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คาํจาํกดัความ 

กฎหมายหลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ .  2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ตามที"มีการแก้ไขเพิ"มเติม)  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ กฎ ระเบียบ
คําสั"ง หนงัสือเวียน หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสือผ่อนผนัและกฎหมายอื"น
ใดที"เกี"ยวข้อง ทั &งที"มีอยูใ่นปัจจบุนั และที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง บคุคลที"มีความสมัพนัธ์ที"เกี"ยวข้องกบัผู้จองซื &อหน่วยลงทุน ผู้จองซื &อพิเศษ ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่า และ/หรือ ผู้ โอนสิทธิการเช่า ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ"งหรือหลายลกัษณะดังต่อไปนี &ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 

(1) คูส่มรสและบตุรที"ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(2) นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบุคคลนั &นซึ"งถือหุ้นหรือเป็น
หุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 
(ห้าสิบ) ของจํานวนหุ้ นที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดหรือความเป็นหุ้ นส่วน
ทั &งหมด 

(3) กองทนุส่วนบคุคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)   แต่ทั &งนี & มิให้รวมถึงกองทุน
สาํรองเลี &ยงชีพ 

กลุ่มปิ นทอง หมายถึง บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และ/หรือบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอ
รี"จํากดั 

กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค  

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  

หมายถึง  กองทนุรวมที"บริษัทจดัการจดัตั &งขึ &นโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื"อนําเงินที"ได้จากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั &งประกาศอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง 

การบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 
หมายถึง    การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยูใ่นสภาพที"ดีและพร้อมที"จะใช้

หาผลประโยช น์ ไ ด้ตลอดเวลา  ตลอดจนการจัดหาผลประโยช น์จา ก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั &งการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที"กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 
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การประเมินค่า หมายถึง การคํานวณมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมเพื"อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ประชาชน โดยเป็น
การประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ"งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากดัสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สนิ เงื"อนไขและข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื"นของการใช้
ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั และรายละเอียดอื"นที"เกี"ยวข้อง
รวมทั &งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพที" เ ป็นอยู่ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 

การสอบทานการ
ประเมินค่า 

หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี"ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสํารวจทรัพย์สินตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 

การให้เช่า/ให้เช่า หมายถึง การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการให้ใช้พื &นที"ในทํานองเดียวกบัการให้เช่า และ
การให้บริการที"เกี"ยวเนื"องกบัการให้เช่า หรือการให้ใช้พื &นที"ดงักลา่ว 

กาํไรสุทธิที ปรับปรุงแล้ว หมายถึง กําไรสทุธิที"หกักําไรที"ยงัไมเ่กิดขึ &น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &ง
ปรับปรุงด้วยรายการอื"นตามแนวทางที"สํานักงานกําหนด เพื"อให้สอดคล้องกับ
สถานะเงินสดของกองทนุรวม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง กลุ่มบุคคลธรรมดาที"ทําหน้าที"พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบในการ
ตดัสินใจลงทนุหรือจดัการทรัพย์สินของกองทนุรวมโดยการซื &อ ให้เช่า จําหน่าย
โอน หรือรับโอนซึ"งอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ นทอง 

หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง  นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง) และนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) 

จาํนวนเงนิทุนจด
ทะเบียน  

หมายถึง  จํานวนเงินทนุที"กองทนุระดมทนุได้ และนําไปจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กบั
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิX และ/หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทุน 
รวมถึงบคุคลที"เกี"ยวข้อง 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
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น า ย ท ะ เ บี ย น ห น่ ว ย
ลงทุน 

หมายถึง นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที"ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที"ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม 

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที"ถือหุ้นในบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที"
ปรึกษา หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตั &งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่าย
ได้แล้วทั &งหมดของบคุคลดงักลา่ว หรือบริษัทที"บคุคลดงักลา่วถือหุ้นตั &งแต่ร้อยละ 
10 ของจํานวนหุ้นที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของบริษัทนั &น 

บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

หมายถึง บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ"งเป็นบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที"อยู่ในบญัชีรายชื"อที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลกั เพื"อวัตถุประสงค์
สาธารณะ พ.ศ. 2552 และที"ได้แก้ไขเพิ"มเติม 

บุคคลที เกี ยวข้อง หมายถึง บคุคลที"เกี"ยวข้องของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานกังาน  ก.ล.ต. 
ที" สน. 29/2549 เรื"อง การกระทําที"อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที" 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2549 และที"แก้ไขเพิ"มเติม 

บุคคลที เกี ยวข้องกบั
บริษัทจัดการ 

หมายถึง บคุคลที"เกี"ยวข้องกบับริษัทจดัการตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 
เรื" องหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการจัดตั &งและจัดการกองทุนกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที" 28กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที"แก้ไขเพิ"มเติม อนัได้แก่ 

(ก) บคุคลที"มิใช่หนว่ยงานของรัฐซึ"งถือหุ้นในลกัษณะใดลกัษณะหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

1. บคุคลที"ถือหุ้นของบริษัทจดัการกองทนุรวมเกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

2. บคุคลที"ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้อยละ 30 ของ
จํานวนหุ้ นที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดหรือจํานวนหุ้ นส่วนของบุคคล
ดงักลา่ว เว้นแตบ่คุคลตาม 1. เป็นบริษัทที"จดัตั &งในตา่งประเทศ 

(ข) นิติบุคคลที"บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล
ดงักลา่วเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดหรือจํานวน
หุ้นสว่น 

(ค) นิติบคุคลที"มีบคุคลที"ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที"
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จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักล่าว เป็นผู้ ถือ
หุ้นในบริษัทจดัการกองทนุรวมเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมดของบริษัทจดัการกองทนุรวมด้วย 

(ง) กรรมการ ผู้ จัดการ พนักงานระดับผู้ จัดการฝ่ายขึ &นไปของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม รวมทั &งบคุคลที"มีตําแหน่งซึ"งมีอํานาจหน้าที"เช่นเดียวกับบุคคล
ดงักลา่ว 

(จ) ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมนั &น 

(ฉ) นิติบคุคลที"บคุคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 
30 ของจํานวนหุ้นที"จําหนา่ยได้แล้วหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั &น 

ประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที  
สน. 25/2552 

หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 เรื"อง หลกัเกณฑ์ 
เงื"อนไข และวิธีการจัดตั &งและจัดการ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที" 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที"ได้แก้ไขเพิ"มเติม  

ปิ นทอง 1 หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 

ปิ นทอง 2 หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบงั) 

ปิ นทอง 3 หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) 

ผู้จองซื .อทั วไป หมายถึง   ผู้ลงทนุที"จองซื &อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั"วไปตามที"ระบุไว้ในโครงการ และมิใช่
บคุคลดงัตอ่ไปนี & 

1. ผู้จองซื &อพิเศษ และ 

2. เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเชา่ และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุ
รวมจะลงทนุ และ 

3. ผู้จองซื &อประเภทกองทนุ 

ผู้จองซื .อประเภทกองทุน หมายถึง ผู้จองซื &อพิเศษที"เป็นบคุคลใดบคุคลหนึ"งดงัต่อไปนี &ตามรายละเอียดที"กําหนดใน
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที" สน. 25/2552 
1. กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

2. กองทนุสาํรองเลี &ยงชีพ 

3. กองทนุประกนัสงัคม 

4. กองทนุรวมที"จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ซึ"งเป็นกองทนุรวมที"
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เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั"วไป 

ผู้จองซื .อพิเศษ หมายถึง  ผู้ลงทุนที"หนงัสือชี &ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้แยกต่างหากจากผู้จองซื &อทั"วไปตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 ทั &งนี & ผู้จองซื &อพิเศษให้
หมายถึง บคุคลดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" กจ. 9/2555  เรื"องการ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวนัที" 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 และที"แก้ไขเพิ"มเติม แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทนุตามข้อ 2(10) (18) (22) 
(23) (24) (25) และ (26) แห่งประกาศดงักล่าว (“ผู้ลงทุนสถาบนั” ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"  กจ. 9/2555 ที"ใช้กับกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ตามความหมายนี &ได้แก่ 

1. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2. ธนาคารพาณิชย์ 

3. ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &น 

4. บริษัทเงินทนุ 

5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

6. บริษัทหลกัทรัพย์ 

7. บริษัทประกนัวินาศภยั 

8. บริษัทประกนัชีวิต 

9. กองทนุรวม 

10. กองทนุสาํรองเลี &ยงชีพ 

11. กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

12. กองทนุประกนัสงัคม 

13. กองทนุการออมแหง่ชาติ 

14. กองทนุเพื"อการฟื&นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

15. ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื &อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื &อ
ขายลว่งหน้า 
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16. ผู้ประกอบธุรกิจการซื &อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื &อขาย
สนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

17. สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

18. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

19. นิติบคุคลประเภทบรรษัท) 

(ข) กองทนุสว่นบคุคลซึ"งบริษัทหลกัทรัพย์รับจัดการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก)
หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติ
บคุคลอื"นที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั &งขึ &น 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื"อสาธารณะประโยชน์ 

(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(ฉ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที"ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(ช) โครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) ที"จดัตั &งขึ &นตาม
กฎหมายตา่งประเทศ และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั"วไป 

(ซ) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ"งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี & 

1. ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (ก) แตไ่มร่วมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
กองทนุรวม ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื &อขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สญัญาซื &อขายล่วงหน้าและผู้ ประกอบธุรกิจการซื &อขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายวา่ด้วยการซื &อขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

2. ผู้ลงทนุตาม (ค) 

3. กองทนุสว่นบคุคลที"เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม 1. หรือ 2. 

(ฌ)นิติบคุคลซึ"งมีผู้ลงทนุตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนหุ้นที"มีสทิธิออกเสยีงทั &งหมด 

(ญ)ผู้ลงทนุอื"นใดตามที"สาํนกังานกําหนด 

ผู้จัดการกองทุน หมายถึง ผู้ ที"ทําหน้าที"ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ"งหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื"นใดที"มิใช่
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื"น 
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ผู้ จั ดการกอง ทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถึง ผู้ ที"ทําหน้าที"ตดัสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ"งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดจาํหน่าย หมายถึง ผู้ ที"ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
และผู้ ที"ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ที"เป็นหนว่ยลงทนุ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้ ที"ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการให้ทําหน้าที"ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ซึ"งมี คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามที"กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 

ผู้ลงทุนต่างด้าว หมายถึง ผู้ลงทุนที"เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที"มีสิทธิในที"ดินเสมือนคนต่างด้าวตาม
ประมวลกฎหมายที"ดินหรือกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ แล้วแตก่รณี 

ผู้ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข า ย
หน่วยลงทุน 

หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลที"บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที"ขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ"งเป็นผู้สอบบญัชีที"อยู่ในบญัชีรายชื"อที"ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที"ได้แก้ไขเพิ"มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535และตามที"ได้มีการ
แก้ไขเพิ"มเติม 

มู ล ค่ า ท รั พ ย์สิ น สุ ท ธิ 
(NAV)  

หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมหกัด้วยหนี &สิน ซึ"งคํานวณตามวิธีการที"กําหนดไว้
ในโครงการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด เมื"อสิ &น
วนัทําการที"คํานวณ  

รายงานการประเมินค่า  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ"งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี"ยวกับการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลกัตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกัเพื"อวตัถปุระสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 เป็นผู้
ลงลายมือชื"อในรายงานดงักลา่วตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" 
สน. 25/2552 

รายได้ประจาํ หมายถึง    รายได้ที"เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจําที"กองทุนรวมได้รับเนื"องจากการให้
บคุคลอื"นใช้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น คา่เช่า คา่บริการ เป็นต้น และให้
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หมายความรวมถึงดอกเบี &ยของรายได้ดงักลา่วด้วย 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

วันทาํการ  หมายถึง  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วั น ที ก อ ง ทุน รว ม เ ข้ า
ลงทุนครั.งแรก  

หมายถึง วนัที"กองทนุรวมได้จดทะเบียนการซื &อ และ/หรือสิทธิการเช่าทรัพย์สินและรับโอน
กรรมสทิธิX และ/หรือในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุครั &งแรกโดยชอบด้วยกฎหมาย
เสร็จสมบรูณ์ 

สํ า นั ก ง า น  ห รื อ 
สาํนักงาน ก.ล.ต. ห รื อ
สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

หนังสือชี .ชวน หมายถึง หนงัสอืชี &ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ชื"อบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที"อยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซา่ อาคาร 1 ชั &น 7 – 8 

เลขที" 18 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 
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1.  ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชื"อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

1.2 ชื"อโครงการ (องักฤษ) : Pinthong Industrial Park Property Fund 

1.3 ชื"อยอ่ : PPF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื &อคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื"นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื"อขอให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 
30วนั  นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทนุ : อสงัหาริมทรัพย์  

1.7 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 
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2.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย และ

มูลค่าขั&นตํ�าในการจองซื&อ 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,245,100,000บาท 

2.2 มลูคา่ที"ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ : 10.00บาท 

2.3 จํานวนหนว่ยลงทนุ : 224,510,000หนว่ย 

2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบชืุ"อผู้ ถือ 

2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุที"เสนอขาย : 10.00บาท 

2.6 จํานวนหนว่ยขั &นตํ"าของการจองซื &อ : 5,000หนว่ย และเพิ"มครั &งละ1,000หนว่ย 

 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

17 

3.  วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวมและรายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.1 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

เพื"อระดมเงินจากนกัลงทนุทั"วไป ทั &งที"เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทั &งในและตา่งประเทศ ซึ"งกองทนุรวมจะ
นําเงินที"ได้จากการระดมทนุไปซื &อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสิทธิX 
และ/หรือสทิธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆที"กองทนุรวมได้ลงทนุหรือมีไว้ 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี"ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้างและ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนญุาตอื"นๆ และ/หรือดําเนินการอื"นใดที"เกี"ยวข้องและจําเป็น
เพื"อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื"อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื"นและ/หรือหลกัทรัพย์อื"นและ/หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื"นใดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 

3.2 รายละเอยีดนโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั&งแรก 

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที"ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื"น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื"น เพื"อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั &งนี & 
กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั &งแรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้าภายในโครงการนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทอง โดยการลงทนุในกรรมสิทธิXในที"ดินอาคารโรงงานและคลงัสินค้ารวมจํานวน90ยู
นิตและพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า1ที"ตั &งอยูใ่นโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 
ซึ"งประกอบไปด้วยนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1) นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบงั) (ปิ" น
ทอง 2) และนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3)ซึ"งตั &งอยู่ที"ตําบลหนองขาม และตําบล
บงึ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุโดยมีบริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั เป็นผู้พฒันาโครงการนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทอง ทั &งนี & บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอ
รี" จํากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดงักล่าวอยู่ก่อนวนัที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุน(ทรัพย์สินที"
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก) 

ทั &งนี & รายละเอียดที"ดิน อาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี & (ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมในภาคผนวก 1ภาพแสดงพื &นที"โครงการนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทองและสว่นที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก) 

หมายเหตุ: 1พื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เชา่ประกอบด้วยพื &นที"ให้เชา่บริเวณอาคารโรงงานและ
คลงัสินค้าพื &นที"สํานกังานและโรงอาหารให้เชา่และพื &นที"อาคารอเนกประสงค์ให้เชา่
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรก 

ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที  

พื .นที ที ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารที กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิXก่อน
วันที กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
1 ปิ" นทอง 1 

เฟส 1 

A 89987 1-0-44 1,188 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 5 ยนูิต 

16.7 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

2 ปิ" นทอง 1 B 89988 0-3-47 1,188 16.7 
3 ปิ" นทอง 1 C 89989 0-3-47 1,188 16.7 
4 ปิ" นทอง 1 D 89990 0-3-47 1,188 16.7 
5 ปิ" นทอง 1 E 89991 1-3-53 1,188 16.7 
6 ปิ" นทอง 1 

เฟส 2 

A 

89971 6-3-70 

1,566 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 5 ยนูิต 

13.0 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

7 ปิ" นทอง 1 B 1,566 13.0 
8 ปิ" นทอง 1 C 1,566 13.0 
9 ปิ" นทอง 1 D 1,566 13.0 

10 ปิ" นทอง 1 E 1,566 13.0 
11 ปิ" นทอง 1 

เฟส 3 

A1 
100637 3-1-86 

1,002 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 2 หลงั รวม6 ยนูิต 

11.1 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

12 ปิ" นทอง 1 A2 1,076 11.1 
13 ปิ" นทอง 1 A3 1,002 11.1 
14 ปิ" นทอง 1 B1 

100638 4-0-14 
1,243.4 11.1 

15 ปิ" นทอง 1 B2 1,064.4 11.1 
16 ปิ" นทอง 1 B3 1,243.4 11.1 
17 ปิ" นทอง 1 

เฟส 4 

A1 

100670 7-2-92 

1,080 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ชั &น 2 หลงั รวม7 ยนูิต 

10.5 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

18 ปิ" นทอง 1 A2 1,080 10.5 
19 ปิ" นทอง 1 A3 1,080 10.5 
20 ปิ" นทอง 1 B1 900 10.5 
21 ปิ" นทอง 1 B2 1,008 10.5 
22 ปิ" นทอง 1 B3 1,116 10.5 
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที  

พื .นที ที ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารที กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิXก่อน
วันที กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
23 ปิ" นทอง 1 B4 1,296 10.5 
24 ปิ" นทอง 1 

เฟส 5 

A 

89974 10-0-37 

900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 6 ยนูิต 

9.7 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

25 ปิ" นทอง 1 B 900 9.7 
26 ปิ" นทอง 1 C 676 9.7 
27 ปิ" นทอง 1 D 676 9.7 
28 ปิ" นทอง 1 E 580 9.7 
29 ปิ" นทอง 1 F 580 9.7 
30 ปิ" นทอง 1 

เฟส 6 

A 1,116 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 5 ยนูิต 

9.7 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

31 ปิ" นทอง 1 B 1,224 9.7 
32 ปิ" นทอง 1 C 1,332 9.7 
33 ปิ" นทอง 1 D 1,440 9.7 
34 ปิ" นทอง 1 E 1,692 9.7 
35 ปิ" นทอง 1 

เฟส 7 

A 

185319 10-2-95.6 

3,120 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

ชั &น 4 ยนูิต 

7.4 
บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค

ตอรี"จํากดั 
36 ปิ" นทอง 1 B 2,640 7.4 
37 ปิ" นทอง 1 C 2,160 7.4 
38 ปิ" นทอง 1 D 1,680 7.4 
39 ปิ" นทอง 1 

เฟส 8 

A1 

185742, 69646 9-0-38.8 

1,368 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั &นและชั &นลอย 3 หลงั รวม8 ยู

นิต 

8.2 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

40 ปิ" นทอง 1 A2 1,476 8.2 
41 ปิ" นทอง 1 A3 1,080 8.2 
42 ปิ" นทอง 1 B1 1,368 8.2 
43 ปิ" นทอง 1 B2 1,368 8.2 
44 ปิ" นทอง 1 B3 1,944 8.2 
45 ปิ" นทอง 1 C1 1,620 8.2 
46 ปิ" นทอง 1 C2 1,620 8.2 
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที  

พื .นที ที ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารที กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิXก่อน
วันที กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
47 ปิ" นทอง 2 

เฟส 9 

A1 

131704 5-3-67.7 

1,296 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 
ชั &นและชั &นลอย 2หลงั รวม9 ยู

นิต 

7.2 

บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี"จํากดั 

48 ปิ" นทอง 2 A2 1,584 7.2 
49 ปิ" นทอง 2 A3 1,584 7.2 
50 ปิ" นทอง 2 A4 1,584 7.2 
51 ปิ" นทอง 2 B1 

131705 12-1-56.4 

1,296 7.2 
52 ปิ" นทอง 2 B2 1,296 7.2 
53 ปิ" นทอง 2 B3 1,296 7.2 
54 ปิ" นทอง 2 B4 1,584 7.2 
55 ปิ" นทอง 2 B5 1,584 7.2 

56 ปิ" นทอง 2 เฟส  9/2 A 5,056 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

ชั &นและชั &นลอย 
5.2 

บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี"จํากดั 

57 ปิ" นทอง 1 

เฟส  10 

A1 

146321 16-2-82.6 

4,380 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น
และชั &นลอย 7 ยนูิต 

5.1 

บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี"จํากดั 

58 ปิ" นทอง 1 A2 4,380 5.1 
59 ปิ" นทอง 1 B1 2,946 5.1 
60 ปิ" นทอง 1 B2 1,473 5.1 
61 ปิ" นทอง 1 B3 1,473 5.1 
62 ปิ" นทอง 1 B4 1,473 5.1 
63 ปิ" นทอง 1 B5 1,473 5.1 

64 ปิ" นทอง 2 เฟส  11 A 161576 5-3-1.5 4,087.2 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น

และชั &นลอย 
5.3 

บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี"จํากดั 

65 ปิ" นทอง 1 

เฟส  14 

B1 165426 2-0-25.2 1,230 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั &น

และชั &นลอย 6 หลงั 

1.8 
บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค

ตอรี"จํากดั 
66 ปิ" นทอง 1 C1 165352 2-0-4.7 1,130 1.8 
67 ปิ" นทอง 1 C2 165353 2-0-8.9 1,130 1.8 
68 ปิ" นทอง 1 C3 165354 1-3-15.6 1,130 1.8 
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที  

พื .นที ที ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารที กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิXก่อน
วันที กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
69 ปิ" นทอง 1 C4 165355 1-3-17.3 1,130 1.8 
70 ปิ" นทอง 1 C5 165356 2-0-16.5 1,130 1.8 
71 ปิ" นทอง 2 

เฟส 15 

A1 173117 1-2-50.5 1,242 

อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั &น
และชั &นลอย 6 หลงั 

1.5 

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล
ปาร์ค จํากดั 

72 
 

ปิ" นทอง 2 A3 
173115 2-0-75 

1,242 
1.5 

173119 0-3-18.8 1.5 
73 ปิ" นทอง 2 B1 173123 2-0-86.7 1,452 1.5 
74 ปิ" นทอง 2 B2 173121 2-1-27.8 1,452 1.5 
75 ปิ" นทอง 2 B3 173124 2-1-20.4 1,452 1.5 
76 

 
ปิ" นทอง 2 B4 

173122 2-0-32.4 
1,452 

1.5 
173125 0-0-44.8 1.5 

77 ปิ" นทอง 3 
เฟส 16 

A 177827 3-2-38.2 2,400 
อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั &น

และชั &นลอย 3 หลงั 

0.7 
บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียล

ปาร์ค จํากดั 
78 ปิ" นทอง 3 B1 177826 3-2-41.4 2,700 0.7 
79 ปิ" นทอง 3 B2 177825 4-0-27.8 2,700 0.7 
80 ปิ" นทอง 2 

คลงัสินค้า 

A1 

129974 8-1-78.3 

1,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
1 ชั &น 2หลงั รวม 11 ยนูิต 

7.7 

บริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี"จํากดั 

81 ปิ" นทอง 2 A2 1,000 7.7 
82 ปิ" นทอง 2 A3 1,000 7.7 
83 ปิ" นทอง 2 A4 1,000 7.7 
84 ปิ" นทอง 2 A5 1,000 7.7 
85 ปิ" นทอง 2 A6 1,000 7.7 
86 ปิ" นทอง 2 B1 

129973 7-3-77.2 

1,000 7.7 
87 ปิ" นทอง 2 B2 1,000 7.7 
88 ปิ" นทอง 2 B3 1,000 7.7 
89 ปิ" นทอง 2 B4 1,000 7.7 
90 ปิ" นทอง 2 B5 1,000 7.7 
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที  

พื .นที ที ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารที กองทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิXก่อน
วันที กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
รวม 151-1-87.1 134,338.4  7.94  

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ:  

1ไมร่วมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เชา่รวมประมาณ9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื &นที"ดงักล่าวทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจะมีพื &นที"ที"สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั &งหมด
ประมาณ143,806.4ตารางเมตร 
2ไมร่วมอาคารอเนกประสงค์ให้เชา่ 
3อายอุาคารโรงงาน/คลงัสินค้า ณ วนัที" 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
4อายอุาคารโรงงาน/คลงัสินค้าเฉลี"ย ณ วนัที" 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
5ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกบางสว่นตกอยูภ่ายใต้การจดทะเบียนจํานองเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศทั &งนี & ก่อนการลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวม บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดงักลา่วจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทั &งหมดก่อนหรือในวนัโอนกรรมสิทธิXให้กบักองทนุรวม 
6ข้อมลู ณ วนัที" 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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ทั &งนี & ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกทั &งหมดสามารถสรุปแบง่ตามโครงการได้ ดงัตอ่ไปนี & 
 
ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรกแบ่งแยกตามโครงการ 

นิคมอุตสาหกรรม 
โครงการ 

จาํนวนเฟส 
จาํนวนยูนิตโรงงาน/

คลังสินค้า 
พื .นที ดิน 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

พื .นที อาคารประมาณ1 
(ตร.ม.) 

