายปี จะเปลี่ยนเป็นเริ่มขุ่น ทึบ ทำให้แสงสว่างไม่สามารถส่องลงมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกระทบต่อการทำงานของลูกค้า  
จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการใช้งาน ส่วนที่เหลือจะเป็นงานเปลี่ยนแผ่นกระเบื้อง งาทาสี งานซ่อมรอยร้าว  
ซึ่งดำเนินการตามอายุการใช้งานเช่นเดียวกัน   

สำหรับแผนกลยุทธ์ในการหาผู้เช่ารายใหม่ เนื่องจาก 2 ปีท่ีแล้วอยู่ในช่วง Covid ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงหันไปทำ
ตลาดทางด้าน online marketing เพิ ่มขึ้น ซึ ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี มีลูกค้าสนใจเข้ามาดูโรงงาน ดังนั้นในปีนี้ยังคง 
ยึดรูปแบบ digital marketing  เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าจีนเป็นหลัก รวมถึงญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศค่อนข้าง
ใหญ่ การทำ digital marketing หรือ online marketing สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ค ่อนข้างดี และผลตอบรับค่อนข้างดี
เช่นเดียวกัน  นอกจากทำ online แล้ว ยังมีการทำ offline marketing ร่วมด้วย กล่าวคือ มีป้ายประกาศติด มี QR Code หรือ 
มีช่องทางการสื่อสารผ่าน We Chat นอกจากนี้ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์กับลูกค้า 
เนื ่องจากมองว่าลูกค้าเก่าจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการนำไปสู่การให้คำแนะนำแก่ผู ้เช่ารายใหม่ รวมทั้งมีข้อมูล
มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของอาคาร โดยมีระบบป้องกันภัย ระบบระงับอัคคีภัย เป็นต้น และจัดให้มีส่ิง 
ต่าง ๆ ตามกฎหมายอาคาร ทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามเงื่อนไขของกฎหมาย  รวมทั้งมีระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้และป้องกันระงับอัคคีภัย โดยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้  และจัดให้มีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 มีตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีรถดับเพลิง และนัก
ดับเพลิง standby อยู่ในนิคม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด  
24 ชั่วโมง   

 



ประธานให้ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินค้า  

คุณสิรยา ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมโรงงาน โดยจากบทวิเคราะห์ของ SCB EIC คาดการณ์
ว่าในปี 2566 จะมีพื้นที่เปิดใหม่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีที่แล้ว เพื่อรองรับเทรนด์ 
การปรับ supply chain จากผลกระทบของ geopolitics หรือปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  โดยจากการคาดการณ์ของ 
EIC สัดส่วนพื้นที่โรงงานให้เช่าในปี 2566 พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของ FRASERS และ WHA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 และ
ร้อยละ 30 ตามลำดับ  ในขณะที่ระยะกลางในช่วง 2567 – 2569 หรือช่วง 3 ปีข้างหน้า EIC คาดการณ์ว่าพื้นที่เปิดใหม่สุทธิ
เติบโตเฉล่ีย 1.1% อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงงานให้เช่าอาจมีความเส่ียงจากพัฒนาโรงงานแบบ Built to suit ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ
ของผู้ประกอบการและนักลงทุน  สำหรับสัดส่วนพื้นที่ว่างมีแนวโน้มลดลงในผู้ประกอบการรายหลักของตลาดที่มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ทันสมัย  

ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะธุรกิจของโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า 

1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะชะลอตัวลงในปี 2566 ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะปรับตัว
ลดลง ประกอบกับความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในการชะลอตัวเงิน
เฟ้อ 

2) ความต้องการสร้างโรงงานของนักลงทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเพิ่มความต้องการสร้างโรงงานในรูปแบบ 
Built-to-Suit มากขึ้น กล่าวคือเป็นการสร้างตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

3) จำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะยังคงช่วยให้ผู้ประกอบการยังสามารถเพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ได้มากขึ้น 

สำหรับภาพรวมภาวะธุรกิจคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า โดยภาพรวมอุปสงค์และอุปทานยังคงเติบโตสอดคล้องกัน  
โดยจากบทวิเคราะห์ของ EIC คาดการณ์ว่าในปี 2566 พื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มขยายตัว 6% จากปีที่แล้ว จากพื้นที่เปดิใหม่ 
ที่คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาประมาณ 200,000 ตารางเมตร โดยส่วนมากมาจากโครงการ Built to suit ของ developer รายใหญ่ 
ที่คาดว่าจะก่อสร้างเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce ในขณะที่อัตราการเช่าค่อนข้างสูงโดยในปี 2566 – 2567 
คาดว่าจะมีอัตราการเช่าที่ 90% 

ปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจคลังสินค้า ได้แก่  

1.  ธุรกิจ E-Commerce ที่เติบโตได้ดีโดยเฉพาะในช่วง Covid ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา  

2.  พื้นที่คลังสินค้าให้เช่ายังคงกระจุกตัวในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีกิจกรรมการผลิต 
รวมถึงพื้นที่กระจายสินค้าหลัก  

ลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุน โดย ณ สิ้นปี 2565 มีอัตรา 
การเช่าอยู่ที่ 85% ปรับตัวลดลงจาก 86% ในปีที่แล้ว เนื่องจากมีผู้เช่าที่ไม่ต่อสัญญาเช่า และมีผู้เช่าบางราย early terminate 
ส่งผลให้อัตราการเช่าเติบโตลดลงเล็กน้อย   



ในส่วนของสัญญาเช่าของกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี โดยในปีนี้มีสัดส่วนสัญญาเช่าที่จะ
ส้ินสุดการเช่ามากที่สุดคิดเป็น 43% หรือประมาณ 49,000 ตรม. โดยส่วนใหญ่จะไปส้ินสุดสัญญาเช่าในช่วงไตรมาส 4  

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวม  

โดยผู้ดำเนินการประชมุ เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

บริษัทจัดการ ได้สรุปผลการดำเนนิงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่สำคัญที่เกิดขึ้น ตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึง่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญไดด้งันี้ 
 

 
 

ความเห็นบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการ เห็นว่าผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สำหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที ่  31 ธ ันวาคม 2565  
มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้สอบถามดังนี้ 

คำถามที่ 1  คุณอดิเรก ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สัญญาเช่าที่จะครบกำหนดในปีนี้ 43%  
มีการต่อสัญญาเช่าทุกรายหรือไม่  

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ให้ข้อมูลว่า สำหรับสัญญาเช่าที่จะครบกำหนดในปีนี้คิดเป็น 43% หรือประมาณ 
49,000 ตารางเมตร และส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงในช่วงไตรมาส 4 ประมาณ 20,000 ตารางเมตร สำหรับ
ภาพรวมของอัตราการต่อสัญญาเช่าของกองทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงประมาณ 86% - 96% 



โดยในปี 2565 มีอัตราการต่อสัญญาเช่าอยู่ที ่ 88%   ทั ้งนี้ตามที่กองทุนได้มีการติดตามและสอบถาม
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ทราบว่าในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เช่ารายใหม่เข้ามา 
2 ราย คิดเป็นพื้นที่เช่าประมาณ 2,500 ตารางเมตร ดังนั้นในช่วงไตรมาส 2 นี้ อาจจะเห็นอัตราการเช่าปรับ
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที ่ 87% ในขณะที่คาดการณ์ว่าอาจจะมีผู ้เช่ารายใหม่เข้ามา 4 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
การเจรจาสัญญาเช่า ดังนั้นกองทุนจึงคาดว่าในกรณีที่ไม่มีผู้เช่ารายใดย้ายออก ในปีนี้มีความเป็นไปได้  
ที่จะเห็นอัตราการเช่าที่ 90%  