ปิ" นทอง 1 10 59 86-0-42.2 84,999.2 
ปิ" นทอง 2 5 28 54-0-37.5 41,539.2 
ปิ" นทอง 3 1 3 11-1-7.4 7,800.0 

รวม 16 90 151-1-87.1 134,338.4 
ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1ไมร่วมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เชา่รวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื &นที"ดงักลา่วทรัพย์สิน

ที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจะมีพื &นที"ที"สามารถปลอ่ยให้เชา่ได้ทั &งหมดประมาณ143,806.4ตารางเมตร 
2ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกบางส่วนตกอยู่ภายใต้การจดทะเบียนจํานองเป็นหลกัประกันกับสถาบนัการเงินใน
ประเทศ ทั &งนี & ก่อนการลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวม บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี" จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดงักล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทั &งหมดก่อนหรือในวนัโอน
กรรมสิทธิXให้กบักองทนุรวม 
3ข้อมลู ณ วนัที" 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 
โดยจํานวนเงินที"กองทนุรวมจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจะกําหนด
จากจํานวนเงินที"สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหักด้วย
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที"เกี"ยวเนื"องกบัการระดมทนุและการลงทนุในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั &งแรก 

บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที"จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ"งสะท้อนมลูค่า
ของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที"
ได้จากการประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทนุ และจะทําการออก
เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุที"เสนอขายดงักลา่ว ให้กบัผู้จองซื &อพิเศษ และ/หรือผู้ลงทนุทั"วไป ทั &งที"
เป็นผู้ลงทนุรายยอ่ยและ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยมีเงื"อนไขตามที"ระบไุว้ในหนงัสอืชี &ชวน 
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3.3  รายละเอยีดทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั&งแรก 

1) ข้อมูลทั วไปและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้า 

ตารางตอ่ไปนี &สรุปข้อมลูและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั &งแรกระหวา่งปี พ.ศ. 2553–  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 

ผลการดาํเนินงาน ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ม.ค. – มิ.ย. 
พ.ศ. 2556 

จํ า น ว น อ า ค า ร โ ร ง ง า น แ ล ะ
คลงัสนิค้า (ณ วนัสิ &นงวด) 

 75   81   87   871 

อตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ย2 (ร้อยละ)  71.16   80.02   82.25   85.30  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าเฉลี"ย2 (บาท/
ตารางเมตร/เดือน) 

 123.49   127.65   130.18   138.27  

รายได้คา่เช่า3 (ล้านบาท) 47.91 59.27 67.60 37.05 
รายได้คา่บริการ3 (ล้านบาท) 70.53 87.08 97.64 53.78 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม3(
ล้านบาท) 

118.44 146.35 165.24 90.83 

รายได้รวม (ล้านบาท) 118.55 146.52 165.54 90.90 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร(ล้านบาท) 

9.82 14.17 20.97 8.65 

กํา ไรจากการดํ า เ นินงานก่อน
ดอกเบี &ย ภาษีคา่เสื"อมราคาและค่า
ตดัจําหนา่ย (ล้านบาท) 

108.73 132.35 144.57 82.25 

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1ณ วนัที" 30 มิถนุายน พ.ศ 2556 มีอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

จํานวน 3 ยนิูตทั &งนี & ปัจจบุนัอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุทั &งหมดได้มีการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 
2อตัราการเชา่พื &นที"เฉลี"ยและอตัราค่าเช่าและค่าบริการอาคารโรงงานและคลงัสินค้าเฉลี"ยคํานวณจากพื &นที"
อาคารโรงงานและคลงัสินค้าเทา่นั &น โดยไมร่วมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เชา่ 
3รายได้คา่เชา่และคา่บริการสําหรับทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกทั &งหมด  

 

สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน 
� อตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องจาก

ร้อยละ 71 .16 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 85.30ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี & 
อตัราคา่เช่าและคา่บริการอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าเฉลี"ยมีการเติบโตจาก 123.49 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 138.27 บาท/ตารางเมตร/เดือน คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ย
สะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 4.6 ตอ่ปี โดยมีสาเหตมุาจากการที"อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าใหม่
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ที"สร้างเสร็จในแต่ละปีสามารถปลอ่ยเช่าได้ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการที"สงูกว่าอาคารโรงงาน/
คลงัสนิค้าที"มีอยูเ่ดิม ประกอบกบัการปรับขึ &นคา่เช่าและคา่บริการของอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"มี
อยูเ่ดิมเมื"อมีการทําสญัญาใหม ่

� จากปัจจยัดงักลา่ว ประกอบกบัจํานวนอาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าที"เพิ"มขึ &นในแตล่ะปี สง่ผลให้รายได้
รวมมีการเติบโตขึ &นอยา่งตอ่เนื"อง โดยในปี พ.ศ. 2555ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกมี
รายได้รวมประมาณ 165.54 ล้านบาท เพิ"มขึ &นจาก 146.52 ล้านบาทและ 118.55 ล้านบาทในช่วง
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั 

� ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ซึ"งประกอบด้วย คา่ซอ่มแซมอาคารโรงงาน/
คลงัสินค้า ค่าเบี &ยประกัน ค่าภาษีโรงเรือน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื"นๆ ได้มีการปรับตวั
เพิ"ม จาก 9.82 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 20.97 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึ"งมีสาเหตหุลกัมา
จากจํานวนอาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าที"เพิ"มขึ &น  

� ทั &งนี & หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกมี
อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี &ย ภาษีค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจําหน่ายต่อรายได้
รวมประมาณร้อยละ 87 – 91 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 

� อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก โครงสร้างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมจะมีการเปลี"ยนแปลงจากผลประกอบการในอดีตตามที"แสดงในตาราง
ข้างต้น ตวัอย่างเช่น ข้อมูลทั"วไปและผลการดําเนินงานของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"แสดง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 –  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ข้างต้นมีอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที"ในปัจจุบันอาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุทั &งหมดได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทั &งหมด 90 ยนิูต นอกจากนี & 
ภายหลงัจากที"กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว โครงสร้างค่าใช้จ่ายจะเปลี"ยนแปลงไป
ตามโครงสร้างของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยจะมีคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื"นๆ 
ตามข้อ 28.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทนุรวมที"อาจเกิดขึ &น 

2) ทาํเลที ตั .งของทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรก 

อาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก ตั &งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" น
ทอง โดยมีรายละเอียดที"สาํคญัดงัตอ่ไปนี & 
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ภาพแสดงตําแหนง่ที"ตั &งของโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 
ตําแหน่งที"ตั &งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองสามารถเชื"อมต่อกับสถานที"สําคัญต่างๆ ในภาค
ตะวนัออกได้ เช่น ทา่เรือแหลมฉบงั ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เมืองพทัยา และอําเภอศรีราชาเป็นต้น 

' 
ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 

ภาพแสดงตําแหนง่ที"ตั &งของโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองทั &ง 3 โครงการ 

 
ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 

รายละเอียดที"สาํคญัของโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 
ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ นทอง 

บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
 

สถานที ตั .ง ตําบลหนองขามและตําบลบงึอําเภอศรีราชาจงัหวดัชลบรีุ 
ระยะทางโดยประมาณสาํหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์จาก 

- กรุงเทพฯ95กิโลเมตร 
- ทา่เรือแหลมฉบงั9กิโลเมตร 
- ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 65กิโลเมตร 

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
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3) อายุอาคารโรงงานและคลังสินค้า 

ณวนัที"13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557อาคารโรงงานและคลงัสินค้าทั &ง90ยนิูตที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &ง
แรก มีอายเุฉลี"ยนบัจากวนัที"ก่อสร้างแล้วเสร็จเทา่กบั7.9ปีโดยมีรายละเอียดดงันี & 

อายุอาคาร (ปี) จาํนวนอาคาร (ยนิูต) สัดส่วนต่อจาํนวนอาคารทั .งหมด 

น้อยกวา่ 4 ปี  15   16.67  
ตั &งแต ่4-8 ปี 33 36.67 
ตั &งแต ่8-12 ปี 32 35.56 
มากกวา่ 12 ปี 10  11.11  
รวม  90   100.00  

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 

4) อัตราการเช่า  

อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าจํานวน90ยนิูตที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก มีอตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ย
ในปี พ.ศ. 2553 –  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ดงันี & 

ลาํดับที  เฟส 
ชื ออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื .นที เฉลี ย 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. – มิ.ย. 
พ.ศ. 2556 

1 

เฟส 1 

A 100.00 100.00 100.00  100.00  
2 B 100.00 100.00 66.67  83.33  
3 C 100.00 100.00 100.00  100.00  
4 D 100.00 100.00 100.00  100.00  
5 E 100.00 100.00 100.00  100.00  
6 

เฟส 2 

A 100.00 100.00 100.00  100.00  
7 B 66.67 62.90 100.00  100.00  
8 C 91.67 33.33 41.67  83.33  
9 D 16.67 16.67 100.00  50.00  

10 E 100.00 100.00 100.00 100.00 
11 

เฟส 3 

A1 100.00 0.00 16.67  100.00  
12 A2 100.00 100.00 100.00  100.00  
13 A3 2.96 75.00 100.00  100.00  
14 B1 75.00 100.00 100.00  100.00  
15 B2 100.00 100.00 100.00  100.00  
16 B3 100.00 100.00 100.00  100.00  
17 

เฟส 4 

A1 100.00 100.00 100.00  100.00  
18 A2 8.33 100.00 100.00  100.00  
19 A3 0.00 83.33 100.00  100.00  
20 B1 100.00 100.00 62.50  100.00  
21 B2 0.00 75.00 66.67  100.00  
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ลาํดับที  เฟส 
ชื ออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื .นที เฉลี ย 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. – มิ.ย. 
พ.ศ. 2556 

22 B3 100.00 100.00 100.00  100.00  
23 B4 100.00 100.00 100.00 100.00  
24 

เฟส 5 

A 100.00 100.00 66.67  100.00  
25 B 100.00 100.00 66.67  100.00  
26 C 100.00 100.00 100.00  100.00  
27 D 100.00 100.00 100.00  100.00  
28 E 100.00 100.00 100.00  100.00  
29 F 100.00 100.00 100.00  100.00  
30 

เฟส 6 

A 0.00 75.00 100.00  100.00  
31 B 100.00 100.00 75.00  33.33  
32 C 0.00 0.00 100.00  100.00  
33 D 0.00 25.00 41.67  100.00  
34 E 100.00 100.00 100.00  100.00  
35 

เฟส 7 

A 100.00 100.00 100.00  100.00  
36 B 100.00 100.00 100.00  100.00  
37 C 100.00 100.00 100.00  100.00  
38 D 41.67 100.00 100.00  100.00  
39 

เฟส 8 

A1 100.00 66.67 50.00  100.00  
40 A2 100.00 58.33 50.00  100.00  
41 A3 100.00 58.33 100.00  100.00  
42 B1 58.33 100.00 100.00  100.00  
43 B2 100.00 100.00 100.00  100.00  
44 B3 100.00 58.33 8.33  100.00  
45 C1 100.00 21.77 54.84  100.00  
46 C2 100.00 100.00 79.03  100.00  
47 

เฟส - 9 

A1 25.00 44.35 100.00  100.00  
48 A2 100.00 100.00 100.00  100.00  
49 A3 33.33 100.00 100.00  100.00  
50 A4 100.00 100.00 100.00  100.00  
51 B1 100.00 100.00 100.00  100.00  
52 B2 100.00 100.00 100.00  100.00  
53 B3 100.00 100.00 100.00  100.00  
54 B4 100.00 100.00 100.00  100.00  
55 B5 100.00 100.00 100.00  100.00  
56 เฟส - 9/2 A 100.00 100.00 100.00 100.00 
57 

เฟส - 10 
A1 0.00 43.55 33.33  50.00  

58 A2 0.00 45.70 33.33  33.33  
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ลาํดับที  เฟส 
ชื ออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื .นที เฉลี ย 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. – มิ.ย. 
พ.ศ. 2556 

59 B1 33.33 100.00 100.00  100.00  
60 B2 66.67 100.00 100.00  100.00  
61 B3 0.00 83.33 100.00  100.00  
62 B4 16.67 100.00 100.00  100.00  
63 B5 75.00 100.00 100.00  100.00  
64 เฟส - 11 A 0.00 66.67 100.00  100.00  
65 

เฟส - 14 

B1  0.00 83.33 100.00  
66 C1  41.67 100.00 100.00  
67 C2  16.67 100.00 100.00  
68 C3  33.33 66.67 100.00  
69 C4  25.00 100.00 100.00  
70 C5  0.00 100.00 100.00  
71 

เฟส 15 

A1   0.00  83.33  
72 A3   50.00  100.00  
73 B1   100.00  100.00  
74 B2   0.00  83.33  
75 B3   100.00  100.00  
76 B4   83.33  100.00  
77 

เฟส 16 
A     

78 B1     
79 B2     
80 

คลงัสินค้า 

A1 100.00 100.00 66.67 0.00 
81 A2 100.00 100.00 66.67 0.00 
82 A3 100.00 100.00 66.67 0.00 
83 A4 100.00 100.00 66.67 0.00 
84 A5 100.00 100.00 66.67 0.00 
85 A6 100.00 100.00 66.67 0.00 
86 B1 100.00 100.00 66.67 0.00 
87 B2 100.00 100.00 66.67 0.00 
88 B3 100.00 100.00 66.67 0.00 
89 B4 100.00 100.00 66.67 0.00 
90 B5 100.00 100.00 66.67 0.00 

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 

หมายเหตุ:[xx]หมายถึงอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"ก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ณ ชว่งปีนั &นๆ 
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5) อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 

ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูของสญัญาเช่าอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก
ซึ"งจะครบกําหนดอายสุญัญาเช่าในแตล่ะปีณวนัที"13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

ปีที ครบกาํหนดอายุสัญญาเช่า 
สัดส่วนพื .นที เช่าต่อพื .นที ที สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั .งหมด (ร้อยละ) 

กมุภาพนัธ์ – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 29.19 
พ.ศ. 2558 31.33 
พ.ศ. 2559 19.20 
หลงั พ.ศ. 2559 15.46 
อาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าวา่ง1 4.82 
รวม  100.00  

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1ณ วนัที" 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557มีพื &นที"อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าให้เชา่วา่งประมาณ6,476ตารางเมตรทั &งนี &

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดจะตกลงให้มีการ
ประกนัการมีผู้ เชา่สําหรับอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"วา่งอยู ่ณ วนัที"กองทนุรวมลงทนุ (ผู้ลงทนุสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับการประกันการมีผู้ เช่าได้ในข้อ 3.6การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้าลงทนุ) 

6) รายละเอียดของผู้เช่าอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้า 
ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูของผู้ เช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจําแนก
ตามสญัชาติของผู้ เช่าณวนัที"13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

สัญชาต ิ
สัดส่วนพื .นที เช่าต่อพื .นที ที สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั .งหมด (ร้อยละ) 

ญี"ปุ่ น 56.82 
ไทย 15.39 
เยอรมนี 9.45 
ไต้หวนั 3.83 
สหรัฐอเมริกา 3.22 
เกาหล ี 1.92 
ฟินแลนด์ 1.17 
เดนมาร์ค 1.07 
ประเทศอื"นๆ 2.31 
อาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าวา่ง1 4.82 
รวม 100.00 

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1ณ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557มีพื &นที"อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าให้เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร ทั &งนี &

บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดจะตกลงให้มีการ
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ประกนัการมีผู้ เชา่สําหรับอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"วา่งอยู ่ณ วนัที"กองทนุรวมลงทนุ (ผู้ลงทนุสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับการประกันการมีผู้ เช่าได้ในข้อ 3.6การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้าลงทนุ) 

ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูของผู้ เช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจําแนก
ตามประเภทธุรกิจของผู้ เช่าณวนัที"13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

ประเภทอุตสาหกรรม 
สัดส่วนพื .นที เช่าต่อพื .นที ที สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั .งหมด (ร้อยละ) 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 41.34 
อตุสาหกรรรมแปรรูปโลหะ 9.45 
ชิ &นสว่นอิเลค็ทรอนิคส์และเครื"องใช้ไฟฟ้า 8.70 
ผลติภณัฑ์จากไม้ 5.33 
ชิ &นสว่นเครื"องจกัร 5.06 
โลจิสติกส์  4.05 
ผลติภณัฑ์พลาสติก 3.48 
บรรจภุณัฑ์ 1.60 
เทรดดิ &ง 1.17 
บริการ 1.17 
อื"นๆ 13.83 
อาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าวา่ง1 4.82 
รวม 100.00 

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1ณ วนัที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557มีพื &นที"อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าให้เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร 

ทั &งนี &บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดัจะตกลงให้มี
การประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"ว่างอยู่ ณ วนัที"กองทนุรวมลงทนุ (ผู้ลงทนุสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับการประกันการมีผู้ เช่าได้ในข้อ 3.6การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที"
กองทนุรวมเข้าลงทนุ) 
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ตารางตอ่ไปนี &แสดงข้อมลูผู้ เช่ารายใหญ่10 อนัดบัแรกณวนัที" 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
รายชื อผู้เช่า ประเภท

อุตสาหกรรม 
สัดส่วนรายได้

ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวม
ต่อรายได้ค่า

เช่าและ
ค่าบริการรวม
ทั .งหมด1(ร้อย

ละ) 

ปีที สิ .นสุดสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ 

1. บ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ 
แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ 
จํากดั 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 8.88 พ.ศ. 2565 

2. บ.ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 8.32 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2560 

3. บ.แพน เอเซีย  แพคกิ &ง 
จํากดั 

ผลติภณัฑ์จากไม้ 4.46 พ.ศ. 2558 
 

4. บ.ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ" ง 
(ไทยแลนด์) จํากดั 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 3.73 พ.ศ. 2559 
 

5. บ.เจไออีไอ (ไทยแลนด์) 
จํากดั 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 3.73 พ.ศ. 2559 
 

6. บ.เอ็กซ์เซล เมทลั ฟอจจิ &ง 
จํากดั 

อุตสาหกรรมแปร
รูปโลหะ 

3.34 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2558 

7. บ.พี.เจ. คอมโพสติ จํากดั ชิ &นสว่นยานยนต์ 2.87 พ.ศ. 2559 
8. บ.ไทยซมัมิท เทป จํากดั อื"นๆ 2.67 พ.ศ. 2557 
9. บ. ชิมิซุ  เมทัล แสตมปิ&ง 

(ไทยแลนด์) จํากดั 
อุตสาหกรรมแปร
รูปโลหะ 

2.55 พ.ศ. 2559 

10. บ.โคบาเทค (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ชิ &นสว่นยานยนต์ 2.20 พ.ศ. 2557 
 

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้
เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรก คดิเทียบรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการรวมทั .งหมด1 

42.75  

ที มา:บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์คจํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 
หมายเหตุ: 1สดัสว่นรายได้คา่เชา่และคา่บริการสําหรับเดือนกมุภาพนัธ์พ.ศ. 2557 
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3.4 ภาพรวมของธุรกจิในทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั&งแรก 

ภาวะอุตสาหกรรม 

การประกอบธุรกิจพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าภายในพื &นที"นิคมอุตสาหกรรมขึ &นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั เนื"องจากภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัสําคญัที"ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทั &งในประเทศและตา่งประเทศใช้ประกอบการพิจารณาขยายการลงทนุในด้านการผลิตสินค้า เพื"อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเพื"อการสง่ออก 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 