คำถามที่ 2  จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านเดิม สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 - 2564 ซึ่งมี Covid แต่กองทุน 
ยังสามารถรักษาค่าเช่าในระดับปีละประมาณ 200 ล้านบาทได้ แสดงว่าไม่มีผู้เช่ารายใดยกเลิก
หรือไม่เช่าต่อใช่หรือไม่ และหากแบ่งประเภทธุรกิจของผู้เช่า แบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง 

คำตอบ  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ชี้แจงว่าลูกค้าที่เช่ากองทุนส่วนใหญ่เป็นประเภท SME ดังนั้นย่อมได้รับผลกระทบ 
เพียงแต่ไม่มีผู้เช่ารายใดที่อยากจะยกเลิกการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมากองทุนมีการช่วยเหลือ  
ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าบางรายที่ได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งนี้มีผู้เช่าที่ยกเลิกสัญญาเช่า
บ้าง แต่ก็สามารถหาผู ้เช่ารายใหม่เข้ามาทดแทนได้ ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เช่าพื ้นที ่ในนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจมานาน จึงพยายามที่จะดำเนินธุรกิจต่อ ไปให้อยู่ได้  ทั้งนี้  
หากแยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก  

 
คำถามที่ 3 จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านเดิม สอบถามเพิ่มเติมว่า หากดูข้อมูล FDI จะพบว่ากลุ่มนักลงทุน 

ชาวจีนเข้ามาเยอะมา กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ในนิคมอตุสาหกรรมปิ่นทองหรือไม่ และ
ถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราหรือไม่  

คำตอบ  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าชาวจีนเป็นหลัก และปัจจุบันลูกค้า
ชาวจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ EV หรือพวกเฟอร์นิเจอร์ โดยจะเปน็การ
เช่าเพื่อเปล่ียน origin code เพื่อท่ีสามารถส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เป็นต้น  

คำถามที่ 4 จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านเดิม สอบถามเพิ่มเติมว่าในอุตสาหกรรม ค่าเช่าโรงงานอยู่ที่กี่บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน และมีโอกาสที่จะขึ้นค่าเช่าได้หรือไม่  

คำตอบ   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้ชี้แจงว่า รูปแบบโรงงานที่กองทุนเข้าโรงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือน
เรือนแถว ดังนั้นค่าเช่าจะไม่ได้สูงมากนัก โดยเฉลี่ยจะอยู่ที ่ประมาณ 130 - 140 บาทต่อตารางเมตร 
ต่อเดือน ในขณะที่รูปแบบที่มีลักษณะแบบบ้านเดียวจะมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่สูงกว่า  สำหรับการขึ้น 
ค่าเช่านั้น ทีมฝ่ายขายจะเข้าไปเจราจา โดยมีการดูผลประกอบการของลูกค้าประกอบด้วย โดยที่หาก 
มีลูกค้ารายใดที่มี potential ที่จะปรับขึ้นราคา ทางทีมงานก็จะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่า ทั้งนีท้ี่ผ่านมาเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid ดังนั้นอาจจะต้องให้เวลาลูกค้าในเรื่องของการฟ้ืนตัวของผลประกอบการด้วยเช่นกัน  

 



คำถามที่ 5  คุณสมสุด ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้รวมในปี 2564 จำนวนประมาณ 204 
ล้านบาท แต่ในรายงานประจำปีระบุว่า revenue ประมาณ 201 ล้านบาท  

คำตอบ   ประธานชี้แจงว่า ข้อมูลที่ระบุในรายงานประจำปี ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญนั้น หากดูตาม presentation 
จะเป็นส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้ของดอกเบี้ย เป็นการสรุปตัวเลขบางรายการเท่านั้น 
ไม่ใช่รายได้รวมทั้งหมดของกองทุน  ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในงบการเงินของกองทุน    

 
คำถามที่ 6  จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านเดิม สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้อื ่นในข้อ 1.3 ที่ลดลงไปประมาณ  

2.6 ล้านคืออะไร และในข้อ 2.1 ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นเพราะอะไร  