นบัตั &งแตว่ิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื"อปี พ.ศ. 2551 ได้สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทกุภมูิภาค
ทั"วโลกนั &นเศรษฐกิจโลกเริ"มฟื&นตวัอย่างช้าๆ ด้วยอตัราการเติบโตที"ไม่สงูมากนกั ตามรายงานของสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการฟื&นตวัได้
อยา่งตอ่เนื"อง จากการจ้างงานที"ปรับตวัสงูขึ &นการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย และการขยายเพดาน
หนี &สาธารณะนอกจากนี & เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป (ยโูรโซน) มีการปรับตวัดีขึ &นตามลําดบั ซึ"ง
เป็นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศสมาชิก และการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายโดย
ธนาคารกลางยุโรปสําหรับเศรษฐกิจของประเทศญี"ปุ่ นนั &น คาดว่าการขยายตัวจะปรับลดลงเล็กน้อย สืบ
เนื"องมาจากการขึ &นอตัราภาษีการบริโภค และการลดลงของแรงสง่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื"องโดยมีสาเหตสุาํคญัมาจากการขยายการลงทนุ
โครงสร้างพื &นฐาน การขยายมาตรการผ่อนคลายทางภาษีแก่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงสิ &นปี พ.ศ. 2559 และการ
อ่อนค่าของเงินหยวน โดยเมื"อวนัที" 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติได้คาดการณ์อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 ที"ระดบัร้อยละ 3.4 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2556 มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที"แท้จริง (Real Gross Domestic 
Product: Real GDP) ของประเทศไทยเติบโตขึ &นเป็นอย่างมากจากมลูค่า 3.5 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ.2546 
เป็นมลูคา่ 5.0ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม (Compound Annual Growth 
Rate: CAGR) เท่ากบัร้อยละ 3.8 ต่อปี  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที"
แท้จริงมีอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากบัร้อยละ 4.7ต่อปี เนื"องมาจากการขยายตวัด้านการลงทนุ
ทั &งภาครัฐ และภาคเอกชน และการกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื"องของรัฐบาล 

สาํหรับผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบนั (Nominal GDP) ในไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2557 มีมลูค่า
ลดลงร้อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการลดลงทั &งในด้านการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน การลงทนุภาคเอกชน และการสง่ออกสนิค้า ทั &งนี & สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอตัราที"ลดลง โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 
1.5ถึง 2.5ต่อปี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากเศรษฐกิจโลกที"มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ &นจากครึ"งปีแรก และแรงกดดนั
ด้านราคานํ &ามนัและสินค้าโภคภณัฑ์ที"อยู่ในเกณฑ์ตํ"า ซึ"งเอื &ออํานวยต่อการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน
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คลาย ในขณะที"มีปัจจัยลบคือ การจัดตั &งรัฐบาลล่าช้า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที"ฟื&นตัวล่าช้า การลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตวัลง รวมทั &งการขยายตวัของภาคการทอ่งเที"ยวในอตัราที"ตํ"า 

แผนภาพแสดงมลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP)ของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 
2556 
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ที มา: IMF (World Economic Outlook Database) 

นอกจากอตัราการเติบโตของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที"อยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยงัถือวา่มีขนาดใหญ่เมื"อเทียบกบัประเทศอื"นๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ภมูิภาคฯ) โดย
มลูค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556อยู่ในอนัดบัที" 2 ของภูมิภาคฯ รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย  

ดชันีการบริโภคของภาคเอกชนของประเทศไทยที"เพิ"มขึ &นอยา่งตอ่เนื"องเป็นอีกหนึ"งปัจจยัสําคญัที"ช่วยดึงดดูนกั
ลงทนุต่างชาติให้เข้ามาลงทนุในประเทศไทย โดยหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 
2551 ดชันีการบริโภคของภาคเอกชนเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องจาก 138เป็น 147ในระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2556 
หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากบัร้อยละ 3.2โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความเชื"อมั"นของ
ผู้บริโภคที"เพิ"มขึ &น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การปรับค่าจ้างแรงงานขั &นตํ"า การออก
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก เป็นต้น สําหรับดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคมของปี พ.ศ.2557นั &น มีจํานวนเท่ากับ 146 ซึ"งลดลงร้อยละ 2.0จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
เนื"องจากการลดลงของปริมาณการจําหน่ายรถยนต์หลงัจากการสิ &นสดุมาตรการคืนภาษีรถยนต์คนัแรก การ
ชะลอตวัของรายได้ และความเชื"อมั"นของผู้บริโภคเกี"ยวกบัภาวะเศรษฐกิจที"ลดลง  

 

 

 

 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

35 

แผนภาพแสดงดชันีการบริโภคของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และในระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557 

131
128

135
138

147 147 149
146

110

120

130

140

150

160

2551 2552 2553 2554 2555 2556 ม.ค. - มี.ค. 
2556

ม.ค. - มี.ค. 
2557

 
ที มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การขยายการบริโภคของภาคเอกชนในประเทศและการฟื&นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การลงทุนของ
ภาคเอกชนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2556 ขยายตวัสงูขึ &นอย่างต่อเนื"อง โดยดชันีการลงทนุของ
ภาคเอกชนเติบโตขึ &นจาก 176ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 238 ในปี พ.ศ.2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม
(CAGR) ร้อยละ 6.2 ต่อปี สําหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ.2557ดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนอยู่ที" 230ซึ"งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.9โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที"สง่ผลกระทบต่อการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะกลุม่อุตสาหกรรม
การผลติที"มีการชะลอการนําเข้าเครื"องจกัรและอปุกรณ์เพื"อรอความชดัเจนจากนโยบายของภาครัฐ  

สําหรับแนวโน้มการลงทุนในระยะสั &นคาดว่าผู้ประกอบการบางสว่นอาจตดัสินใจชะลอการลงทุน เนื"องจาก
ความไม่แน่นอนด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที"ชะลอตวั อย่างไรก็ดี 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการยงัมีความต้องการลงทนุเพื"อปรับโครงสร้างการผลิตและ
ทดแทนการใช้แรงงาน ซึ"งเห็นได้จากมูลค่าการขอรับและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (The Board of Investment of Thailand: BOI)ที"อยูใ่นระดบัสงู 
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แผนภาพแสดงดชันีการลงทนุของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และเดือน
มกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557 
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ที มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

โดยสําหรับในปี พ.ศ.2556 โครงการลงทนุของเอกชนที"ได้รับอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI มีจํานวน
ทั &งสิ &น 2,016 โครงการ โดยมีมลูคา่เงินลงทนุรวมทั &งสิ &นประมาณ 1,027,000 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโต
ประมาณร้อยละ 4.4 จากมลูคา่เงินลงทนุในปีก่อนหน้า ซึ"งมีจํานวนประมาณ 984,000 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการขยายกําลงัการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะเครื"องจกัรและอปุกรณ์
ขนสง่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมืองที"มีความรุนแรงขึ &นในช่วงไตรมาสที" 1 ของปี 
พ.ศ. 2557ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ลดลงร้อยละ 87.1
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

แผนภาพแสดงมลูค่าเงินลงทนุที"ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และในระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557 
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ที มา: สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

จากเศรษฐกิจของประเทศไทยที"มีการเติบโตอย่างต่อเนื"อง การบริโภคของภาคเอกชนในประเทศที"มีแนวโน้ม
เพิ"มสงูขึ &นในระยะยาวและนโยบายภาครัฐที"ให้การสนบัสนนุนกัลงทนุต่างชาติ สง่ผลให้ประเทศไทยสามารถ
ดงึดดูนกัลงทนุต่างชาติให้เข้ามาลงทนุอย่างต่อเนื"องในทกุภาคอตุสาหกรรม เพื"อตอบสนองทั &งความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศและความต้องการในตลาดสง่ออก โดยมลูค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign 
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Direct Investment: FDI) ของประเทศไทยเพิ"มขึ &นจากจํานวนประมาณ 279,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 
เป็นประมาณ 479,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากบัร้อยละ 
19.7 ตอ่ปีโดยมีการลงทนุในโครงการทั &งสิ &น 1,224โครงการ สาํหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ.
2557มลูค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติยงัคงเติบโตขึ &นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ 28.1 
จากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ เครื"องจักรและอุปกรณ์
ขนสง่ 

แผนภาพแสดงมลูค่าการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และใน
ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557 
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ที มา: สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

ในปี พ.ศ.2556 การลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ของประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 479,000 ล้านบาท 
อยูใ่นลาํดบัที" 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ที"มา: CIA (The World Factbook))โดยนกัลงทนุ
จากตา่งประเทศที"มีมลูคา่การลงทนุโดยตรงสงูที"สดุได้แก่ ผู้ประกอบการสญัชาติญี"ปุ่ น ซึ"งในปี พ.ศ. 2556 มี
การลงทุนในประเทศไทยทั &งสิ &นประมาณ 290,000ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7ของเงินลงทุน
โดยตรงจากตา่งชาติทั &งหมด ทั &งนี &เป็นผลมาจากการที"ประเทศไทยมีความสมัพนัธ์ด้านการค้าและการลงทนุ
กบัประเทศญี"ปุ่ นมาเป็นเวลานาน 

แผนภาพแสดงสดัสว่นมลูคา่การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามสญัชาติของนกัลงทนุ 
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ที มา: สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
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ตามรายงานของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ พบว่านกัลงทนุต่างชาติสว่นใหญ่จะดําเนินการ
จดัตั &งฐานการผลติในเขตสง่เสริมการลงทนุเขต 2 โดยเฉพาะจงัหวดัระยองและชลบรีุ ซึ"งเป็นจุดยทุธศาสตร์
สําคญัของประเทศไทยในด้านการขนส่งสินค้าไปยงัประเทศอื"นๆ โดยผ่านท่าเรือนํ &าลกึและท่าอากาศยาน 
โดยในปี พ.ศ.2556 มลูคา่การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติในเขตสง่เสริมการลงทนุเขต 2 คิดเป็นสดัสว่นสงูถึง
ร้อยละ 62.0 ของมลูคา่การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติทั &งหมด  

แผนภาพแสดงสดัสว่นมลูคา่การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามเขตสง่เสริมการลงทนุ 
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ที มา: สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
หมายเหตุ: เขต 1 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร 
 เขต 2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี 

สมทุรสงคราม สระบรีุ สพุรรณบรีุ และอา่งทอง 
 เขต 3 ประกอบด้วย จงัหวดัที"เหลืออีก 59 จงัหวดั 
 

เนื"องจากประเทศไทยมีทําเลที"ตั &งที"อยูใ่นจดุศนูย์กลางของภมูิภาค มีระบบสาธารณปูโภคพื &นฐาน ระบบขนสง่
และระบบโลจิสติกส์ที"มีประสิทธิภาพ มีแรงงานในประเทศที"มีฝีมือ ทําให้ผู้ประกอบหลายราย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลติและศนูย์กลางด้านโลจิสติกส์ 

ทั &งนี & อตุสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอตุสาหกรรมที"มีขนาดใหญ่และเป็นตวัขบัเคลื"อนเศรษฐกิจที"สําคญัของ
ไทย โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมลูคา่ของอตุสาหกรรมคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 2.0 ของมลูค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ มีการสง่ออกรถยนต์และชิ &นส่วนรถยนต์มีมลูค่าเท่ากบั 738,113ล้านบาท หรือเท่ากับ
ร้อยละ 10.7 ของมลูค่าการสง่ออกของประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที"มีมลูค่าสงูสดุเป็นอนัดบัที" 1 ของ
ประเทศไทยโดยมีผู้ผลติรถยนต์ชั &นนําของโลกหลายรายเข้ามาตั &งฐานการผลิตตามภมูิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวนัออก อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั ซึ"งตั &งโรงงานอยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ"งตั &งโรงงานอยู่ในจังหวดัชลบุรี และบริษัท ออโต้อลัลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท บีเอ็มดบัเบิลย ูแมนู
แฟคเจอริ" ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ"งตั &งโรงงานอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นต้นทําให้ปัจจุบันประเทศไทย
กลายเป็นฐานการผลติรถยนต์เพื"อการสง่ออกที"สาํคญัแหง่หนึ"งของโลกมีปริมาณการผลติรถยนต์อยูใ่นอนัดบั



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

39 

ที" 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 ซึ"งเป็นปีที"มีปริมาณการผลิตที"สงูที"สดุเป็นประวตัิการณ์ด้วยจํานวนรถยนต์ที"
ผลติทั &งสิ &นประมาณ 2.5 ล้านคนั 

แผนภาพแสดงปริมาณการผลติรถยนต์ในประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2556 
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ที มา: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

แผนภาพแสดงอนัดบัการผลติรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2556 

22,117 

11,046 

9,630 

5,718 
4,521 3,881 3,740 3,052 2,457 2,380 2,175 2,163 1,740 1,597 1,208 1,133 1,126 975 791 744 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

จีน

สห
รัฐ

อเ
มริ

กา

ญ
ี(ปุ*น

เย
อร

มน
ี

เก
าห

ลีใ
ต้

อิน
เดี

ย

บร
าซ

ิล

เม็
กซ

ิโก ไท
ย

แค
นา

ดา

รัส
เซ

ีย

สเ
ปน

ฝรั
(งเศ

ส

สห
รา

ชอ
าณ

าจั
กร

อิน
โด

นีเ
ซีย

สา
ธา

รณ
รัฐ

เช
็ก

ตุร
กี

สโ
ลว

าเก
ีย

อา
ร์เจ

นติ
นา

อิห
ร่า

น

พันคัน

 
ที มา: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ด้วยขนาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที"มีความสําคญักับเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงพร้อมให้การสนบัสนุน
อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื"องในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ประหยดัพลงังานมาตราฐานสากล (Eco Car) ที"สาํคญัของโลก ควบคู่ไปกบัการเป็นผู้ นําด้านการผลิตรถยนต์
กระบะขนาดบรรทกุ 1 ตนั โดยศนูย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที" 4 จังหวดัชลบรีุคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยจะมีปริมาณการผลติรถยนต์มากกวา่ 3 ล้านคนั 
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ตารางแสดงพื &นที"ตั &งโรงงานในประเทศไทยของผู้ประกอบรถยนต์ชั &นนํา 

ภมิูภาค จังหวัด ผู้ประกอบการ ยี ห้อรถยนต์ 
ภาคกลาง สมทุรปราการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั โตโยต้า 

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั อีซูซุ 
บริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั นิสสนั 
บริษัทไทย – สวีดิชแอสเซมบลย์ี จํากดั วอลโว ่
บริษัท ธนบรีุประกอบรถยนต์ จํากดั ทาทา /เมอ ร์ เซ เดส 

เบนซ์ 
บริษัท ฮีโน ่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอริ"ง (ประเทศไทย) จํากดั ฮีโน ่

พระนครศรีอยธุยา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั ฮอนด้า 
ภาค
ตะวนัออก 

ฉะเชิงเทรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั โตโยต้า 
ชลบรีุ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั มิตซูบิชิ 
ระยอง บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากดั ฟอร์ด/มาสด้า 

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เชฟโรเลต็ 
บริษัท บีเอ็มดบัเบิลย ูแมนแูฟคเจอริ"ง (ประเทศไทย) จํากดั บีเอ็มดบัเบิลย ู

ที มา: ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

แผนภาพแสดงสดัสว่นพื &นที"นิคมอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามอตุสาหกรรม 

ยานยนต์และขนส่ง
13.0%
เหล็กและผลิตภัณฑ์

โลหะ
11.5%

เครื(องใช้ไฟฟHาฯ
9.5%

ยาง พลาสติกและ
หนังเทียม

9.4%
เครื(องยนต์ 

เครื(องจักร และ
อะไหล่
8.3%

ปุJย สี และ
เคมีภัณฑ์

7.6%

อาหารและ
เครื(องดื(ม

4.1%

อื(นๆ
36.6%

 
ที มา: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

นอกจากจุดแข็งของประเทศไทยในข้างต้น การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558เป็นอีกปัจจยัสําคญัที"จะช่วยเพิ"มความน่าสนใจของประเทศไทยในการ
เป็นศนูย์กลางการผลติสินค้าเพื"อตอบสนองความต้องการของฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ"งมีประชากรรวมทั &งสิ &นกวา่ 600 ล้านคน  
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สภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

นิคมอตุสาหกรรมถกูจดัตั &งขึ &นเพื"อให้โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ เข้ามาดําเนินกิจการอยูใ่นบริเวณเดียวกนัอยา่ง
เป็นระบบ โดยมีการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสิ"งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการโรงงาน
อตุสาหกรรมและบคุลากรในนิคมอตุสาหกรรมอยา่งครบถ้วน จากข้อมลูของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย(กนอ.) ณ วนัที" 6 ธนัวาคม พ.ศ.2556พบวา่ประเทศไทยมีนิคมอตุสาหกรรมทั &งสิ &น 50แหง่ โดยสว่นใหญ่จะ
กระจกุตวัอยูใ่นจงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบรีุ เนื"องจากจงัหวดัดงักลา่วอยูไ่มห่า่งจากศนูย์กลางการคมนาคม
ที"สาํคญั อาทิ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ และท่าเรือแหลมฉบงั เป็นต้น ทั &งนี & นิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย
สว่นใหญ่มีภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินงานภายใต้การกํากบัดแูลของกนอ.  

แผนภาพแสดงตําแหนง่นิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทยแยกรายจงัหวดั 

 
ที มา:การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก 

อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าถือเป็นทางเลอืกหนึ"งสําหรับผู้ประกอบการที"ต้องการความคลอ่งตวัในการ
บริหารจดัการการผลติสนิค้า ที"ต้องการลดความเสี"ยงจากความไมแ่นน่อนตา่งๆ โดยไม่ต้องการใช้เงินลงทนุสงู
ในการซื &อที"ดินและจดัสร้างอาคารโรงงานและคลงัสินค้า และผู้ประกอบกิจการจากต่างประเทศที"ต้องการลด
ความเสี"ยงในระยะแรกของการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย 
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ทั &งนี & อปุทานของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในภาคตะวนัออก มีการเติบโตขึ &นอยา่งตอ่เนื"องในช่วง 3 ปี
ที"ผ่านมา โดยพื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าเพิ"มขึ &นจาก 427,828 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 
2553 เป็น 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) ประมาณร้อยละ 
11.0 ตอ่ปี โดย ณ ไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 พื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ามีจํานวนเท่ากบั 
551,853 ตารางเมตร เพิ"มขึ &นอีก 24,760 ตารางเมตรจากจํานวน 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 ซึ"งคิด
เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 4.7  

แผนภาพแสดงอปุทานของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในพื &นที"ภาคตะวนัออกในปี พ.ศ.2553 – 2555 
และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556 

427,828 455,500
527,093 551,853
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อุปทาน อุปทานใหม่ เปลี"ยนแปลง (%)
 

ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

นอกจากนี & พื &นที"อุปทานส่วนใหญ่ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกตั &งอยู่ในพื &นที"
จงัหวดัชลบรีุเป็นหลกั โดยมีพื &นที"ประมาณ 317,258 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื &นที"ทั &งหมดใน
ภาคตะวนัออก ลาํดบัถดัมาได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทราซึ"งมีพื &นที"อปุทานของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า
ประมาณ 202,595 ตารางเมตร หรือประมาณร้อยละ 37 ของพื &นที"ทั &งหมด ในขณะที"พื &นที"อาคารโรงงานและ
คลงัสินค้าให้เช่าในจังหวัดระยองมีจํานวนค่อนข้างจํากัดคือประมาณ32,000 ตารางเมตร เนื"องจากพื &นที"
ภายในเขตนิคมอตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นพื &นที"สาํหรับขาย 
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แผนภาพแสดงอปุทานของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออกในปีพ.ศ.2555 

202,595 
37%

317,258 
57%

32,000 
6%

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

 
ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ในปี พ.ศ. 2557ภาคตะวนัออกมีอุปทานใหม่ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าเพียงโครงการเดียว ซึ"ง
ได้แก่โครงการ TPark ศรีราชา ซึ"งตั &งอยู่ในพื &นที"อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ มีพื &นที"ให้เช่าจํานวนประมาณ 
141,000ตารางเมตร และตั &งอยูบ่นที"ดินขนาดประมาณ 318 ไร่ 

สําหรับอปุสงค์การเช่าอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวนัออกในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากบั 
352,889 ตารางเมตร เพิ"มขึ &นจาก 285,875 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม
(CAGR) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ประมาณร้อยละ 11.1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื"องจากในปี พ.ศ. 
2555 มีจํานวนอุปทานพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าที"เพิ"มขึ &น ทําให้อตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยของ
อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในภาคตะวนัออกในช่วงเวลาดงักลา่วมีการปรับตวัลดลงเลก็น้อย 

แผนภาพแสดงอปุสงค์ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวนัออกในปี พ.ศ.2553 – 2555 และ
ไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556 
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ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

แม้วา่เหตกุารณ์ทางการเมืองและเหตกุารณ์อทุกภยัได้สง่กระทบตอ่อตุสาหกรรมการพฒันาอาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้าให้เช่าของประเทศไทยอยา่งหลกีเลี"ยงมิได้ แตด้่วยทําเลที"ตั &งของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า
ในภาคตะวนัออกที"มีความเสี"ยงจากอุทกภยัตํ"า รวมถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเติบโตของอตุสาหกรรม
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ยานยนต์ ส่งผลให้อาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในพื &นที"ดงักล่าวยงัคงเป็นทางเลือกอันดับหนึ"งของ
ผู้ประกอบการภาคการผลติสว่นใหญ่ โดยเห็นได้จากค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า
ในพื &นที"ดงักลา่วที"มีแนวโน้มเพิ"มขึ &น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้าให้เช่ามีอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.0 ตอ่ปี เติบโตจาก 156.92 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็น160.16 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555โดยสําหรับใน
ไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าเท่ากบั 161.25บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือนเพิ"มขึ &นร้อยละ 0.7 จากคา่เช่าเฉลี"ยในปี พ.ศ. 2555  

แผนภาพแสดงอตัราค่าเช่าเฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวนัออกในปี พ.ศ.2553 – 
2555 และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556 
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ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรี 

จากปัจจยัด้านทําเลที"ตั &ง จงัหวดัชลบรีุถือเป็นจงัหวดัที"มีศกัยภาพสงูในการตั &งฐานการผลิตสินค้าสง่ผลให้ ณ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ในจงัหวดัชลบรีุมีนิคมอตุสาหกรรมรวมทั &งสิ &น9 แหง่  

ตารางแสดงรายละเอียดนิคมอตุสาหกรรมในจงัหวดัชลบรีุ 

ลาํดับ
ที  

รายชื อนิคมอุตสาหกรรม พื .นที ตามผัง
แม่บท 
(ไร่) 

พื .นที ขายหรือ
ให้เช่า 
(ไร่) 

พื .นที คงเหลอื
สาํหรับขาย
หรือให้เช่า 

(ไร่) 
1 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 3,482 2,621 494 
2 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 15,353 11,239 9,622 
3 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร โครงการ 2 ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย 

4 นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 1,291 1,010 3 
5 นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบงั) 1,028 770 0 
6 นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) 1,505 1,025 181 
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ลาํดับ
ที  

รายชื อนิคมอุตสาหกรรม พื .นที ตามผัง
แม่บท 
(ไร่) 

พื .นที ขายหรือ
ให้เช่า 
(ไร่) 

พื .นที คงเหลอื
สาํหรับขาย
หรือให้เช่า 

(ไร่) 
7 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 3,556 2,803 – 
8 นิคมอตุสาหกรรมพานทองเกษม* ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย 

9 นิคมอตุสาหกรรมบ้านบงึพฒันา* ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย ไมเ่ปิดเผย 

หมายเหตุ:*โครงการที"อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
ที มา: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
 

นิคมอุตสาหกรรมที"มีขนาดใหญ่ที"สดุในจังหวดั คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ"งตั &งอยู่บนถนนบางนา – 
ตราด กม.57มีพื &นที"โครงการทั &งสิ &น 15,353 ไร่ ประกอบด้วย เขตอตุสาหกรรมทั"วไปประมาณ 9,000 ไร่ สําหรับ
โครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองนั &น ประกอบด้วย3 โครงการ มีพื &นที"รวมทั &งสิ &นประมาณ3,824 ไร่อยู่ในลําดบั
ที" 2 ของจงัหวดั 

สาํหรับสภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั พบว่าอุปทานของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในจังหวดัดงักลา่วเติบโตขึ &นอย่างต่อเนื"อง
ในช่วง 3 ปีที"ผา่นมา โดยพื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าเพิ"มขึ &นจาก 221,969 ตารางเมตรใน
ปี พ.ศ. 2553 เป็น 301,941 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) ร้อยละ 
16.6 ตอ่ปี สงูกวา่อตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสมของตลาดอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวนัออก
ในช่วงเวลาเดียวกนั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการที"ผู้ประกอบธุรกิจพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า
ในจงัหวดัชลบรีุที"เร่งการพฒันาพื &นที"เพิ"มขึ &นเพื"อรองรับการย้ายฐานการผลิตออกจากพื &นที"ที"มีความเสี"ยงจาก
อทุกภยัของผู้ประกอบการ 

แผนภาพแสดงอปุทานของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 
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ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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เมื"อพิจารณาถึงอปุสงค์ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุ พบว่าพื &นที"ที"ถูกเช่ามีจํานวน
เพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากบั 187,656 ตารางเมตร 
เพิ"มขึ &นจาก 144,169 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) ร้อยละ 14.1 ตอ่
ปี อยา่งไรก็ตาม จากจํานวนอปุทานพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าที"เพิ"มขึ &น ทําให้อตัราการเช่าพื &นที"
เฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีจํานวนลดลงทั &งนี & 
อตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยมีการปรับตวัเพิ"มขึ &นเลก็น้อยจากร้อยละ 62.2 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 63.8 ในไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 

แผนภาพแสดงอปุสงค์ของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 
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ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ด้วยศกัยภาพของจังหวดัชลบุรี ประกอบกับราคาค่าเช่าพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"ตํ"ากว่าจังหวัด
ระยอง ผู้ประกอบการภาคการผลิตจํานวนมากจึงทยอยย้ายฐานการผลิตมายังจังหวัดชลบุรี นอกจากนี & 
ผู้ประกอบการรายเดิมได้มีการขยายกําลงัการผลิตเพิ"มขึ &น ส่งผลให้ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและ
คลงัสินค้าให้เช่าในจงัหวดัมีแนวโน้มเพิ"มขึ &น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคาร
โรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ามีอตัราการเติบโตเฉลี"ย(CAGR) ร้อยละ 1.1 ต่อปี เพิ"มขึ &นจาก 153.38 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็น 159.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555 สําหรับในไตร
มาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าเท่ากับ 159.55 บาทต่อ
ตารางเมตรตอ่เดือนเพิ"มขึ &นร้อยละ 1.9 จากคา่เช่าเฉลี"ยในปี พ.ศ. 2555  

 

 

 

 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

47 

แผนภาพแสดงอตัราค่าเช่าเฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุในปี พ.ศ. 2553 – 
2555 และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 
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อัตราค่าเช่าเฉลี"ย เปลี"ยนแปลง (%)  
ที มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ภาวะการแข่งขัน 

ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัชลบรีุมีจํานวนทั &งสิ &น 5 ราย 
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 3แห่ง โดยมีพื &นที"ให้เช่ารวมทั &งสิ &น 301,941 ตารางเมตร และมีการเช่าพื &นที"แล้ว 
187,656 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยร้อยละ 62.2อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าสว่นใหญ่
ในจังหวัดชลบุรีจะกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั &งสิ &น 3แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี รวมถึงยังมีคลังสินค้าที"ตั &งอยู่ในพื &นที"เขต
อตุสาหกรรมโลจิสติคส์ (Logistics Park) และภายนอกนิคมอตุสาหกรรม 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจการพัฒนาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าใน
จงัหวดัชลบรีุจะมีอปุสรรคสงู (Barrier of Entry) เนื"องจากการประกอบธุรกิจภายในพื &นที"ดงักลา่วให้ประสบ
ความสาํเร็จต้องอาศยัความเชี"ยวชาญจากประสบการณ์ของผู้บริหาร และเงินลงทนุจํานวนมาก นอกจากนี & ใน
ปัจจุบนัที"ดินเปล่าในจงัหวดัชลบรีุที"พร้อมรองรับการพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ายงัมีจํานวน
จํากดัอีกเช่นกนั 

สําหรับการแข่งขนัในอนาคต บริษัทจัดการคาดว่าธุรกิจพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าจะมีการ
แขง่ขนัไมรุ่นแรงมาก เนื"องจากที"ดินภายในจงัหวดัชลบรีุที"เหมาะสําหรับการพฒันาเพื"อก่อสร้างอาคารโรงงาน
และคลงัสนิค้าให้เช่าจะมีจํานวนน้อยลงในขณะที"ความต้องการเช่าอาคารโรงงานและคลงัสินค้าจะเพิ"มขึ &นสงู 
เพื"อรองรับปริมาณการบริโภคที"จะเพิ"มขึ &นมากภายหลงัจากการกําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ"งคาดวา่จะสง่ผลให้ราคาคา่เช่าเฉลี"ยและอตัราการเช่าเฉลี"ยในจงัหวดั
ชลบรีุโดยรวมจะปรับตวัสงูขึ &น  

หมายเหตุ: ข้อมลูเกี"ยวกับสภาวะตลาดนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทยบางส่วนไม่สามารถแสดงให้เป็นปัจจบุัน เนื"องจาก
ข้อมลูดงักล่าวอ้างอิงจากรายงานภาพรวมตลาดโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าในภาคตะวนัออกและจงัหวดัชลบุรี ไตรมาส 1 ปี 
พ.ศ.2556 ซึ"งจดัทําโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที" 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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3.5 จุดเด่นในการลงทุน 

1. ทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรกเป็นทรัพย์สินที มีคุณภาพสูง 

(ก) ตั .งอยู่ในทาํเลที ตั .งที มีศักยภาพสูง 

ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกตั &งอยูใ่นโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองภายในอําเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบรีุ โดยอยูห่า่งจากทา่เรือแหลมฉบงัเพียง 9กิโลเมตร ซึ"งถือว่ามีระยะห่างน้อยที"สดุเมื"อ
เทียบกบัอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าที"อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมอื"นๆในปัจจบุนั ทําให้ผู้ เช่าอาคาร
โรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกได้รับความสะดวกสบายในการสง่ออกสินค้า 
รวมทั &งประหยดัต้นทนุในการขนสง่สินค้าจากฐานการผลิตไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั ซึ"งการขนสง่ทางเรือ
นั &นมีต้นทุนค่าขนส่งที"ตํ"ากว่าค่าขนส่งทางอากาศอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม การที"ทรัพย์สินที"
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสวุรรณภมูิประมาณ65 กิโลเมตร ก็เป็นอีก
ปัจจยัหนึ"งที"ช่วยดงึดดูผู้ เช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"มีความต้องการขนสง่สนิค้าทางอากาศ  

โครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองตั &งอยู่ในทําเลที"เป็นจุดศนูย์กลางการกระจายสินค้าทางบกที"สําคญั
ของประเทศ โดยผู้ประกอบการในนิคมสามารถใช้การคมนาคมผา่นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 7 และ
ทางหลวงแผน่ดินสายแหลมฉบงั – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 ซึ"งจะช่วยให้มีความได้เปรียบในเชิง
แขง่ขนัจากการประหยดัต้นทนุคา่ขนสง่ในการกระจายสนิค้าไปยงัภมูิภาคตา่งๆ ทั"วประเทศ นอกจากนี & 
ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกอยูห่า่งจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ95 กิโลเมตร 

นอกจากประโยชน์ด้านการขนสง่สนิค้าแล้ว ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกยงัตั &งอยู่ในเขต
สง่เสริมการลงทุนเขต 2 ซึ"งผู้ประกอบการภายในพื &นที"ดงักลา่วจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลาย
ประการ รวมถึงยงัเป็นจดุยทุธ์ศาสตร์ที"สาํคญัเนื"องจากอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมที"สาํคญัของประเทศ
ไทยซึ"งได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ"งถือเป็นศนูย์รวมผู้ผลิตสินค้าชั &นนําหลายราย ทํา
ให้พื &นที"ดงักล่าวได้รับการพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จากรัฐบาลอย่างสมํ"าเสมอ ภายใต้
นโยบายการพฒันาพื &นที"ชายฝั" งทะเลตะวันออก ระยะที" 2 (Eastern Seaboard Development 
Programme – Phase II) กอปรกบัภาคตะวนัออกของประเทศไทยยงัเป็นพื"นที"ที"ไม่มีความเสี"ยงจาก
อทุกภยัอีกด้วย ดงันั &น พื &นที"ดงักลา่วจึงถือเป็นทางเลือกอนัดบัต้นๆ ของผู้ประกอบการที"ต้องการขยาย
การลงทนุในประเทศไทยในปัจจบุนั 

(ข) กองทุนรวมมีกรรมสิทธิXในทรัพย์สิน (Freehold) 

ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกประกอบด้วย (1) กรรมสทิธิXในอาคารโรงงานและคลงัสินค้า
ทั &งสิ &น 90ยูนิตและ (2)กรรมสิทธิXในที"ดินทั &งสิ &นประมาณ 151ไร่ ภายในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" น
ทอง ซึ"งเป็นทรัพย์สินที"มีศกัยภาพในการเติบโตสงูเนื"องจากตั &งอยู่ใจกลางเขตอุตสาหกรรมของภาค
ตะวนัออก ดงัจะเห็นได้จากการเพิ"มขึ &นของราคาที"ดินที"มีการซื &อขายเพื"อสร้างโรงงานภายในโครงการ
นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง ซึ"งในระยะเวลา 3 ปีที"ผา่นมา มีการปรับราคาถึงร้อยละ 33 (ที"มา: บริษัท ปิ" น
ทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั) เนื"องจากปัจจบุนัที"ดินเปลา่ที"เหมาะสาํหรับการก่อตั &งนิคมอตุสาหกรรม 
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รวมถึงพื &นที"ที"เหมาะสําหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและคลงัสินค้าในจงัหวดัชลบรีุมีอยู่อย่างจํากัด
ดงันั &น การที"กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วไมเ่พียงแตจ่ะได้รับผลตอบแทนจากรายได้คา่เช่า
อาคารโรงงานและคลงัสนิค้า แตย่งัได้รับโอกาสจากการเติบโตของราคาที"ดินอีกด้วย 

(ค) การมีผู้เช่าที อยู่ในอุตสาหกรรมที เหมาะสม  

ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรกมีผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิ &นสว่นยานยนต์
เป็นกลุม่ผู้ เช่าหลกั โดยคิดเป็นสดัสว่นพื &นที"เช่าประมาณร้อยละ 41.34ของพื &นที"ที"สามารถปลอ่ยให้เช่า
ได้ทั &งหมดนอกจากนี & ผู้ เช่ารายอื"นๆ ส่วนหนึ"งยังเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที"เกี"ยวเนื"องกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ &นสว่นยานยนต์ โดยอุตสาหกรรมดงักลา่วเป็นหนึ"งในอตุสาหกรรมสําคญั
ของประเทศที"กําลงัเติบโตและได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ ซึ"งทําให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์จาก
โอกาสในการปรับคา่เช่าในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกมีสดัสว่นประเภทผู้ เช่าที"เหมาะสม โดยมีการ
กระจายตวัของผู้ เช่าและมิได้พึ"งพาผู้ เช่ารายใดรายหนึ"งอยา่งมีนยัสาํคญั โดย ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2557 สดัสว่นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้ เช่ารายใหญ่ 10 รายคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 
42.75 ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการรวมทั &งหมด 

(ง) อัตราการเช่าพื .นที ที สูงและเติบโตต่อเนื อง 

จากจดุเดน่ด้านตา่งๆ ของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก อาทิ ทําเลที"ตั &ง และประสบการณ์
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้อตัราการเช่าพื &นที"ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั &งแรกอยูใ่นระดบัสงู โดย ณ สิ &นปี พ.ศ.2555 อตัราการเช่าพื &นที"ของทรัพย์สินที"กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุครั &งแรกเทา่กบัร้อยละ 82.25สงูกวา่คา่เฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าภายใน
จงัหวดัชลบรีุ ซึ"งเท่ากบัร้อยละ 62.2 (ข้อมูลจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) 
อตัราการเติบโตดงักลา่วยงัเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยเพิ"มขึ &นจากร้อยละ 
71.16ในปี พ.ศ. 2553  

จากความสามารถในการแขง่ขนัของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกที"มีศกัยภาพสงู มีทําเล
ที"ตั &งที"ที"เป็นจดุยทุธ์ศาสตร์สาํคญัของประเทศ ประกอบกบั ลกัษณะอาคารที"เป็นมาตรฐานเดียวกนั ทํา
ให้ไม่มีข้อจํากัดในการใช้งานของผู้ เช่า และมีความเหมาะสมกับการลงทุนของผู้ประกอบการทั"วไป 
ในทางกลบักนั การย้ายทําเลที"ตั &งโรงงานหรือคลงัสินค้ามีต้นทนุค่าใช้จ่ายที"สงู จึงทําให้น่าเชื"อได้ว่ามี
โอกาสที"ผู้ เช่ารายเดิมจะย้ายออกไมม่าก และนา่จะสง่ผลให้อตัราการเช่าพื &นที"ในอนาคตจะยงัคงอยู่ใน
ระดบัสงู และเติบโตสงูขึ &นอยา่งตอ่เนื"องตอ่ไป 
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(จ) โอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉลี ย 

อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกมีอตัราคา่เช่าที"คอ่นข้างตํ"า เมื"อเทียบกบั
อตัราคา่เช่าเฉลี"ยของผู้ประกอบการรายอื"นๆ ในบริเวณเดียวกนัโดยในปี พ.ศ. 2555 อตัราค่าเช่าเฉลี"ย
ของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกเท่ากบั 130.18 บาทต่อตารางเมตร
ตอ่เดือน ซึ"งตํ"ากว่าอตัราค่าเช่าเฉลี"ยของจงัหวดั ซึ"งเท่ากบั 156.64บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อยู่ถึง
ประมาณร้อยละ 20.3(ข้อมลูจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั) ในขณะที"คณุภาพ
ของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า รวมถึงโครงสร้างพื &นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองอยู่ในระดับที"ดีนอกจากนี & โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองมี
สํานักงานและหน่วยงานบริการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในบริเวณโครงการ ทําให้สามารถ
ให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคารโรงงานและคลงัสินค้า และบริการอื"นๆ ได้อย่างทนัท่วงที ซึ"ง
เห็นได้จากการที"ได้รับการรับรองมาตรฐานการประกนัคณุภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานระบบการ
จดัการสิ"งแวดล้อม (ISO 14001) 

ด้วยเหตุข้างต้น ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกมีโอกาสในการปรับอตัราค่าเช่าเฉลี"ยของ
อาคารโรงงาน และคลงัสนิค้าในอนาคต 

2. ทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรกได้รับประโยชน์จากการจัดตั .งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) 

การกําหนดทิศทางความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที"จะเกิดขึ &นในปี พ.ศ. 2558 จะช่วยเพิ"ม
ความนา่สนใจของประเทศไทยในการเป็นศนูย์กลางการผลิตสินค้าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทํา
ให้ผู้ประกอบการภาคการผลติภายในประเทศและตา่งประเทศหลายรายมีแนวโน้มที"จะขยายกําลงัการผลติ
ในประเทศไทยเพิ"มขึ &น รวมถึงผู้ประกอบการจํานวนมากในต่างประเทศพิจารณาย้ายฐานการผลิตมาที"
ประเทศไทยเพิ"มมากขึ &น ปัจจยัดงักลา่วทําให้ความต้องการอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ามีแนวโน้ม
เติบโตขึ &นในระดับสูง เนื"องจากผู้ประกอบการบางรายต้องการลดความเสี"ยงจากการลงทุน รวมทั &งลด
ขั &นตอนการอนมุตัิการทํารายการในการซื &อที"ดินเพื"อสร้างอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าเอง ซึ"งมกัเป็นการ
ลงทุนที"มีมลูค่าสงู การที"ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกมีทําเลที"ตั &งอยู่ในจงัหวดัชลบุรี ซึ"งถือ
เป็นทําเลที"มีศกัยภาพสงูแหง่หนึ"งของประเทศไทย ทําให้ผู้ประกอบการผลติสนิค้าที"ต้องการขยายกําลงัการ
ผลติสนิค้าดงักลา่วมีแนวโน้มเช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก 

3. กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ มเติม 

นอกจากทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกแล้ว กองทุนรวมมีนโยบายในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคต โดยเฉพาะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ซึ"งถือเป็นผู้ประกอบการพฒันาอาคารโรงงาน
และคลงัสินค้าให้เช่าชั &นนําของประเทศไทย โดยกองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
เพิ"มเติมจากกลุม่ปิ" นทอง 
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ปัจจัยดังกล่าวทําให้กองทุนรวมสามารถพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินเพิ"มเติมที"มีศักยภาพและมีความ
เหมาะสมตอ่กองทนุรวมในอนาคต ซึ"งจะสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเติบโตขึ &น ทําให้การ
ซื &อขายหนว่ยลงทนุในตลาดรองมีสภาพคลอ่งมากขึ &น นอกจากนี & การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมยงั
เป็นการสร้างการเติบโตของรายได้และกระจายแหล่งที"มาของรายได้ ทําให้กองทุนรวมมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุที"นา่พอใจ 

ทั &งนี & กองทนุรวมอาจมีข้อจํากดัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคตหากกองทนุรวมต้องเพิ"ม
เงินทนุหรือกู้ยืมเงินเพื"อการลงทนุในอนาคต ซึ"งหากมีการเปลี"ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น
กองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  ทั &งนี & ในกรณีที"กองทนุรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ที"ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนั &น ตกลงว่า
จะสนบัสนนุกองทนุรวมในการแปลงสภาพดงักลา่วให้ประสบผลสําเร็จ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การลงมติ
เห็นชอบในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการแปลงสภาพดงักล่าว การดําเนินการใดๆ 
เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนไปยังกองทรัสต์เพื"อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ การประสานงานกบัผู้ เช่าในทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุ การประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการที"เกี"ยวข้อง เพื"อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 

4. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีความเชี ยวชาญและประสบการณ์สูง 

บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนครั &งแรกมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้าให้เช่ากวา่ 18 ปี  

นอกจากธุรกิจพฒันาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าแล้ว บริษัทยงัดําเนินธุรกิจพฒันาที"ดิน พร้อมทั &ง
โครงสร้างพื &นฐานและระบบสาธารณปูโภคในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง เพื"อจําหนา่ยที"ดินดงักลา่ว
ให้ผู้ประกอบการแตล่ะรายดําเนินการลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงานด้วยตนเองอีกด้วย โดยเริ"มดําเนินธุรกิจ
ดงักลา่วตั &งแตปี่ พ.ศ. 2538 ปัจจบุนั พื &นที"ภายในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองที"จําหน่ายให้แก่ลกูค้า
แล้วมีจํานวนทั &งสิ &นประมาณ2,621ไร่ และยงัมีพื &นที"คงเหลอืสาํหรับขายอีกประมาณ184ไร่ (ข้อมลู ณ วนัที" 
31 สงิหาคม พ.ศ. 2556 

ทั &งนี & บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั อยูภ่ายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที"มีความรู้ความ
เข้าใจในพฤติกรรมของลกูค้าเป็นอยา่งดีนอกจากนี & คณะผู้บริหารยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัลงทนุทั &งใน
และต่างประเทศโดยเฉพาะนกัลงทนุสญัชาติญี"ปุ่ น ซึ"งเป็นกลุม่นกัลงทนุหลกัของประเทศไทยอีกทั &งคณะ
ผู้บริหารของบริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากหนว่ยงานของรัฐและชมุชนตา่งๆ ให้
เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  และ
คณะกรรมการตรวจติดตามคณุภาพสิ"งแวดล้อม การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 
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ด้วยปัจจยัดงักลา่วทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมั"นใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสามารถบริหารทรัพย์สิน
ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ  

5. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีแรงจูงใจในการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวม 

กองทุนรวมจะแต่งตั &งบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรก ซึ"งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"อ้างอิงจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และกําไรสทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ ดงันั &น บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั จึงมีแรงจูงใจในการ
บริหารทรัพย์สนิดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุด้วยการเพิ"มรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุ
รวมเพื"อให้ผลตอบแทนในรูปของคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งสอดคล้องกบัผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื"นๆ 