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า รายได้อื่นที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่าในปี 2564 มีผู้เช่าส่วนหนึ่ง 
ที่ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด  ซึ่งตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบกำหนดตาม
สัญญาเช่า กองทุนจะต้องริบเงินประกันค่าเช่าและบริการ เนื่องจากถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสในการที่  
ผู้เช่าอยู่ไม่ครบกำหนด 

  
 สำหรับต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ จะประกอบไปด้วยค่าประกันภัยทรัพย์สิน ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง 

ค่าบำรุงรักษาอาคาร ค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น โดยในปี 2564 ที่มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่
ต่ำกว่าเนื่องจากว่าทางกองทุนได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับนโยบายการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
ภาครัฐ 

 
คำถามที่ 7  คุณอรพินท์ ผู ้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับผู ้เช่าที ่จะหมดสัญญาเช่าใน  

ไตรมาส 4 ปีนี้ ว่าทางผู้เช่าได้มีการเจรจาหรือยังว่าจะเช่าต่อหรือไม่ และโดยปกติจะทราบ
ล่วงหน้าประมาณกี่เดือน  

คำตอบ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ชี้แจงว่า ตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งล่วงหน้าว่าจะต่อสัญญา
เช่า หรือยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า 3 เดือน หรือ 90 วัน   

 

มติที่ประชุม  

วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
ประจำปี 2565 
  



วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565  

โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

ขอเสนอต่อที ่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดยกองทุนรวมได้จัดทำและอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรอง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
รับทราบดังนี้ 
 

 
 
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผู้สอบบัญชี ดังนี ้  

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) 
• การวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถูกประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้  

(Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองในจังหวัดชลบุรี 
วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
• สอบถามในเชิงทดสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของวิธีการประเมินราคาและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการล่าสุดและการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในอดีต 



• ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความเป็นกลางของบริษัทผู้ประเมินราคา และตรวจสอบคุณสมบัต ิ
        ของผู้ประเมินราคา 

• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการประเมินมูลค่าสำหรับอัตราคิด
ลด อัตราการเช่า และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในอดีตเปรียบเทียบกับแนวโน้ม
ของภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันในปัจจุบัน 
 

ความเห็นบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ของกองทุนรวม มีความถูกต้องและเหมาะสม  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้สอบถามดังนี้ 

คำถามที่ 1  คุณอดิเรก ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากกองทุนเป็น Freehold และ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธี Income Approach จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใดมูลค่าในการประเมิน 
จึงลดลง  

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ในปี 2564 มูลค่าประเมินทรัพย์สินของกองทุนอยู่ที่ 2,348 ล้านบาท ในขณะท่ี
ปี 2565 มูลค่าประเมินอยู่ที่ 2,345 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 3 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 0.1% โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากอัตราการเช่าในปี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ส่งผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองทุน
ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีทางด้านค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นหลักๆ คือ ค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
เนื่องจาก ในปี 2564 ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยได้รับส่วนลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% 
จึงส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าจึงปรับตัวลดลง  

คำถามที่ 2  คุณสมสุด ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่าข้อ 9. และข้อ 1. ตามที่แสดงในวาระที่ 3 
โดยข้อ 9. มีมูลค่าที่ลดลง ในขณะที่ข้อ 1. มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงขอคำอธิบาย  

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า รายการในข้อ 9 และข้อ 1 อยู่คนละส่วนในงบการเงนิ กล่าวคือรายการในข้อ 1 
สินทรัพย์รวม จะแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ในขณะที่รายการข้อ 9 แสดงอยู่ในงบกำไร
ขาดทุน  โดยในส่วนของสินทรัพย์รวมที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่ากองทุนมีเงินสดบางส่วน และมีการลงทุน
ในหน่วยลงทุนซึ่งในปี 2565 กองทุนมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ส่งผลให้กองทุน
มีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น  

มติที่ประชุม 

วาระน้ีเป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชุมมีมติรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไร
ขาดทุนประจำปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 



วาระที่ 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปนัผลประจำปี 2565 

โดยผู้ดำเนินการประชมุ เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  
ตามที ่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