นอกจากนั &น บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั มีความประสงค์ที"จะจองซื &อหน่วยลงทนุที"จะทําการ
เสนอขายครั &งแรกด้วยสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของจํานวนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที"ออกและเสนอ
ขายทั &งหมดในครั &งนี & โดยบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค และ/หรือ บคุคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกบับริษัท ปิ" น
ทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องจะคงสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจดัตั &งกองทนุรวมเป็นระยะเวลา 3 
ปี นบัจากวนัที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรก และเมื"อพ้นระยะเวลา
ดงักลา่วแล้ว บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือ บคุคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกบับริษัท ปิ" นทอง 
อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องจะดํารงสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียน
จดัตั &งกองทนุรวม 
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3.6 การจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 

บริษัทจดัการมีนโยบายที"จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้าลงทนุ โดยนําพื &นที"
ของทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่า โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที"จะเช่าพื &นที"ของ
ทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ ดงันั &น เพื"อเพิ"มอตัราการเช่าพื &นที" ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงมีหน้าที"ในการ
ทําการตลาดโดยการติดตอ่ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดตอ่ผา่นตวักลางตา่งๆ รวมทั &งการพฒันาสื"อเพื"อ
สง่เสริมการตลาด การให้เข้าชมทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ และการเจรจากบัผู้ ที"สนใจจะเช่าพื &นที" ทั &งนี & 
กองทนุรวมจะชําระค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที"แปรผนั
ตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ 

ภายหลงัจากวันที"กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่าพื &นที"
ภายใต้สญัญาเช่าพื &นที"และสญัญาบริการของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยสญัญาดงักลา่วสว่นใหญ่มี
การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบื &องต้นเป็นเวลาประมาณ3 ปี ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ในกรณีที"ผู้ เช่าผิดสญัญา และมีการกําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัการเช่ากบัผู้ ให้เช่า ซึ"งเจ้าของทรัพย์สิน
เดิมจะส่งมอบเงินประกันตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการจากผู้ เช่าอนัเป็นผลประโยชน์ที"กองทุนรวมควร
ได้รับให้แก่กองทนุรวมภายในระยะเวลาที"กําหนด 

ทั &งนี & สําหรับสญัญาบริการ เจ้าของทรัพย์สินเดิมมีหน้าที"ในการแจ้งให้ผู้ เช่ารับทราบและยินยอมเปลี"ยน
คูส่ญัญาในสญัญาบริการจากเจ้าของทรัพย์สนิเดิมเป็นกองทนุรวมในกรณีที"ผู้ เช่าปฏิเสธที"จะให้ความยินยอม
ดงักล่าวและไม่ชําระค่าบริการให้แก่กองทนุรวม เจ้าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้ ให้บริการเดิมจะยงัคงเป็นผู้
ให้บริการกับผู้ เช่ารายนั &นๆ ต่อไปจนกว่าสญัญาจะสิ &นสดุลง ซึ"งเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์
ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ที"กองทนุรวมควรได้รับให้แก่กองทนุรวมภายในระยะเวลาที"กําหนด 

นอกจากนี & บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึ"งเป็น
เจ้าของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกก่อนวนัที"โอนกรรมสิทธิXให้แก่กองทุนรวม ตกลงให้มีการ
ประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที"ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  หรือจนกวา่จะมีบคุคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าทรัพย์สนิดงักลา่วกบักองทนุรวม โดยอตัราคา่
เช่าและคา่บริการภายใต้การประกนัดงักลา่วจะเท่ากบัอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาที"ทํากบัผู้ เช่ารายเดิมในยนิูต
เดียวกนัหรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกนั ในกรณีที"ยนิูตดงักลา่วไมเ่คยมีผู้ เช่ามาก่อน 

ทั &งนี & ในกรณีที"ผู้ เช่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสญัญาตก
ลงก่อตั &งสทิธิและการกระทําการ(“ยูนิตที รับประกัน”) ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา
เช่า และ/หรือไมต่อ่อายสุญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัดตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของยูนิตที"รับ
ประกันนบัแต่วนัถดัจากวนัที"ผู้ เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรือวนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่าของยนิูตนั &นๆ (แล้วแตก่รณี) จนกวา่จะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิX โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการภายใต้การประกนัดงักลา่วจะเท่ากบัอตัราที"ระบไุว้
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่าในแตล่ะยนิูตที"รับประกนันั &นๆ 
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โดยหลงัจากกองทนุรวมเข้าลงทนุ โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์จะเป็นดงัแผนภาพตอ่ไปนี & 

โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก 

ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท ปcdนทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จํากัด  

ผู้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า 

ให้เช่าพื&นที"
และบริการ

เงินป�นผล

กองทุนรวม

รายได้ค่าเช่า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี  จํากัด

ประกันการมีผู้เช่าสําหรับพื&นที"เช่าที"ว่าง และประกันกรณีผู้เช่าเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกําหนด และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมื"อ

สัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา1

 

 หมายเหตุ: 1 เฉพาะยนิูตที"ระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญาตกลงก่อตั &งสิทธิและการกระทาํการ 
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3.7 สรุปสาระสําคญัของร่างสัญญาที�เกี�ยวข้อง 

ในการที"กองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยการซื &อที"ดินอาคารโรงงาน และคลงัสินค้า รวมถึงสว่นควบ
ที"ติดตรึงตราอยูก่บัที"ดินอาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสนิค้าดงักลา่ว ซึ"งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเพียงงานระบบ
สาธารณปูโภคตา่งๆ และสทิธิใดๆ ที"ทรงอยูที่"เกี"ยวกบัหรือเกี"ยวเนื"องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากที"ดินอาคาร
โรงงาน และ/หรือ คลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะลงทนุดงักลา่ว โดยกองทนุรวมจะเข้าทําสญัญาต่างๆ ที"สําคญัที"
เกี"ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ โดยมีรายละเอียดที"สาํคญัของสญัญาดงักลา่วดงัตอ่ไปนี &  
 
1. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาจะซื .อจะขายที ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้า  

ผู้จะขาย 
 
 

 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ในฐานะผู้ ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"
จะซื &อขายตามโฉนดที"ดินเลขที" 69646,89987, 89988, 89989, 89990, 
89991, 89971, 100637, 100638, 100670, 89974, 173115, 173117, 
173119, 173121, 173122, 173123, 173124, 173125, 177825, 
177826,177827 และ 185742    และ     

• บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ในฐานะผู้ ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สิน
ที"จะซื &อขายตามโฉนดที"ดินเลขที" 129973, 129974, 131704, 131705, 
146321, 161576, 165426, 165352, 165353, 165354, 165355,165356 
และ 185319 

ซึ"งทั &งหมดเรียกรวมกนัวา่ (ผู้จะขาย) 
ผู้จะซื .อ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค(กองทุนรวม)  
ทรัพย์สินที ซื .อขาย   ที"ดิน รวมจํานวน 36โฉนดและอาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจํานวน 90ยูนิต 

ตลอดจนสิ"งปลูกสร้างอื"นใดซึ"งตั &งอยู่บนที"ดินข้างต้น โดยอยู่ในโครงการนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทอง ตําบลหนองขาม และตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 
ทั &งนี & ปรากฏตามสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกรวมถึง
สว่นควบติดตรึงตราอยู่กบัที"ดิน อาคารโรงงาน คลงัสินค้า และ/หรือสิ"งปลกูสร้างอื"น
ใดดงักลา่วแตไ่มร่วมถึงสิ"งปลกูสร้างหรือทรัพย์สนิอื"นใดที"เป็นกรรมสิทธิXของผู้ เช่า ซึ"ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคารและสิ"งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที"ติดตั &งและใช้
ประโยชน์ในอาคารโรงงาน คลงัสินค้าและ/หรือสิ"งปลกูสร้างอื"นใดดงักล่าว รวมทั &ง
สทิธิใดๆ ที"ทรงอยูที่"เกี"ยวกบัหรือเกี"ยวเนื"องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากที"ดินอาคาร
โรงงาน คลงัสนิค้าและ/หรือสิ"งปลกูสร้างอื"นใดดงักลา่ว 

ราคาที จะซื .อขาย  กองทนุรวมจะชําระราคาที"จะซื &อขายตามที"ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี & รวมทั &งสิ &นเป็นเงิน 
2,244,078,786.30บาท ในวันที"มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในที"ดินอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าดงักลา่ว 

เงื อนไขบังคับก่อน  • ทรัพย์สินที"จะซื &อขายรวมถึงส่วนดดัแปลง ปรับปรุง และต่อเติม และ/หรือ สว่น
หนึ"งส่วนใดของทรัพย์สินที"จะซื &อขายที"เป็นกรรมสิทธิXของผู้ จะขายได้ก่อสร้าง
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อย่างถกูต้องตามแบบก่อสร้างที"ได้รับอนุมตัิจากหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้อง 
โดยไม่มีการชํารุด และ/หรือข้อบกพร่องใดๆ ที"เป็นสาระสําคญัอนัเป็นผลให้ไม่
สามารถใช้ทรัพย์สนิที"จะซื &อขายเพื"อการประกอบกิจการอาคารโรงงาน และ/หรือ
คลงัสินค้า และกิจการอื"นใดที"เกี"ยวเนื"องกับกิจการอาคารโรงงาน และ/หรือ 
คลงัสนิค้าได้  

• ผู้จะขายมีสิทธิโดยสมบรูณ์และได้รับอนมุตัิจากที"ประชุมคณะกรรมการหรือที"
ประชมุผู้ ถือหุ้นของผู้จะขายที"จําเป็นต้องมีโดยถกูต้องสมบรูณ์ตามกฎหมายใน
การเจรจา เข้าทํา แก้ไข และปฏิบตัิการใดๆ ตามสญัญาฉบับนี & และเอกสาร
อื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง รวมทั &งไมม่ีการคดัค้านจากบคุคลใดๆ ซึ"งรวมถึงผู้มีสว่นได้เสีย
ของตน และ/หรือเจ้าหนี &เกี"ยวกับการขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายซึ"งมีสิทธิตาม
กฎหมายอนัจะทําให้ผู้จะขายไม่สามารถดําเนินการตามสญัญาฉบบันี & และไม่
มีข้อห้ามตามกฎหมายในการซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายและการปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี & และ/หรือเอกสารอื"นใดที"เกี"ยวข้อง  

• ผู้จะขายได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื"นใดที"จําเป็นและ
เกี"ยวข้องในการปฏิบตัิตามสญัญาจะซื &อจะขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายฉบบันี & ซึ"ง
รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการได้รับอนมุตัิจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

• ผู้จะขายได้รับใบอนุญาตที"เกี"ยวข้องกับทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้สญัญา
ฉบบันี &ครบถ้วนตามที"กฎหมายกําหนด พร้อมทั &งดําเนินการใดๆ เพื"อให้กองทนุ
รวมได้รับโอนสทิธิในใบอนญุาตตา่งๆ ดงักลา่ว  

• คํารับรองที"ให้ไว้ในสญัญาฉบบันี &ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการในสว่นที"เป็น
สาระสาํคญั  

• ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที"มี หรือจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ฐานะทางการเงินของผู้จะขาย กิจการของผู้จะขาย หรือ
ตอ่การปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี &ของผู้จะขาย  

• ผู้จะขายได้มีการจดัทําและสง่มอบเอกสาร ซึ"งแก้ไขเงื"อนไขกรมธรรม์ความเสี"ยง
ภยัให้กองทนุรวมเข้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ทั &งหมดแต่เพียงผู้ เดียว โดยให้มีผล
ในวนัโอนกรรมสิทธิX ทั &งนี & กองทนุรวมจะชําระค่าเบี &ยประกนัภยัคืนแก่ผู้จะขาย
สําหรับกรมธรรม์ความเสี"ยงภยัข้างต้นนี &ตามสดัส่วนระยะเวลาที"กองทุนรวม
ลงทนุในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายซึ"งนบัแตว่นัโอนกรรมสทิธิX 

การโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สิน
ที จะซื .อขาย  

คู่สญัญาตกลงให้กรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาฉบบันี &มีผลเป็น
การโอนอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิXใน
ทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ณ สํานกังานทะเบียนที"ดินหรือหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้อง
ภายในเวลา 14 วนัทําการนบัแตว่นัที"ทําสญัญานี & หรือวนัอื"นใดตามที"คู่สญัญาจะได้
ตกลงกนั (วันโอนกรรมสิทธิX) และได้มีการชําระราคาตามที"กําหนดในสญัญาฉบบั
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นี &แล้ว 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิX 

กองทนุรวมตกลงรับผิดชอบชําระคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมการ
โอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย และที"เกี"ยวเนื"องกับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมการโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายดงักลา่ว 

คาํรับรองของผู้จะขาย ในวนัโอนกรรมสทิธิX ผู้จะขายเป็นเจ้าของทรัพย์สินที"จะซื &อขายและมีกรรมสิทธิXอย่าง
สมบูรณ์ โดยปราศจากการจํานอง ภาระผกูพนั สิทธิยึดหน่วง ภาระติดพนั การเช่า
อยูอ่าศยั การครอบครองหรือการเรียกร้องที"มีผลเสียหายอื"นใดที"มีอยู่เหนือทรัพย์สิน
ที"จะซื &อขาย นอกจากที"ได้เปิดเผยแก่กองทนุรวมไว้ก่อนวนัที"ลงนามในสญัญานี & และ
ผู้จะขายได้เปิดเผยข้อมูลที"เกี"ยวข้องกับทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาฉบบันี &
ให้แก่กองทนุรวมแล้วทั &งหมด โดยข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที"เป็นจริงและถกูต้องทกุ
ประการ   

คาํรับรองของกองทุนรวม กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที"จดัตั &งขึ &นโดยชอบตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงฉบบัที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม และ
มีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื"นใดตามที"ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี & ตลอดจนกระทําการต่างๆ ที"
เกี"ยวเนื"องกบัสญัญาฉบบันี & โดยกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามข้อกําหนดซึ"งเป็นสาระสําคญัของสญัญาฉบบันี & และจะปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ข้ อ ต ก ลง ก ร ะทํ า ก า ร ห รื อ 
ละเว้นกระทาํการ  

• ผู้จะขายจะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที"ในการดําเนินการเจรจาและดําเนินการ
ตอ่สญัญากบัผู้ เช่าที"สญัญาเช่าใกล้ครบกําหนด หรือหน้าที"อื"นใดที"ผู้จะขายใน
ฐานะผู้ ให้เช่าพึงกระทํา เพื"อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุน
รวมในทรัพย์สนิที"จะซื &อขาย  

• ภายหลงัจากที"ผู้จะขายได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สินที"จะ
ซื &อขายให้แก่กองทนุรวมเสร็จสิ &นแล้ว ผู้จะขายจะดําเนินการโอนสทิธิและหน้าที"
ตามสญัญาเช่า และสญัญาบริการ รวมถึงสิทธิและหน้าที"ที"ผู้ จะขายมีตาม
สัญญาอื"นใดอันเกี"ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"จะซื &อขาย
ภายใต้สญัญาฉบบันี &ให้แก่กองทนุรวม ยกเว้นการให้บริการบําบดันํ &าเสียและ
นํ &าประปา ภายใน 30 วนันบัจากวนัโอนกรรมสทิธิX 

• ผู้จะขายจะสง่มอบเงินประกนัเพื"อเป็นประกนัการปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญาเช่า
และสญัญาบริการที"ผู้จะขายได้รับไว้จากผู้ เช่าสําหรับทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ทั &ง
ก่อนและในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXทั &งหมดให้แก่กองทุนรวม โดยใน
เบื &องต้นจะส่งมอบเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจํานวนเงินประกัน
ทั &งหมด ให้แก่กองทนุรวมภายในวนัจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิX  และสําหรับ
เงินประกนัสว่นที"เหลือ ผู้จะขายจะสง่มอบให้แก่กองทนุรวมภายใน 30 วนั นบั
จากวนัจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิX นอกจากนี & หากผู้จะขายได้รับเงินประกนั
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ตามสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการสําหรับทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายหลงัจากวนั
จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิXอีก ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกันดงักล่าวให้แก่
กองทนุรวมภายในวนัสดุท้ายของเดือนถดัไป 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา  

คูส่ญัญามีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี & 
(1) คูส่ญัญาทั &งสองฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(2) ในกรณีที"กองทนุรวมสามารถซื &อทรัพย์สนิที"จะซื &อขายได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิที"จะซื &อขายทั &งหมดภายใต้สญัญาฉบบันี & โดยเหตอุนั
เนื"องมาจากข้อจํากดัทางกฎหมายหรือเกิดเหตอืุ"นใดโดยไมใ่ชค่วามผิดของ
กองทนุรวม ให้กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี &ได้ 
อนึ"ง ในกรณีที"กองทนุรวมสามารถซื &อทรัพย์สินที"จะซื &อขายได้ตั &งแต่ร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินที"ซื &อขายทั &งหมดภายใต้สญัญาฉบบันี & กองทุนรวมจะซื &อ
ทรัพย์สินที"จะซื &อขายเท่าที"สามารถซื &อขายได้ในวันโอนกรรมสิทธิX  สําหรับ
ทรัพย์สินที"จะซื &อขายส่วนที"เหลือ กองทนุรวมและผู้จะขายจะตกลงร่วมกันใน
การซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายดงักลา่ว ซึ"งหากกองทนุรวมยงัประสงค์จะซื &อ
ทรัพย์สนิที"จะซื &อขายดงักลา่วการดําเนินการโอนกรรมสทิธิXต้องใช้ระยะเวลาไม่
เกิน 60 วนั นบัแต่วนัที"กองทนุรวมและผู้จะขายตกลงร่วมกนั หากผู้จะขายไม่
สามารถดําเนินการโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายสว่นที"เหลือได้ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว กองทุนรวมจะใช้สิทธิยกเลิกการซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อ
ขายสว่นที"เหลอืดงักลา่วโดยกองทนุรวมอาจคิดคา่เสยีหายที"เกิดขึ &นจากการไม่
ปฏิบตัิตามสญัญานี &ทั &งนี & คูส่ญัญาจะไมใ่ช้สทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี &ในกรณีที"
กองทุนรวมสามารถซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ดงักลา่ว 

(3) ในกรณีที"ผู้จะขายฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที"ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี & 
และ/หรือ ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื"อนไขบงัคบัก่อนภายใต้สญัญาฉบบันี & และ
ไมส่ามารถเยยีวยาแก้ไขเหตดุงักลา่วได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแตว่นัที"
กองทนุรวมได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตดุงักลา่ว กองทนุรวมมีสทิธิ
บอกเลกิสญัญาฉบบันี &ได้ทนัทีหรือดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 
(3.1) เรียกให้ผู้จะขายดําเนินการโอนทรัพย์สนิที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาฉบบันี &

ให้แก่กองทนุรวม โดยกองทนุรวมอาจหกัค่าเสียหายที"เกิดขึ &นจากการไม่
ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วออกจากราคาที"จะซื &อขาย 

(3.2) ให้เลื"อนกําหนดวนัโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายทั &งหมดภายใต้
สญัญาฉบบันี &ออกไป โดยผู้จะขายจะต้องชําระเบี &ยปรับให้แก่กองทนุรวม
ในอตัราร้อยละ 8 ของราคาที"จะซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายทั &งหมดต่อปี 
จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย
ดงักลา่ว หากกองทนุรวมเลื"อนกําหนดวนัโอนกรรมสทิธิXเฉพาะทรัพย์สินที"
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จะซื &อขายเพียงบางชิ &น ให้คํานวณอตัราเบี &ยปรับที"ผู้ จะขายจะต้องชําระ
ให้แก่กองทนุรวมตามสดัสว่นของมลูค่าของทรัพย์สินที"จะซื &อขายชิ &นที"ได้
เลื"อนวนัโอนกรรมสทิธิXดงักลา่ว  

(4) ในกรณีที"ผู้จะขายได้ตกลงประนอมหนี & หรือถกูศาลสั"งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือถกูฟ้องเป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูศาลสั"งให้ล้มละลาย หรืออยูใ่น
ขั &นตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื&นฟกิูจการของผู้จะ
ขายตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้อง ซึ"งกองทนุรวมเห็นวา่มีผลกระทบ
ตอ่ความสามารถของผู้จะขายในการปฏิบตัิตามสญัญานี & กองทนุรวมมีสทิธิ
บอกเลกิสญัญาได้ทนัที   

(5) ในกรณีที"เกิดเหตกุารณ์ใดๆ ก่อนวนัโอนกรรมสิทธิX อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินที"จะ
ซื &อขายภายใต้สญัญาฉบบันี &ด้อยค่าลงอย่างมีนยัสําคญั หรือเป็นอปุสรรคที"ทํา
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที"กําหนดไว้ใน
โครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวม 

ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิ ด จาก เห ตุแ ห่ งก าร เลิ ก
สัญญา  

เมื"อมีการเลกิสญัญา ให้ถือวา่คูส่ญัญาทกุฝ่ายปราศจากภาระหน้าที"ซึ"งจะต้องผกูพนั
กนัตามสญัญาฉบบันี & และยอ่มไมต่ดัสทิธิคูส่ญัญาฝ่ายใดในการเรียกร้องคา่เสยีหาย 
ในกรณีที"การผิดสญัญานั &นเกิดจากความผิดของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ"ง ทั &งนี & ในกรณีที"
ผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสญัญา ค่าเสียหายที"เกิดขึ &นให้หมายความรวมถึงค่าเสียหาย
จากการไมไ่ด้รับโอน ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายด้วย (ถ้ามี) 

 
2. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาก่อตั .งสทิธิและการกระทาํการ   

 

ผู้ให้สัญญา 
 
 
 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ในฐานะผู้ ถือกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"
กองทนุรวมลงทนุและ     

• บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ในฐานะผู้ ถือกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิ
ที"กองทนุรวมลงทนุ 

ซึ"งทั &งหมดเรียกรวมกนัวา่ (ผู้ให้สญัญา) 
กองทุนรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค (กองทุนรวม)  
ทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุน   ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุในครั &งแรก 
การประกันการมีผู้เช่าสาํหรับ
พื .นที เช่าที ว่าง  

ในกรณีที"ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาจะซื &อ
จะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และคลงัสนิค้า ทรัพย์สนิที"จะซื &อขายนั &นมีพื &นที"เช่าว่างอยู่
โดยไมม่ีผู้ เช่า (พื .นที รับประกัน) ผู้ให้สญัญาจะเช่าพื &นที"รับประกนัดงักลา่วนบัแตว่นั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาจะซื &อจะขายที"ดิน
อาคารโรงงาน และคลงัสนิค้า จนกวา่จะครบกําหนดระยะเวลารับประกนั 3 ปี นบัแต่
วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"จะซื &อขายภายใต้สญัญาจะซื &อจะขายที"ดิน
อาคารโรงงาน และคลงัสินค้า โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพื &นที"รับประกันที"
ผู้ให้สญัญาจะเช่าดงักลา่วจะเท่ากบัอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
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ที"ทํากบัผู้ เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกนันั &น หรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกนัในกรณีที"
พื &นที"รับประกันดงักล่าวไม่เคยมีผู้ เช่ามาก่อนโดยผู้ ให้สญัญาจะชําระค่าเช่าตามที"
รับประกนัดงักล่าวเป็นรายเดือนโดยจะชําระภายในวนัที" 15 ของเดือนถัดไป ทั &งนี & 
เว้นแตช่่วงระยะเวลาที"มีบคุคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าพื &นที"รับประกนักบักองทนุ
รวมแทนผู้ ให้สญัญาตามข้อกําหนดในข้อนี &ภายในระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอัตราที"ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการที"ทํากบัผู้ เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกนันั &น หรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกนั
ในกรณีที" พื &น ที" รับประกันดังกล่าวไม่ เคยมีผู้ เ ช่ ามาก่อน   ทั &ง นี & ในกรณี ที"
บคุคลภายนอกดงักลา่วที"ผู้ให้สญัญาจดัหามาเพื"อเช่าพื &นที"รับประกนัเป็นผู้ เช่าเดิมที"
ย้ายมาจากพื &นที"เช่าที"เป็นทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุสง่ผลให้กองทนุรวมไม่ได้รับ
ค่าเช่าจากทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุเนื"องจากเหตุดงักลา่ว ผู้ ให้สญัญาตกลงจะ
รับประกนัการมีผู้ เช่าของพื &นที"เช่าที"กองทนุรวมลงทนุดงักลา่วโดยให้อตัราคา่เช่าและ
คา่บริการของพื &นที"ดงักลา่วเทา่กบัอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"
ทํากับผู้ เช่ารายเดิมในพื &นที"นั &น และให้ระยะเวลาการเช่าที" รับประกันเท่ากับ
ระยะเวลาการเช่าที"เหลอือยูข่องสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิมที"ย้ายไปดงักลา่ว 

อนึ"ง เงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที"กองทุนรวมได้รับจากผู้ ให้สญัญาหรือผู้ เช่าที"เป็น
บคุคลภายนอกตามที"กําหนดในวรรคแรกสําหรับระยะเวลาที"ไม่เกินกว่า 3(สาม) ปี 
นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย จะไม่นํามาคํานวณ
คา่ตอบแทนในสว่นที"เกี"ยวข้องกบัคา่นายหน้าในการหาผู้ เช่ารายใหม่จากการปฏิบตัิ
หน้าที"ของผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาแต่งตั &งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การประกันกรณีผู้เช่าเลกิ
สัญญาเช่าก่อนครบกาํหนด
ระยะเวลาเช่า และ/หรือผู้เช่า
ไม่ต่ออายุสัญญาเมื อสัญญา
เช่าครบกาํหนดระยะเวลา 

ในกรณีที"ผู้ เช่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในสญัญา
ฉบบันี & (“ยนิูตที รับประกัน”) ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา
เช่า และ/หรือไมต่อ่อายสุญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา ผู้ ให้สญัญาตก
ลงรับประกนัรายได้คา่เช่าและคา่บริการของยนิูตที"รับประกนันบัแต่วนัถดัจากวนัที"ผู้
เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรือวนัครบ
กําหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่าของยนิูตนั &นๆ (แล้วแตก่รณี) จนกวา่จะครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้
สญัญาจะซื &อจะขายอสงัหาริมทรัพย์ โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการที"ผู้ ให้สญัญาจะ
รับประกนัจะเทา่กบัอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่าใน
แตล่ะยนิูตที"รับประกนันั &นๆ โดยผู้ ให้สญัญาจะชําระค่าเช่าตามที"รับประกนัดงักลา่ว
เป็นรายเดือนโดยจะชําระภายในวนัที" 15 ของเดือนถดัไป ทั &งนี & หากมีบคุคลภายนอก
เข้าทําสญัญาเช่ายนิูตที"รับประกนัยนิูตใดยนิูตหนึ"งกบักองทนุรวมแทนผู้ เช่ารายเดิม
ภายในระยะเวลา 1 ปีดงักล่าว อตัราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับสญัญาเช่าฉบับ
ใหมจ่ะต้องไมน้่อยกวา่อตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่า
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รายเดิมสําหรับยนิูตที"รับประกนันั &นๆ ทั &งนี & หากบคุคลภายนอกดงักล่าวเป็นผู้ เช่าที"
ย้ายมาจากพื &นที"เช่าที"เป็นทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุซึ"งสง่ผลให้กองทนุรวมไม่ได้
รับค่าเช่าจากทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุเนื"องจากเหตดุงักล่าว ผู้ ให้สญัญาตกลง
จะรับประกนัการมีผู้ เช่าของพื &นที"เช่าที"กองทนุรวมลงทนุดงักลา่ว โดยให้อตัราค่าเช่า
และค่าบริการของพื &นที"ดังกล่าวเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการที"ทํากบัผู้ เช่ารายเดิมในพื &นที"นั &น และให้ระยะเวลาการเช่าเท่ากบัระยะเวลา
การเช่าที"เหลอือยูข่องสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิมที"ย้ายไปดงักลา่ว  
อนึ"ง เงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที"กองทุนรวมได้รับจากผู้ ให้สญัญาหรือผู้ เช่าที"เป็น
บคุคลภายนอกตามที"กําหนดในวรรคแรกสําหรับระยะเวลาที"ไม่เกินกว่า 1 ปี นบัแต่
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย จะไม่ นํามาคํานวณ
คา่ตอบแทนในสว่นที"เกี"ยวข้องกบัคา่นายหน้าในการหาผู้ เช่ารายใหม่จากการปฏิบตัิ
หน้าที"ของผู้ ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาแต่งตั &งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  

ค่าเช่ากรณีย้ายออกก่อน   ในกรณีที"ผู้ เช่าทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุใช้สทิธิตามที"กําหนดในสญัญาเช่า ทั &งที"มี
อยู่ก่อนและภายหลังจากวันที"กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน
ดงักลา่ว (สัญญาเช่า) ที"กําหนดให้ผู้ เช่ามีสิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นความผิดของผู้ เช่า 
เนื"องจากผู้ เช่ารายดงักลา่วได้ซื &อที"ดินที"ตั &งอยู่ในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองที"
เป็นของผู้ให้สญัญาเพื"อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นของตนเอง ผู้ ให้สญัญา
ตกลงเช่าทรัพย์สินที"ผู้ เช่าได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าดงักล่าวจากกองทุน
รวมจนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าดังกล่าว โดยมี
เงื"อนไขว่า (1) หากสญัญาเช่าระบใุห้ผู้ ให้เช่าสามารถหกัเงินประกันการเช่าได้ ให้
กองทนุรวมดําเนินการนําเงินประกนัการเช่าดงักลา่วมาใช้เป็นคา่เชา่ภายหลงัจากที"ผู้
เช่าได้บอกเลกิสญัญาตามเหตขุ้างต้นแล้ว จนกว่าผู้ ให้สญัญาจะหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ 
หรือจนกวา่เงินประกนัดงักลา่วจะหมดไป แล้วแตว่า่เหตกุารณ์ใดเกิดก่อน ทั &งนี & หาก
เงินประกันการเช่าดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้เป็นค่าเช่าจนครบจํานวนแล้ว และผู้ ให้
สญัญายงัไมส่ามารถหาผู้ เช่าใหม่เพื"อมาเช่าทรัพย์สินจนครบกําหนดระยะเวลาการ
เช่าที"เหลือได้ ผู้ ให้สญัญาจึงจะทําการชําระค่าเช่าทรัพย์สินแก่กองทุนรวมตามที"ได้
กําหนดไว้ข้างต้น (2) แตห่ากสญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ ให้เช่าไม่สามารถหกัเงินประกนั
การเช่าได้ ผู้ ให้สญัญาจะทําการชําระค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมตามเงื"อนไขที"กําหนด
ไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที"ผู้ ให้สญัญาสามารถหาผู้ เช่ารายใหม่เพื"อเช่าทรัพย์สินที"
กองทุนรวมลงทุนดงักล่าวแทนที"ผู้ เช่ารายเดิมที"ใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่า
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่า โดยที"มีอตัราค่าเช่าและระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่าอตัราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าเดิมที"เหลืออยู่ ใน
กรณีที"ระยะเวลาการเช่า และ/หรืออตัราค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้ เช่าราย
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เดิมเพียงเท่าใด ผู้ ให้สญัญาจะต้องรับผิดชอบในการชําระสว่นต่างของค่าเช่าให้แก่
กองทุนรวมเพียงเท่านั &น โดยผู้ ให้สญัญาจะชําระค่าเช่าสําหรับพื &นที"ที"ผู้ เช่าใช้สิทธิ
ดงักลา่วเป็นรายเดือนโดยจะชําระภายในวนัที" 15 ของเดือนถดัไป  
ทั &งนี & ในกรณีที"ผู้ เช่ารายใหม่ที"ผู้ ให้สญัญาจดัหามาเพื"อเช่าพื &นที"ที"ผู้ เช่าใช้สิทธิในการ
บอกเลิกเนื"องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ เช่าเดิมที"ย้ายมาจากพื &นที"เช่าที"เป็น
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนส่งผลให้กองทุนรวมไม่ได้รับค่าเช่าจากทรัพย์สินที"
กองทนุรวมลงทนุเนื"องจากเหตดุงักลา่ว ผู้ให้สญัญาตกลงจะเช่าทรัพย์สินที"ผู้ เช่าราย
ใหมไ่ด้ทําการย้ายออกมาเพื"อมาเช่าพื &นที"ตามวรรคนี &แทน จากกองทนุรวมโดยให้นํา
ข้อกําหนดในข้อการประกนัการมีผู้ เช่าสาํหรับพื &นที"เช่าที"วา่งนี &มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม
จนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเดิมของผู้ เช่ารายใหม ่ 
อนึ"ง เงินหรือคา่ตอบแทนใดๆ ที"กองทนุรวมได้รับจากผู้ให้สญัญาหรือผู้ เช่ารายใหม่
ตามที"กําหนดในวรรคแรกสาํหรับระยะเวลาที"ไมเ่กินกวา่ระยะเวลาตามสญัญาเชา่
เดิม จะไมนํ่ามาคาํนวณคา่ตอบแทนในสว่นที"เกี"ยวข้องกบัคา่นายหน้าในการหาผู้ เช่า
รายใหมจ่ากการปฏิบตัิหน้าที"ของผู้ให้สญัญาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตาม
สญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

การดาํรงสัดส่วนการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั จะเข้าจองซื &อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมในเบื &องต้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั &งแรกของกองทนุรวม 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัตกลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจาก
วนัที"หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
วนัแรก บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัตกลงจะดํารงสดัสว่นการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจัดตั &งกองทุนรวม
เมื"อพ้นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที"หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเริ"มซื &อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์วนัแรกแล้ว บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัตกลงจะ
ดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวันที"จด
ทะเบียนจดัตั &งกองทนุรวม โดยบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัตกลง
จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ บนหน่วยลงทุนที"ต้องถือไว้
เพื"อปฏิบตัิตามสญัญาข้อนี & เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี &  
(1) เป็นการจําหน่าย จ่าย โอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลซึ"งมีรายชื"อตามที"

ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสญัญาฉบบันี & หรือ 
(2) เป็นกรณีอื"นใดที"ได้รับความยินยอมจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยทั &งนี & บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัรับรองตอ่กองทนุรวมวา่ 
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หากบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัได้จําหนา่ย จ่าย โอนหนว่ยลงทนุ
เบื &องต้นอนัเนื"องมาจากข้อยกเว้นดงักลา่วข้างต้น บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากดัจะดาํเนินการให้ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุนั &นลงนามในข้อตกลงที"จะ
ร่วมปฏิบตัิตามเงื"อนไขที"ปรากฏในสญัญาข้อนี &กบักองทนุรวมด้วย ซึ"งข้อตกลง
ดงักลา่วให้ถือเป็นสว่นหนึ"งของสญัญาตกลงกระทําการฉบบันี &  

สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right 
of First Refusal) 
 

• ตลอดระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที"ได้มีการจดัตั &งกองทนุรวมผู้ ให้สญัญารับรอง
ต่อกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ในกรณีที"มีการแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็น
กองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT)ว่าหากผู้ ให้สญัญามีความ
ประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินประเภทที"ดิน อาคาร
โรงงาน และ/หรือ คลงัสินค้า ซึ"งผู้ ให้สญัญาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิX(เว้นแต่เป็น
การเสนอทรัพย์สนิแก่ลกูค้ารายยอ่ยหรือนายหน้าของลกูค้ารายย่อยที"ประกอบ
ธุรกิจอื"น ที"ไม่ใช่ธุรกิจการพฒันาพื &นที"อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือ
คลงัสินค้า เพื"อขาย และ/หรือให้เช่าในลกัษณะเดียวกันกับผู้ ให้สญัญาหรือ
กองทุนรวม) ผู้ ให้สญัญาตกลงให้กองทุนรวมหรือ REIT ได้รับสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื &อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิX 
และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงทรัพย์สิน
ดงักลา่วจากผู้ให้สญัญา  

• กรณีการให้กองทนุรวมหรือ REIT ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) ดงักลา่วข้างต้น ผู้ให้สญัญาตกลงบอกกลา่วให้กองทนุรวมหรือ REIT 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (หนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ) เพื"อให้กองทนุรวม
หรือ REIT พิจารณาลงทนุก่อน โดยที"หนงัสือบอกกลา่วข้อเสนอจะต้องระบถุึง
รายละเอียดของทรัพย์สินที"เสนอขาย และ/หรือโอนกรรมสิทธิX และ/หรือโอน
สทิธิครอบครอง และ/หรือให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงราคา ค่า
เช่า หรือค่าตอบแทนต่างๆ และเงื"อนไขการชําระราคา รวมทั &งข้อกําหนดและ
เงื"อนไขตา่งๆ ที"เกี"ยวข้องกบัทรัพย์สินที"เสนอขาย และ/หรือโอนกรรมสิทธิX และ/
หรือโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงทรัพย์สิน 
(ข้อเสนอ) รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของผู้ ที"ประสงค์จะซื &อ และ/หรือรับโอน
กรรมสิทธิX และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง
ทรัพย์สนิดงักลา่ว (ผู้ซื .อบุคคลที สาม)(ถ้ามี) โดยในกรณีดงักลา่ว กองทนุรวม
หรือ REIT ตกลงจะเก็บรักษาความลบัที"เกี"ยวกบัชื"อและข้อเสนอของผู้ซื &อบคุคล
ที"สามดงักลา่ว รวมทั &งลงนามในสญัญาเก็บรักษาความลบั (ถ้ามี) ตามที"ได้รับ
การร้องขอจากผู้ให้สญัญาเป็นคราวๆ ไป 

• ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที"กองทนุรวมได้รับหนงัสือบอกกลา่วข้อเสนอดงักลา่ว
จากผู้ให้สญัญา กองทนุรวมหรือ REIT อาจใช้สทิธิดงัตอ่ไปนี & 
(1)ซื &อ และ/หรือรับโอนกรรมสทิธิX และ/หรือรับโอนสทิธิครอบครอง และ/หรือเช่า 
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และ/หรือเช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าวได้โดยบอกกลา่วความประสงค์ในการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือตอบรับ

ข้อเสนอ) ไปยงัผู้ให้สญัญา หรือ 
(2)ตอบปฏิเสธการลงทนุหรือไม่ได้บอกกลา่วแสดงความประสงค์ในการลงทนุ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ ให้สัญญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือตอบ

ปฏิเสธข้อเสนอ) ในกรณีดงักลา่วผู้ ให้สญัญาจะสามารถนําทรัพย์สินที"
เสนอนั &นๆ ไปขาย และ/หรือโอนกรรมสิทธิX และ/หรือโอนสิทธิครอบครอง 
และ/หรือให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงให้แก่ผู้ซื &อบคุคลที"สามต่อไปได้ แต่ทั &งนี &
ข้อเสนอที"เกี"ยวข้องกับทรัพย์สินที"เสนอให้ผู้ ซื &อบุคคลที"สามนั &นจะต้องไม่
ดีกว่าข้อเสนอที"เสนอให้แก่กองทุนรวมหรือ REIT และหากผู้ ให้สญัญามี
ข้อเสนอที"เกี"ยวข้องกับทรัพย์สินที" เสนอให้ผู้ ซื &อบุคคลที"สามนั &นดีกว่า
ข้อเสนอที"เสนอให้แก่กองทนุรวมหรือ REIT ผู้ ให้สญัญาจะต้องนําข้อเสนอ
ดังกล่าวมาเสนอให้แก่กองทุนรวมหรือ REIT พิจารณาก่อน โดยให้
ดําเนินการตามเงื"อนไขที"ระบไุว้ข้างต้น 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที"ผู้ ให้สญัญาไม่สามารถดําเนินการเจรจา ตกลง หรือ
เข้าทําสญัญากบัผู้ซื &อบคุคลที"สามได้ภายใน 365 วนันบัแตว่นัที"ผู้ ให้สญัญา
ได้รับหนงัสือตอบปฏิเสธข้อเสนอจากกองทนุรวมหรือ REIT แล้ว หากผู้ ให้
สญัญายังมีความประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว ผู้ ให้สัญญาตกลงให้สิทธิแก่กองทุนรวมหรือ REIT ในการ
พิจารณาลงทุนก่อนดังกล่าวต่อไปตามเงื"อนไขที"ระบุไว้ข้างต้นโดยอาจ
กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สิน รวมถึงราคา ค่าเช่า หรือค่าตอบแทน
ต่างๆ และเงื"อนไขการชําระราคา รวมทั &งข้อกําหนดและเงื"อนไขต่างๆ ที"
เกี"ยวข้องใหม ่

• หากกองทนุรวมหรือ REIT ได้บอกกลา่วแสดงความประสงค์ในการลงทนุใน
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมหรือ REIT และผู้ ให้สญัญาจะใช้ความ
พยายามในการดําเนินการเพื"อให้ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื"นที"เกี"ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิX หรือสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานที"เกี"ยวข้อง (หาก
จําเป็น) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที"กองทนุรวมหรือ REIT ได้บอก
กลา่วแสดงความประสงค์ในการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

• อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงและเข้าใจว่าการลงทุนในทรัพย์สินเพิ"มเติมโดย
กองทนุรวมหรือ REIT นั &นขึ &นอยูก่บัที"ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือที"ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของ REIT มีมติอนมุตัิให้กองทนุรวมหรือ REIT ลงทนุเพิ"มเติมได้ 
และ/หรือเมื"อการเพิ"มทุนของกองทุนรวมหรือ REIT สําเร็จ ทั &งนี & ในกรณีที"ที"
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือที"ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของ REIT มีมติไม่อนมุตัิ



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

65 

ให้กองทุนรวมหรือ REIT ลงทุนเพิ"มเติม หรือหากกองทุนรวมหรือ REIT ไม่
ดําเนินการลงทนุให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที"กองทนุรวมหรือ REIT 
ได้บอกกลา่วแสดงความประสงค์ในการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว ไมถื่อวา่เป็น
เหตแุห่งการผิดสญัญาฉบบันี & รวมทั &งไม่กระทบสิทธิของกองทนุรวมหรือ REIT 
ภายใต้สญัญาฉบบันี & 

สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน 
(Option to Invest) 

ตลอดระยะเวลาที"ผู้ให้สญัญา และ/หรือบคุคลที"ผู้ ให้สญัญาเสนอชื"อให้ปฏิบตัิหน้าที"
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยงัคงปฏิบตัิหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม หรือกองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที"เกิดจากการแปลง
สภาพของกองทุนรวม (REIT) ผู้ ให้สญัญาตกลงให้สิทธิในการซื &อที"ดิน และ/หรือ
อาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสนิค้า และ/หรือสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื"นใด
ที"เกี"ยวเนื"องกบัอสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นกรรมสิทธิXของผู้ ให้สญัญาซึ"งเป็นทรัพย์สินที"มี
ผู้ เช่าอยู่ในขณะนั &นเท่านั &น แก่กองทนุรวมหรือ REIT เมื"อกองทนุรวมหรือ REIT ร้อง
ขอโดยมีเงื"อนไขว่า กองทุนรวมหรือ REIT จะต้องซื &อทรัพย์สินดงักลา่วทั &งหมดใน
คราวเดียวกนั เว้นแตเ่ป็นกรณีที"ประเภทหรือคณุสมบตัิของทรัพย์สนิดงักลา่ว กองทนุ
รวมหรือ REIT ไมส่ามารถลงทนุได้ตามกฎหมายที"เกี"ยวข้อง โดยที" 

• ราคาทรัพย์สินที"กองทุนรวมหรือ REIT ประสงค์จะใช้สิทธิซื &อ ตลอดจน
ระยะเวลาในการดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามที"คูส่ญัญาจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

• หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื"องราคาของทรัพย์สินที"กองทุนรวมหรือ 
REIT ประสงค์จะใช้สิทธิซื &อดงักลา่วได้ ให้ผู้ ให้สญัญาแต่งตั &งผู้ประเมินราคา
อิสระซึ"งอยู่ในบญัชีรายชื"อที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลกั เพื"อวตัถุประสงค์
สาธารณะ พ.ศ. 2552จํานวน 2 ราย เพื"อประเมินมลูค่าทรัพย์สินดงักลา่ว และ
ให้คู่สญัญาทั &งสองฝ่ายถือว่าราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระทั &ง
สองรายเป็นราคาซื &อขายทรัพย์สินดงักล่าว อนึ"ง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระดงักลา่วข้างต้น คู่สญัญาทั &งสองฝ่ายตกลง
จะรับผิดชอบร่วมกนั 

การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์
เพื อการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