โดยกำหนดให้บริษัทจัดการ ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที ่ปรับปรุงแล้วของ  
รอบปีบัญชี โดยจ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับปี 2565 ทางกองทุนรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จาการดำเนินงาน 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 
 



ทั้งนี้ กองทุนรวมได้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการสำหรับคำนวณกำไรสุทธิที ่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยในปี 2565 กองทุนมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 163.77  
ล้านบาท  โดยกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 157.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 96 ของ 
กำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว   
 

อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2564 กองทุนมีกำไรสุทธิที ่ปรับปรุงแล้ว 178 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน  
157.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.2 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี ้เมื่อพิจารณารายการ
ปรับปรุงเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสด โดยกองทุนมีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์จำนวน 6.1 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหลังพิจารณาความจำเป็นในการดำรงเงินสด  
เป็นจำนวน 171.99 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 91.4 ของกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว 
 
ความเห็นบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 (จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  ระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ 
กองทุนรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเข้ามา 

มติที่ประชุม 

วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน  และสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2565 ของกองทุนรวม 

 

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

โดยผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียด ดังนี้  

บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของกองทุนรวมประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 890,000  บาท โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

 
 



 
 
ความเห็นบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า ผู ้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรา
ตลาด  จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม โดยมีผู้สอบถามดังนี้ 

คำถามที่ 1  ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ตามที่  
งบการเงินแสดงรายได้ 3 ส่วนได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า
และบริการ และรายได้จากการขายบริการอื่น ๆ  จึงขอสอบถามว่ามีการขายอสังหาริมทรัพย์
อะไรบ้าง และในส่วนของหนี้สิน มีความสามารถในการชำระหนี้สินอย่างไรบ้าง 

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า รายได้หลักของกองทุนมาจากการให้เช่าและบริการ ไม่ได้มีการขายอสังหาริม ทรัพย์ 
สำหรับหนี้สินของกองทุนจะเป็นในส่วนของเงินมัดจำการเช่าและบริการที่กองทุนเรียกเก็บจากผู้เช่า หาก  
มีการเลิกสัญญาเช่า กองทุนจะดำเนินการเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และคืนเงินมัดจำให้ผู ้เช่า 
นอกจากนั้นจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหน้ีสินอื่น ๆ  

มติที่ประชุม 
วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
 

 



วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ มีผู้สอบถามดังนี ้

คำถามที่ 1  คุณอดิเรก ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ว่าโครงการของ 
ปิ่นทอง 1, 2 และ 3 ที่ขายเข้ากองทุนทั ้งหมด 90 ยูนิต อยากทราบว่าโครงการของปิ ่นทอง 
มีทั้งหมดกี่ยูนิต และมีการบริหารจัดการในการหาผู้เช่าให้มีความเสมอภาคระหว่างโรงงานของ
ปิ่นทองเองกับกองทุนอย่างไร  และในอนาคตมีแผนที่จะนำโรงงานขายเข้ากองทุนเพิ่มหรือไม่  

คำตอบ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเสมอภาคว่าเวลาลูกค้าที่สนใจเช่าพื้นที่ 
เข้ามา ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมี list โรงงานว่างทั้งหมดนำเสนอลูกค้า โดยไม่ได้มีการระบุว่า  
ยูนิตไหนเป็นของปิ่นทอง หรือของกองทุน โดยลูกค้าจะพิจารณาเลือกขนาดพื้นที่เช่าเป็นหลัก และ location 
ที่ตั้ง ว่าชอบทำเลที่ตั้งของโครงการไหน  สำหรับพื้นที่เช่าของบริษัทปิ่นทองมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 43,000 
ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าปัจจุบันน้อยยกว่ากองทุน ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามามีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากทรัพย์สินของปิ่นทองจะเป็นลักษณะแบบบ้านเดี่ยวเป็นหลัก ในขณะที่ลูกค้าที่เข้ามาและเพิ่ง
เริ ่มทำธุรกิจอาจจะสนใจพื้นที่เช่าขนาดเล็ก ซึ ่งก็จะตรงกับทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลัก นอกจากนี้
ทรัพย์สินของบริษัทปิ่นทองจะตั้งอยู่ในโครงการปิ่นทอง 3 และปิ่นทอง 5 หากพิจารณาด้านทำเลที่ตั้งแล้ว 
โครงการท่ีกองทุนเข้าลงทุนจะมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่า  

 ประธาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนจะติดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 
เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถระดมทุนเพิ่มได้ และไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ ในขณะท่ีทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งรูปแบบ Freehold หรือ Leasehold สามารถระดมทุนได้ ลงทุนเพิ่มเติม
ได้ กู้ยืมเงินได้ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามหากกองทุนต้องการลงทุนเพิ่มเติมจะต้องทำการแปลงสภาพ ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้แจ้งว่าจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน โดยต้นทุนในการ
แปลงสภาพจะประหยัดไปได้ประมาณ 3%  ซึ ่งจะทำให้อุปสรรคในการแปลงสภาพของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไปเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีข้อดีเพิ่มขึ้น โดยตามมติของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังการยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ทั ้งนี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนทางกฎหมายและประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อน  

คำถามที่ 2  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านเดิม สอบถามเพิ่มเติมว่ากองทุนมีความสนใจที่จะแปลงสภาพหรือไม่ และ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่  

คำตอบ ประธาน ชี้แจงว่าทางกองทุนมีการศึกษาความเป็นไปได้อยู่ เนื่องจากหลักเกณฑ์เพิ่งกำหนดออกมา ทั้งนี้  
มีข้อดีของการแปลงสภาพไปเป็นกองทรัสต์ เช่น กองทรัสต์สามารถระดมทุนเพิ่มได้ สามารถออกหน่วย
ลงทุนเพิ่มเพื่อซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ และสามารถกู้ยืมเงินได้ โดยหากไม่ต้องมีการจัด Rating สามารถ
กู้ยืมเงินได้ร้อยละ 35 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกองทรัสต์จะมีการกู้ยืมเงินร่วมด้วย เพื่อไม่ให้ต้นทุนทางการเงินของ



กองสูงเกินไป ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ในการแปลงสภาพ จะต้องขอมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนก่อน 

คำถามที่ 3  ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามรายการขาดทุนจากเงินลงทุน ว่าเป็นรายการประเภท
อะไร 

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ในปี 2565 มีรายการขาดทุนจากเงินลงทุนประมาณ 2.9 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากมูลค่าประเมินที่ลดลงไป 3 ล้านบาท ประกอบกับกองทุนมีรายการ unrealized gain หรือรายการ
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุน ก่อนที่จะนำ
เงินจ่ายออกเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น 2 รายการนี้รวมกันแล้วส่งผลให้กองทุนมีรายการ
ขาดทุนจากเงินลงทุนประมาณ 2.9 ล้านบาท 

คำถามที่ 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในกรณีที่กองทุนแปลงสภาพไม่สำเร็จ ทางบริษัท  
ปิ่นทองจะนำทรัพย์สินส่วนที่เหลือตั้งเป็นกองทรัสต์ใหม่หรือไม่  

คำตอบ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ความเห็นว่าหากประสงค์จะแปลงสภาพ ไม่คิดว่าการแปลงสภาพจะไม่สำเร็จ 
นอกจากไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ดำเนินการประชุม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในขั้นตอนการแปลงสภาพจะต้องมีการจัดจ้าง IFA หรือผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ทำการศึกษาและให้ความเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีข้อดี ข้อเสีย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างไรบ้าง ท้ังนี้จะต้องนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติ 

เมื่อไม่มีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้งการปิดประชุมเวลา 10.49 น. และกล่าว
ขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลา 10.49 น. 
 

 ลงชื่อ  ____________________________________   
 (นายเภรี อิชยพฤกษ)์ 
 ประธานท่ีประชุม 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ 
 โดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 