ในกรณีที"มีกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ หลกัเกณฑ์ใดๆ กําหนดให้
กองทนุรวมต้องแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) 
กองทนุรวมและผู้ ให้สญัญาจะตกลงร่วมกันในการพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพ
ดงักลา่ว โดยหากกองทนุรวมและผู้ ให้สญัญาตกลงที"จะแปลงสภาพกองทนุรวมเป็น 
REIT แล้ว ผู้ ให้สญัญาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที"ในการช่วยเหลือกองทนุรวม
เพื"อให้การแปลงสภาพดงักลา่วประสบผลสําเร็จ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การลงมติ
เห็นชอบในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อการแปลงสภาพดงักลา่ว 
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การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุไป
ยงั REITเพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การประสานงานกบัผู้ เช่าในทรัพย์สินที"
กองทนุรวมลงทนุ การประสานงานกบัหนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้อง เพื"อประโยชน์ใน
การแปลงสภาพจากกองทนุรวมเป็น REITเป็นต้น 

คาํรับรองและคาํยนิยอม ในกรณีที"กองทนุรวมตรวจพบภายหลงัวนัทําสญัญาฉบบันี &ว่า คํารับรองใดๆ ที"ได้ให้
ไว้ไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นจริงในสาระสาํคญัอนัมีผลกระทบตอ่การตดัสนิในการเข้าทํา
และปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี &ของกองทุนรวม ผู้ ให้สญัญาที"เกี"ยวข้องแล้วแต่กรณี
ยงัคงต้องรับผิดต่อกองทนุรวม ในบรรดาความเสียหายใดๆ ที"เกิดขึ &นจากการผิดคํา
รับรองดงักลา่ว รวมทั &งรับผิดชอบสาํหรับคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ (ถ้ามี) 
ในการดําเนินการแก้ไขเปลี"ยนแปลงใดๆ เพื"อให้เป็นไปตามคํารับรอง 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
เลิกสัญญา 

• ในกรณีที"ผู้ให้สญัญารายใดฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง หรือผิดคํารับรอง
ที"เป็นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี & และผู้ ให้สัญญารายนั &นไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาฉบบันี &ภายใน 30 วนันบัจาก
วนัที"ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานั &น หรือภายในระยะเวลา
ใดๆ ที"คูส่ญัญาได้ตกลงกนัซึ"งให้สทิธิแก่กองทนุรวมในการเรียกค่าเสียหายจาก
ผู้ให้สญัญารายนั &นได้ เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยัหรือเว้นแต่ในกรณีที"การไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงหรือเงื"อนไขที"ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี &อันเป็นผลมาจากการที"
กองทนุรวมไมป่ฏิบตัิหน้าที"ตามที"กําหนดไว้ในสญัญาจะซื &อจะขายที"ดิน อาคาร
โรงงาน และคลงัสินค้า สญัญาแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือสญัญา
ฉบบันี & 

• ผู้ ให้สัญญาบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัดและ/หรือผู้ รับโอน
กรรมสิทธิXในหน่วยลงทนุไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงเกี"ยวกบัการดํารงสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมตามที"กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี &และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องภายใน 30 วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานั &น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที"คู่สญัญาได้ตก
ลงกนั ซึ"งกองทนุรวมมีสทิธิในการเรียกคา่เสยีหายจากบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จํากดั และ/หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธิXในหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) เว้น
แตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 

• คู่สญัญาผู้ ให้สญัญารายใดได้ตกลงประนอมหนี & หรือถูกศาลสั"งพิทกัษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือถกูฟ้องเป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูศาลสั"งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั &นตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื&นฟูกิจการของ
ผู้ให้สญัญารายนั &นตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้องซึ"งกองทนุรวมเห็น
ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้สญัญารายนั &นในการชําระหนี &หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี & 

• ในกรณีที"ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมโดย
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ในการลงมติดงักลา่วมีผู้ให้สญัญารายใดรายหนึ"ง และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของผู้ให้สญัญาดงักลา่วในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุเสนอให้มีการลงมติเห็นชอบ
ให้เลกิกองทนุรวม 

• ในกรณีที"กองทนุรวมใช้สิทธิเลิกสญัญาจะซื &อจะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และ
คลงัสินค้า ก่อนการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้เงื"อนไขที"
กําหนดในสญัญาจะซื &อจะขายดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมมีสิทธิใช้เหตดุงักลา่ว
ถือเป็นเหตผิุดสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี &เช่นกนั 

การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่าเสียหาย 

• กองทนุรวมมีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี & โดยบอกกลา่วให้แก่ผู้ให้สญัญาทั &งสองราย
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี & และ/
หรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้สัญญา ทั &งนี & รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที"ต้องเลิกและมีการชําระบญัชีของกองทนุรวม หรือใน
กรณีที"กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินได้ หากมีเหตผิุดนดัผิดสญัญา
ตามสญัญาฉบบันี &อนัเกิดจากความผิดของผู้ให้สญัญา 

• ผู้ให้สญัญามีสทิธิเลกิสญัญาฉบบันี & โดยบอกกลา่วให้แก่กองทนุรวมทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี & และ/หรือเรียก
คา่เสยีหายจากกองทนุรวมได้ หากมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาตามสญัญาฉบบันี &อนั
เกิดจากความผิดของกองทนุรวม 

• ให้สญัญาฉบบันี &เป็นอนัสิ &นผลทนัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี & โดยที"คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย
ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื"นใด
จากคูส่ญัญา เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื"น  
(1) เมื"อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ภายในระยะเวลาที"

กําหนดในสญัญาจะซื &อจะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และคลงัสินค้า โดย
ข้อจํากดัทางกฎหมาย โดยเหตสุดุวิสยั หรือเหตอืุ"นใดอนัมิใช่ความผิดของ
คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"ง และคูส่ญัญาทั &งสองฝ่ายตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื"อคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี & 
(3) เมื"อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติ

ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้เกิดจากการเสนอของผู้ ให้สญัญารายใดรายหนึ"ง 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ให้สญัญาดงักล่าวในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

• เมื"อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที"จะซื &อขายด้อยค่าลงอย่างมี
นยัสาํคญัหรือเป็นอปุสรรคที"ทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินกิจการได้ตาม
วตัถปุระสงค์ที"กําหนดไว้ในโครงการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิ
เลกิสญัญาฉบบันี & โดยบอกกลา่วให้แก่ผู้ ให้สญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยที"คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย เว้นแตเ่หตกุารณ์ดงักลา่ว 
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เกิดขึ &นจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ"ง 

 

3. สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาแต่งตั .งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
กองทุนรวม   กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
ทรัพย์สินที บริหาร  ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุในครั &งแรก 
ระ ยะ เ ว ล า ใ น ก า รบ ริห า ร
อสังหาริมทรัพย์   

คู่สญัญาตกลงให้สญัญานี &มีผลใช้บงัคบัเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัที"คู่สญัญาเข้า
ทําสญัญาฉบบันี & และให้สญัญาฉบบันี &มีผลบงัคบัตอ่ไปโดยอตัโนมตัิอีกคราวละ 5 ปี 
เว้นแต่คู่สญัญาจะมีการตกลงเป็นอย่างอื"นหรือได้มีการบอกเลิกสญัญาก่อนครบ
กําหนดอายตุามสญัญาฉบบันี & 

ห น้ า ที ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์  

• ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงปฏิบัติหน้าที"ในการบริหารและจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ตามที"ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี & โดยการปฏิบตัิหน้าที"ดงักล่าว
จะต้องสอดคล้องกบัโครงการจัดการลงทุนของกองทนุรวม และกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที"เกี"ยวข้องกบัการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวม  

• ระหวา่งที"สญัญาฉบบันี &มีผลใช้บงัคบั หรือภายหลงัจากที"มีการเลิกสญัญาฉบบั
นี & ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงที"จะเก็บรักษาข้อมูลตามสญัญาฉบบันี &และ
ข้อมูลของกองทุนรวมเป็นความลบั เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจของ
กฎหมายหรือเป็นไปตามข้อบงัคบัและแนวทางการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที"
เกี"ยวข้อง 

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งให้กองทนุรวมทราบทนัทีในกรณีที"อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ &นแก่กองทุนรวม ในการปฏิบตัิหน้าที"ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงและเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในสญัญาฉบบั
นี & และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะดําเนินการใดๆ ในกรณีที"มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื"อได้รับความยินยอมจากกองทุนรวม ทั &งนี & 
กองทนุรวมจะพิจารณาการให้ความยินยอมดงักลา่วโดยไม่ชกัช้า และกองทนุ
รวมจะไมป่ฏิเสธการให้ความยินยอมดงักลา่วโดยปราศจากเหตผุลอนัสมควร 

หน้าที ของกองทุนรวม • กองทุนรวมตกลงดําเนินการและให้ความร่วมมือแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
เพื"อช่วยให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ สามารถปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญาฉบบันี &ได้
อย่างเต็มที" ภายใต้โครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม และกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที"เกี"ยวข้องกบัการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวม  

• ชําระเงินคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที"กําหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี & 

• รับผิดชอบบรรดาคา่ใช้จ่าย คา่ดําเนินการ คา่ธรรมเนียมและภาษีอากร (ยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์) หรือเงินจํานวนใดๆ ที"
เกี"ยวกับหรือเกี"ยวเนื"องกับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื"อนไขของสญัญาฉบบันี &  

ค่าตอบแทน   ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิจะได้รับคา่ตอบแทนจากการปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญา
นี &ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 
(1) ค่าตอบแทนในจํานวนเท่ากบัร้อยละ 4 ของรายได้ของกองทนุรวมจากค่าเช่า

และคา่บริการ  
(2) คา่ตอบแทนพิเศษในจํานวนเทา่กบัร้อยละ 2 ของกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน

ของทรัพย์สนิที"บริหาร 
อนึ"ง การคํานวณค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุตาม 
(1) และ (2) ข้างต้น ให้หมายรวมถึง รายได้ที"กองทุนรวมได้รับจากบริษัท ปิ" นทอง 
อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั หรือ
ผู้ เช่าที"เป็นบคุคลภายนอกในช่วงระยะเวลาประกนั อนัเนื"องจาก (ก) การรับประกนั
การมีผู้ เช่าสาํหรับพื &นที"เช่าที"วา่ง (ข) การรับประกนักรณีผู้ เช่าเลกิสญัญาเช่าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาเช่า และ/หรือผู้ เช่าไม่ต่ออายุสญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนด
ระยะเวลาและ (ค) การรับประกนัค่าเช่ากรณีย้ายออกก่อน ตามที"กําหนดในสญัญา
ตกลงก่อตั &งสทิธิและการกระทําการด้วย 
(3) ค่านายหน้าขายทรัพย์สินที"บริหารในจํานวนเท่ากับร้อยละ 3 ของราคาขาย

ทรัพย์สนิดงักลา่ว ทั &งนี & การขายทรัพย์สนิที"บริหารนั &นจะกระทําได้ภายหลงัจาก
วนัที"กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วแล้วเป็นระยะเวลาไมต่ํ"ากวา่ 1 ปี 

(4) คา่นายหน้าหาผู้ เช่ารายใหมใ่นจํานวนเทา่กบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการสําหรับ
ระยะเวลา 1 เดือนของผู้ เช่ารายใหม ่ในกรณีที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถ
จัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าทรัพย์สินที"บริหารแทนผู้ เช่ารายเดิมที"สญัญาเช่า
สิ &นสดุลง โดยสญัญาเช่าใหมน่ั &นมีระยะเวลาตั &งแต ่3 ปีขึ &นไป  
ทั &งนี & ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในสว่นที"เกี"ยวข้อง
กับค่านายหน้าในการหาผู้ เช่ารายใหม่สําหรับเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ ที"
กองทุนรวมได้รับจากบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด และ/หรือ 
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด หรือผู้ เช่าที"เป็นบุคคลภายนอก
ในช่วงระยะเวลาประกนั ในกรณี (ก) การประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"
ว่าง (ข) การประกนักรณีผู้ เช่าเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 
และ/หรือผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา หรือ (ค) 

การประกันในกรณีที"ผู้ เช่ารายเดิมใช้สิทธิเลิกสญัญาเพื"อซื &อที"ดินที"ตั &งอยู่ใน
โครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองที"เป็นของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบริษัท
ในเครือเพื"อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นของตนเอง ตามที"กําหนดใน
สญัญาตกลงก่อตั &งสทิธิและการกระทําการ 
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ทั &งนี & กองทนุรวมจะชําระค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที"กําหนดไว้
ในข้อ (1) – (4) ข้างต้น ภายใน 15 วนันบัจากวนัที"กองทนุรวมได้รับแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

คํ า รั บ ร อ ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ 

• ณ วนัที"ทําสญัญานี & ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอก
กลา่ว หรือมีคดีความกบับคุคลใดๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการ หรือมิได้ผิดนดั หรือผิดสญัญาใดๆ ที"มิได้มีการเปิดเผย
ให้กองทนุรวมทราบก่อนวนัทําสญัญาฉบบันี &ที"มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที"
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาฉบบันี &อยา่งมีนยัสาํคญั  

• ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์และมี
บคุลากรในจํานวนที"เหมาะสม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหา ริมท รัพย์  และมีคุณสมบัติ ในการปฏิบัติห น้า ที" เ ป็นผู้ บ ริหา ร
อสงัหาริมทรัพย์ตามที"กําหนดในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที"เกี"ยวข้อง 

• การที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เข้าทําสญัญาฉบบันี &หรือปฏิบตัิตามความผกูพนั
ใดๆ ในสญัญานี &ไมเ่ป็นการขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เงื"อนไข หรือคํารับรอง
ใดๆ ที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ทําหรือจะทําความตกลงกบับคุคลอื"น  

คาํรับรองกองทุนรวม  กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงฉบบัที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม และมีอํานาจใน
การเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการดําเนินการอื"น
ใดตามที"ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี & ตลอดจนกระทําการต่างๆ ที"เกี"ยวเนื"องกบัสญัญา
ฉบับนี & โดยกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดซึ"งเป็นสาระสาํคญัของสญัญาฉบบันี & 

การเลิกสัญญา  สญัญาฉบบันี &อาจถกูยกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งหากเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ 
ดงัตอ่ไปนี & ทั &งนี & ให้คูส่ญัญาที"เกี"ยวข้องแจ้งการบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(1) คูส่ญัญาทั &งสองฝ่ายตกลงกนัให้มีการเลกิสญัญา 
(2) ให้กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีที" (ก) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ถกูศาลสั"งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลสั"งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั &นตอน
การเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือ (ข) มีการร้องขอให้ฟื&นฟกิูจการของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้องซึ"งอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชําระหนี &หรือปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันี & 

(3) ในกรณีที"กองทนุรวมเลกิกองทนุรวมตามที"กําหนดไว้ในโครงการ 
(4) ในกรณีที"คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีคําสั"งให้เลิก

กองทนุรวม และกองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบถึงคําสั"งให้
เลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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(5) ในกรณีที"คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที"ตามที"ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี & สญัญาก่อตั &งสิทธิและการกระทําการระหว่างกองทุนรวมและ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โครงการจดัการลงทนุของกองทุนรวม หรือกฎหมาย
ใดๆ หรือปฏิบตัิตามหน้าที"ดงักล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และคู่สญัญาฝ่ายที"
กระทําผิดไม่ได้ดําเนินการหรือไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่ได้รับแจ้งจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ"งให้แก้ไขเหตกุารณ์
ดงักลา่ว เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงเป็นอยา่งอื"น 

(6) ในกรณีที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมส่ามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"
บริหารให้แก่กองทุนรวมได้ตามประมาณการกําไรสุทธิ (BudgetedNet 
Property Profit) เป็นระยะเวลาต่อเนื"องกนัเกินกว่า 2 ปี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุ
สดุวิสยั 

(7) ในกรณีที"อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที"บริหาร
ลดลงตํ"ากวา่ร้อยละ 60 เป็นระยะเวลาต่อเนื"องกนัเกินกว่า 3 เดือนกองทนุรวม
อาจพิจารณาให้มีการเลกิสญัญาฉบบันี &ได้  
ทั &งนี & อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ให้คิดคํานวณจากจํานวน
พื &นที"ที"ปล่อยเช่าจริงหารด้วยพื &นที"ที"สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั &งหมด (Net 
Leasable Area) โดยจํานวนพื &นที"ที"ปลอ่ยให้เช่าได้ทั &งหมด ไม่รวมถึงพื &นที"ที"ไม่
สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ"ง เนื"องจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เนื"องจากการซอ่มแซมพื &นที"ดงักลา่ว หรือพื &นที"ที"เช่าโดยผู้ให้สญัญาตามสญัญา
ก่อตั &งสทิธิและการกระทําการ โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือน (Monthly 
Report) ในการคํานวณอตัราการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว  

(8) ในกรณีที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิหน้าที"ตามที"กําหนดในสญัญาฉบบั
นี &ในส่วนที" เ กี" ยว ข้องกับการเ งินห รือฐานะทางการ เ งินของผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์โดยจงใจทจุริต กองทนุรวมมีสทิธิเลกิสญัญาได้ทนัที 

ทั &งนี & เพื"อประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนอย่างต่อเนื"อง 
คูส่ญัญาตกลงร่วมกนัวา่ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญาฉบบันี &
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ให้มาปฏิบตัิหน้าที"
บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
สําหรับระยะเวลาที"ได้ปฏิบตัิหน้าที"ดงักล่าว เว้นแต่จะเป็นการเลิกสญัญาตามข้อ 
(2)หรือ(8) ข้างต้น 

ผลอันเกิดจากเหตุแห่งการเลกิ
สัญญา 

เมื"อมีการเลกิสญัญา ให้ถือวา่คูส่ญัญาปราศจากภาระหน้าที"ซึ"งจะต้องผกูพนักนัตาม
สญัญาฉบบันี &ทั &งนี &  เว้นแตส่ทิธิและหน้าที"ในการเก็บข้อมลูเป็นความลบัตามที"ระบไุว้
ในสญัญาฉบบันี & โดยไม่ตดัสิทธิผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"จะได้รับค่าตอบแทนตาม
สว่นของระยะเวลาที"ผา่นไปจริง สาํหรับหน้าที"ที"ได้ดําเนินการไปแล้ว จนถึงวนัสิ &นสดุ
การทําหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และไม่ตดัสิทธิคู่สญัญาฝ่ายที"มิได้ปฏิบตัิ
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ผิดสญัญาในการเรียกร้องค่าเสียหายตามที"เกิดขึ &นจริงจากการที"คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ"งปฏิบตัิผิดสญัญาฉบบันี & 

 

3.8 การทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวข้อง 

1. การลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวมเป็นการลงทนุโดยการซื &อที"ดิน อาคารโรงงาน และคลงัสนิค้ารวมถึงสว่น
ควบที"ติดตรึงตราอยู่กบัที"ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือ คลงัสินค้าดงักลา่ว ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
เพียงงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และสิทธิใดๆ ที"ทรงอยู่ที"เกี"ยวกับหรือเกี"ยวเนื"องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากที"ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือ คลังสินค้าที"กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าว  โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี &ภายหลงัจากที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินตามที"ปรากฏในตาราง “สรุป
รายละเอียดทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก” ซึ"งมีบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด 
ซึ"งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิดงักลา่วบางสว่น อยู่ก่อนวนัที"โอนกรรมสิทธิXให้แก่กองทนุรวม  ทั &งนี & 
ในภายหลงัจากที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ กองทุนรวมจะแต่งตั &ง บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด 
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม โดยกองทนุรวมมีการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที"จะช่วยสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายามเพิ"มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และ
ดูแลสภาพของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรก ซึ"งจะเป็นผลดีกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ตาม
รายละเอียดที"เปิดเผยในข้อ 28.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

2. กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกส่วนที"เหลือ (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิXอยู่เดิม) ซึ"งมีบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิX อยู่ก่อนวนัที"โอนกรรมสิทธิXให้แก่กองทนุรวม ทั &งนี & 
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั เป็นบคุคลที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ซึ"งจะ
ทําหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.64 ของหุ้นที"จําหน่าย
ได้แล้วทั &งหมด (ข้อมลูจากบญัชีรายชื"อผู้ ถือหุ้นของบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ณ วนัที" 5 
สงิหาคม พ.ศ. 2556) นอกจากนี & คณะกรรมการของบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ทั &งหมด
ยงัเป็นสว่นหนึ"งของคณะกรรมการของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 

3. บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกก่อนวันที"โอนกรรมสิทธิXให้แก่กองทุนรวม ตกลงให้มีการ
ประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที"ไม่มีผู้ เช่า ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX 
เป็นระยะเวลา 3 ปี  หรือจนกว่าจะมีบคุคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าทรัพย์สินดงักลา่วกบักองทนุรวม 
โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการของพื &นที"รับประกันดงักล่าวจะเท่ากับอตัราที"ระบุไว้ตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการที"ทํากับผู้ เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกนันั &น หรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที"พื &นที"
รับประกนัดงักลา่วไมเ่คยมีผู้ เช่ามาก่อน 

4. ในกรณีที"ผู้ เช่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมลงทนุซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสญัญาตก
ลงก่อตั &งสิทธิและการกระทําการ(“ยูนิตที รับประกัน”) ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนด
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ระยะเวลาเช่า และ/หรือไมต่อ่อายสุญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดัซึ"งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุครั &งแรกก่อนวนัที"โอนกรรมสิทธิXให้แก่กองทนุรวม ตกลงรับประกนัรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ของยูนิตที"รับประกนันบัแต่วนัที"ผู้ เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าหรือวนัครบกําหนดระยะเวลา
ตามสญัญาเช่าของยนิูตนั &นๆ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิX โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการภายใต้การประกันดงักล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ตาม
สญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่าในแตล่ะยนิูตที"รับประกนันั &นๆ 

5. บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ซึ"งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ
ครั &งแรกอยู่เดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกับบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ตาม
ข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องจะเข้าจองซื &อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในเบื &องต้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของจํานวนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวม และตกลงรักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจํานวนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจดัตั &งกองทนุ
รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที"หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรก 
เมื"อพ้นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที"หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรกแล้ว 
บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือ บคุคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกบับริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากดั ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องตกลงจะดํารงสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจัดตั &ง
กองทนุรวม(ปรากฏตามรายละเอียดสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาที"สําคญั ในส่วนของสญัญาก่อตั &ง
สทิธิและการกระทําการ) ทั &งนี & บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี" จํากดั และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ไมอ่าจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่าหนึ"งใน
สามของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวม 

ทั &งนี & บริษัทจัดการเห็นว่าธุรกรรมที"ทํากับบุคคลที"เกี"ยวข้องข้างต้นไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญั เนื"องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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3.9 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้กองทนุรวมลงทนุเพิ"มเติม และ/หรือปรับการลงทุน 
(ปรับ Portfolio) โดยอาจทําการซื &อ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"ลงทนุ
เพิ"มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทนุและการบริหารจดัการภายใต้ขอบเขต และทิศทางเดียวกนักบัวตัถปุระสงค์
ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทนุครั &งแรก กลา่วคือ มุ่งเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม และ/หรือคลงัสินค้า ซึ"งกลุม่
ปิ" นทองมีกรรมสิทธิX และ/หรือสิทธิครอบครอง และ/หรือบริหาร ทั &งที"มีอยู่ในปัจจุบนัและจะได้มีขึ &นในอนาคต 
โดยกองทนุรวมได้รับสิทธิในการลงทนุในทรัพย์สิน (Option to Invest) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 
First Refusal) 

1. สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน (Option to Invest) 

ในกรณีที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบุคคลที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จํากัด เสนอชื"อให้ปฏิบัติหน้าที" เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนยังคงปฏิบัติหน้าที" เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือกองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที"เกิดจากการแปลงสภาพ
ของกองทุนรวม (REIT) (แล้วแต่กรณี) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์มีสิทธิซื &อที"ดิน และ/หรืออาคารโรงงาน 
และ/หรือคลงัสนิค้า และ/หรือทรัพย์สินอื"นใดที"เกี"ยวข้อง ซึ"งเป็นกรรมสิทธิXของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด ทั &งนี & ในราคาและระยะเวลาตามที"
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั หรือในราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระซึ"งแต่งตั &งโดยบริษัท ปิ" นทอง 
อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั (แล้วแตก่รณี) 

2. สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Rightof First Refusal) 

ตลอดระยะเวลา10ปีนบัแต่วนัที"ได้มีการจดทะเบียนจดัตั &งกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ในกรณีที"มีการแปลง
สภาพของกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) ในกรณีที"บริษัท ปิ" นทอง 
อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย 
โอน หรือให้เช่าทรัพย์สนิประเภทที"ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสนิค้า (เว้นแตเ่ป็นการเสนอทรัพย์สนิแก่
ลูกค้ารายย่อยหรือนายหน้าของลูกค้ารายย่อยที"ประกอบธุรกิจอื"นๆที"ไม่ใช่ ธุรกิจการพัฒนาพื &นที"
อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือ คลังสินค้า เพื"อขาย และ/หรือให้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือ 
คลงัสนิค้าในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟค
ตอรี" จํากดั หรือกองทนุรวม) บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี" จํากดั จะต้องทําหนงัสอืแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทนุรวมหรือ REIT โดยระบขุ้อกําหนด เงื"อนไข 
และรายละเอียดของทรัพย์สนินั &น เพื"อให้กองทนุรวมหรือ REIT พิจารณารับข้อเสนอก่อน 

หากกองทนุรวมหรือ REIT ได้มีคําสนองต่อคําเสนอในการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมหรือ 
REIT และบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั
จะใช้ความพยายามในการดําเนินการเพื"อให้ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังานก.ล.ต.) และ/หรือหน่วยงานราชการอื"นที"เกี"ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิX หรือสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนกังานที"เกี"ยวข้อง (หากจําเป็น) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนบัจากวนัที"กองทนุรวมหรือ REIT ได้บอกกลา่วคําสนองเพื"อลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในกรณีที"กองทนุรวมหรือ REIT ปฏิเสธคําเสนอดงักลา่วเป็นหนงัสอืแล้ว บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั จึงจะสามารถนําทรัพย์สินดงักลา่วไปเสนอต่อ
บคุคลที"สาม อยา่งไรก็ตาม ข้อเสนอที"เกี"ยวข้องกบัทรัพย์สินที"เสนอให้ผู้ซื &อบคุคลที"สามนั &น จะต้องไม่ดีกว่า
ข้อเสนอที"เสนอให้แก่กองทนุรวมหรือ REIT  ทั &งนี & หากบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ไม่สามารถดําเนินการเจรจา ตกลง หรือเข้าทําสญัญากบัผู้ซื &อ
บคุคลที"สามได้ภายใน 365 วนันบัแตว่นัที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ได้รับหนงัสือตอบปฏิเสธคําเสนอจากกองทนุรวมหรือ REIT แล้ว บริษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัดตกลงให้สิทธิแก่
กองทนุรวมหรือ REIT ในการพิจารณาลงทนุก่อนดงักลา่วตอ่ไปตามเงื"อนไขที"ระบไุว้ข้างต้น 

ทั &งนี & บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้สทิธิข้างต้น หรือดําเนินการใดๆ เทา่ที"ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. และเทา่ที"เป็นไปตามที"กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี &  ทั &งนี & กองทนุรวม
จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่า หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว เพื"อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในโครงการที"อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื"น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื"นใด ตามที"กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และประกาศอื"นที"เกี"ยวข้อง ทั &งมีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั
และที"จะได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที"กองทุนรวมต้องเพิ"มทุนหรือกู้ ยืมเงินเพื"อไปลงทุนในอนาคตนั &นกองทุนรวมอาจมี
ข้อจํากัดในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคตซึ"งหากมีการ
เปลี"ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ใดๆ กองทนุรวมอาจจะต้องมีการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทั &งนี & ในกรณีดงักลา่ว 
บริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด ที"ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั &น ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ประสบ
ผลสําเร็จ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื"อการ
แปลงสภาพดงักล่าว การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนไปยงั
กองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ การประสานงานกับผู้ เช่าในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้อง เพื"อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์
เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น  
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3.10 ความเสี�ยงในการลงทุน 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"เสนอขายในครั &งนี &มีความเสี"ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียด
โครงการฉบบันี &อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ"งปัจจยัความเสี"ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี & ก่อนตดัสินใจใน
การซื &อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อความดงัตอ่ไปนี &แสดงถึงปัจจยัความเสี"ยงที"มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือ
ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจยัความเสี"ยงที"ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบบันี &แล้ว อาจมีปัจจยัความเสี"ยงอื"นๆ ซึ"งกองทนุรวมไมอ่าจทราบได้ในขณะนี & หรือปัจจยัความเสี"ยงที"กองทนุ
รวมพิจารณาในขณะนี &แล้วเห็นวา่ไมเ่ป็นสาระสาํคญั แตค่วามเสี"ยงดงักลา่วอาจเปลี"ยนเป็นปัจจยัความเสี"ยงที"
มีความสาํคญัตอ่ไปในอนาคต ทั &งนี & ปัจจยัความเสี"ยงที"ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี &และปัจจยัความ
เสี"ยงที"อาจมีขึ &นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 

คําอธิบายเกี"ยวกบัแนวทางการบริหารเพื"อลดความเสี"ยง มาตรการรองรับความเสี"ยง และ/หรือความสามารถ
ของกองทนุรวมในการลดปัจจยัความเสี"ยงข้อใดข้อหนึ"งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะ
ดําเนินมาตรการรองรับความเสี"ยงตามที"กําหนดไว้ได้ทั &งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยนัว่าความ
เสี"ยงตา่งๆ ตามที"ระบใุนรายละเอียดโครงการฉบบันี &จะลดลงหรือถกูทําให้หมดไป ทั &งนี & เนื"องจากความสําเร็จ 
และ/หรือความสามารถในการลดความเสี"ยงยงัขึ &นอยู่กบัปัจจัยหลายประการที"อยู่นอกเหนือจากการควบคุม
ของกองทนุ 

ข้อความในลกัษณะที"เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที"ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบันี & เช่นการใช้ถ้อยคําวา่ “เชื"อวา่” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั &งใจ” “ประมาณ” 
และคําอื"นที"แสดงถึงโอกาส และ/หรือความนา่จะเป็น เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต 
การคาดการณ์เกี"ยวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี"ยนแปลงของกฎหมายที"เกี"ยวข้องใน
การประกอบธุรกิจของกองทนุรวม นโยบายของรัฐ และอื"นๆ ที"เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต เป็น
เพียงความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนั และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต
ดงักลา่ว นอกจากนี & ผลการดําเนินงานที"เกิดขึ &นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมี
นยัสาํคญั 

ข้อมลูในส่วนนี &ที"อ้างถึงหรือเกี"ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที"ได้มาจาก
ข้อมลูที"มีการเปิดเผยหรือคดัยอ่จากสิ"งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหลง่ข้อมลูอื"นๆ โดยที"กองทนุรวมมิได้ทําการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื"องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่
ควรคาดหวงัที"จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั &น นอกจากนั &น ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุกบัมลูคา่ของหนว่ย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ"าลงหรือสงูขึ &น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทนุ ดงันั &น ผู้ ที"ประสงค์จะซื &อ
หนว่ยลงทนุจึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี"ยวกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
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(ก) ความเสี ยงเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรก 
 

1.  ความเสี ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุน 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรก บริษัทจัดการได้ทําการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของทรัพย์สินนั &นๆโดยทําการศึกษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที"จะ
ลงทนุทั &งหมด (Legal Due Diligence Report) รายละเอียดจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที"จะ
ลงทนุทั &งหมดของผู้ประเมินราคาอิสระ (Valuation Report) และรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์
ที"ลงทนุทั &งหมด (Engineering Report) อยา่งละเอียด อยา่งไรก็ตาม การศึกษาและตรวจสอบรายงานโดย
บริษัทจดัการดงักลา่วมิได้เป็นการรับประกนัวา่ อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วปราศจากความเสยีหาย หรือความ
บกพร่อง ที"อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง รายงานการประเมินราคาของผู้ประเมิน
ราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการใช้เป็นข้อมลูพื &นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้องทั &งหมดหรือบางส่วน เนื"องจากความ
บกพร่องบางประการของอสังหาริมทรัพย์อาจตรวจพบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้เนื"องจาก
ข้อจํากัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบ หรือแสดงความเสื"อมหรือไม่สามารถใช้งานได้
หรือใช้ได้ไมเ่ต็มประสทิธิภาพอนัสง่ผลตอ่การหาประโยชน์โดยกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญัเมื"อผ่านการใช้
ทรัพย์สินนั &นเป็นระยะเวลาหนึ"ง รวมถึงปัจจัยอื"นๆ ที"เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั &งผู้ประเมินราคา
และผู้ เชี"ยวชาญ  
 
นอกจากนั &นแล้ว อสงัหาริมทรัพย์ชิ &นนั &นๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที"เกี"ยวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งการศึกษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้อง (Due Diligence) 
ของบริษัทจดัการไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ"งอาจจะสง่ผลให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที"
เกี"ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่ว 
 
นอกจากนี & รายงานการประเมินคา่และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถกูต้อง
เนื"องจากความบกพร่องของทรัพย์สนิอาจยากที"จะตรวจสอบหรือตรวจพบได้ 

 
2.  ความเสี ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัยมหภาค

อื นๆ 

อาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุรวมจะลงทนุครั &งแรกนั &น มีความเสี"ยงจากความผนัผวนทางสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง หรือนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลี"ยนแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทนุ และการ
ต่างประเทศ การขึ &นค่าแรงขั &นตํ"าแผนการพฒันาโครงสร้างพื &นฐานเป็นต้น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อการ
ตดัสนิใจเช่า หรือตอ่สญัญาเช่าอาคารโรงงานหรือคลงัสนิค้าของผู้ เช่าในปัจจบุนัและผู้ ที"สนใจจะเช่าอาคาร
โรงงานหรือคลงัสินค้าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึ"งเป็นกลุม่ผู้ เช่าหลกัของ
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ นอกจากนี &ความผนัผวนดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบต่ออตัราค่าเช่า
อีกด้วย 
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3.  ความเสี ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศภยั 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุรวม ทรัพย์สินดงักลา่วอาจได้รับความเสียหายจากภยั
ธรรมชาติ อุบตัิภยั และการก่อวินาศภยั ดงันั &น เพื"อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทนุรวม รวมถึงการชดเชยความสญูเสยีตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าทรัพย์สนิ ดงันั &น บริษัทจดัการจึง
ได้จดัให้มีการประกนัความเสี"ยงภยัในวงเงินประกนัที"สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที"มี
ลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกทั &งหมด โดยให้มี
ระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สนิของกองทนุรวมตลอดระยะเวลาที"กองทนุรวมถือกรรมสทิธิXในทรัพย์สินที"
จะลงทนุ และให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ได้แก่ การประกนัความเสี"ยงภยัในทรัพย์สิน (Property 
All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 
นอกจากนี & บริษัทจดัการยงัจดัให้มีการประกนัภยัเพื"อประโยชน์บคุคลที"สาม (Public Liability Insurance) 
ซึ"งอาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ"งปลกูสร้างด้วย โดยให้มี
ระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที"กองทนุรวมถือกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"จะลงทนุ 
 
ทั &งนี & ภายหลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที"เกิดขึ &นเมื"อปลายปีพ.ศ.2554 ทําให้ธุรกิจประกันภัยมีการ
เปลี"ยนแปลงนโยบายการรับประกันภยัโดยเฉพาะการพิจารณารับประกนัภยัสําหรับความเสี"ยงเรื"องภยั
ธรรมชาติ เช่น ภยันํ &าทว่ม ภยัแผน่ดินไหว ภยัลมพาย ุบางบริษัทประกนัภยัจึงไมรั่บทําประกนัภยั ในขณะที"
บางบริษัทประกนัภยัยงัคงรับทําประกนัภยั แต่คิดเบี &ยประกนัในอตัราที"สงูและจํากดัวงเงินความคุ้มครอง 
โดยจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัดงักลา่ว ทั &งภาครัฐบาลและเอกชนต่างมีการเตรียมแผนป้องกนัปัญหานํ &า
ทว่ม โดยภาครัฐบาลได้ตั &งงบประมาณจํานวนมากเพื"อใช้ในการวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ &า
อย่างยั"งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศ สําหรับภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการแต่ละนิคม
อุตสาหกรรมที"ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่างก็เร่งก่อสร้างเขื"อนป้องกันนํ &ารอบนิคม
อตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตาม แม้โครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองนั &นไมไ่ด้รับผลกระทบจากมหาอทุกภยัที"
เกิดขึ &นเมื"อปลายปี พ.ศ.2554 โดยตรง เนื"องจากจงัหวดัชลบรีุไมไ่ด้อยูใ่นทางนํ &าที"ไหลมาจากทางภาคเหนือ
และภาคกลาง อีกทั &ง ที"ตั &งของโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองยงัมีระดบัความสงูที"สงูกวา่ระดบันํ &าทะเล
ปานกลางคอ่นข้างมาก โดยนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองอยู่ที" 20-30 เมตร นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลม
ฉบงั) อยูที่" 40-70 เมตร และนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง 3 อยูที่" 100-190 เมตร นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองได้
วางระบบระบายนํ &าที"ดี และยงัได้มีการวางระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั"วโมง 

 
4.  ความเสี ยงของราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรกของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะนําหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั &งนี & ไมม่ีหลกัประกนัวา่ราคาซื &อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์
จะสงูกวา่หรือเทา่กบัราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุให้กบันกัลงทนุในครั &งแรก และอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่า
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ซึ"งราคาซื &อขายของหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์นั &นอาจจะ
มีการซื &อขายในราคาที"ตํ"ากวา่หรือสงูกวา่ราคาที"เสนอขายหนว่ยลงทนุ ขึ &นอยูก่บัหลายปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และความต้องการ
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ซื &อขายหน่วยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกหลายประการซึ"งกองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื"อนไหวหรือเปลี"ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี &ยทั &งภายในประเทศและตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี"ยนค่าเงินอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทั &งทางตรงหรือ
โดยอ้อมที"มีผลต่อการนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยทางการเมือง ระเบียบข้อบังคับที"
เกี"ยวข้อง เป็นต้น ดงันั &น นกัลงทนุอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที"เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือ
ในราคาตามมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม รวมถึงไมม่ีหลกัประกนัวา่ความเปลี"ยนแปลงของ
ปัจจยัดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 
5.  ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื .อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

เนื"องจากกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมประเภทกองทนุปิดซึ"งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพคลอ่งใน
การซื &อขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถี"และปริมาณการซื &อขายหน่วยลงทนุนั &นในตลาดหลกัทรัพย์ 
ซึ"งอยูบ่นพื &นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื &อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ"งปริมาณความต้องการของผู้ซื &อ-
ผู้ขาย (bid-offer) ขึ &นอยูก่บัปัจจยัหลายประการที"กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความ
ต้องการของตลาด ดงันั &นจึงมีความเสี"ยงที"หนว่ยลงทนุนี &จะขาดสภาพคลอ่งในการซื &อขายในตลาดรอง 

 
6.  ความเสี ยงด้านภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิXในอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณี
ที"กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั &น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที"เกิดจากการซื &อ
หรือขาย หรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิX หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งกองทนุรวม
อาจต้องรับภาระทั &งหมดหรือบางสว่น โดยที"อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที"กองทุนรวมจะต้องชําระ
ดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที"เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 
 นอกจากนี & ในอนาคตภาระภาษีของกองทนุรวม และ/หรือภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการซื &อ

ขายหนว่ยลงทนุและการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปลี"ยนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั 
 
7.  ความเสี ยงจากการแข่งขันที สูงขึ .น ซึ งอาจส่งผลให้ผู้เช่าลดลง 

ผู้ ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจนํามาซึ"งการแข่งขันที" รุนแรง  
โดยบริษัทคู่แข่งดงักล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปัจจัยสนบัสนุนอื"นๆ ที"เอื &อให้สามารถแข่งขนั 
กบักองทนุรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ"งการแข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบ
ธุรกิจของกองทนุรวม โดยอาจเป็นการเพิ"มต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทําให้กองทนุรวม
ต้องลดอัตราค่าเช่าที"กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ เช่า และ/หรือทําให้อัตราการเช่าลดลงเนื"องจากการ
แสวงหาผู้ เช่าที"นา่เชื"อถือเพื"อมาเช่าอสงัหาริมทรัพย์จะกระทําได้ยากขึ &น ซึ"งจะสง่ผลโดยตรงต่อรายได้ของ
กองทนุรวม 
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 อย่างไรก็ดีหากในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกทรัพย์สิน
ดงักลา่วมีพื &นที"ให้เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผู้ เช่า กองทนุรวมได้ดําเนินการให้บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ตกลงให้มีการประกนัการมีผู้ เช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"
วา่งดงักลา่ว โดยบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั
จะเช่าพื &นที"เช่าที"วา่งนบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกเป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการภายใต้การประกันดงักล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ตาม
สญัญาที"ทํากบัผู้ เช่ารายเดิมในยนิูตเดียวกนัหรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกนั ในกรณีที"ยนิูตดงักลา่วไมเ่คย
มีผู้ เช่ามาก่อนหรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าทําสญัญาเช่าพื &นที"เช่าที"ว่างดังกล่าวกับกองทุนรวม
ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกโดย
มีอตัราค่าเช่าและค่าบริการไม่น้อยกว่าอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่าราย
เดิมในพื &นที"รับประกนันั &น หรือยนิูตข้างเคียงในเฟสเดียวกนัในกรณีที"พื &นที"รับประกนัดงักลา่วไม่เคยมีผู้ เช่า
มาก่อน  

 
8.  ความเสี ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า 

ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้ เช่า อตัราการว่างของอาคารโรงงานและคลงัสินค้าเนื"องจากการผิด
สญัญาของผู้ เช่า หรือการไมต่อ่สญัญาเช่าหลงัจากสญัญาเช่าหมดอาย ุอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้
ของกองทนุรวม และอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินงานของกองทนุรวม อย่างไรก็ตาม สญัญา
เช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าหรือผู้ รับบริการปัจจบุนัสว่นใหญ่มีการเรียกเก็บเงินประกนัความเสียหาย ซึ"ง
กองทุนรวมสามารถริบเงินประกนัความเสียหายดงักลา่วได้ ในกรณีที"ผู้ เช่าหรือผู้ รับบริการผิดสญัญาเช่า
หรือสญัญาบริการดงักลา่ว ซึ"งรวมถึงกรณีที"กองทนุรวมไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการจากผู้ เช่า
ได้ตามกําหนด  
 

9.  ความเสี ยงจากการที คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญาซื &อขายที"ดินอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้า และสญัญาตกลงกระทําการเพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ 
ที"เกี"ยวข้องกบัเจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิตามกฎหมายที"เกี"ยวข้องของทรัพย์สินดงักลา่ว และ/หรือสญัญาต่างๆ 
ที"เกี"ยวเนื"องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุรวม เพื"อประโยชน์ในการจดัหาจดัหา
ผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพื"อให้ให้คู่สัญญาปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในสญัญา 
 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็น
เหตุแห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี & แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที"จะบอกเลิกสญัญา เรียก
คา่เสยีหายรวมตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และค่าเช่าที"ชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตกุารณ์ที"คู่สญัญาผิด
สญัญาดงักล่าวอาจทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือ
บงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที"กําหนดไว้ดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิของ
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กองทนุรวมตามข้อกําหนด หรือในกรณีที"คู่สญัญาปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื"อนไขตามสญัญาที"เกี"ยวข้อง
แล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามที"กองทุนรวมเรียกร้อง ดงันั &น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเรื"อง
ดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที"เกี"ยวข้อง ซึ"งการดําเนินการดงักลา่ว บริษัท
จดัการไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที"กองทนุ
รวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่างๆดงักลา่ว นอกจากนี & ผลแห่งคดีขึ &นอยู่กบัดลุพินิจของ
ศาลที"เกี"ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทนุรวมชนะคดี กองทนุรวมอาจไม่สามารถบงัคบัให้
เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงมีความเสี"ยงที"จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือ
ภายในระยะเวลาที"คาดการณ์ไว้ 

 
10.  ความเสี ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาเช่า 

ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการกับผู้ เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินค้าในปัจจุบนันั &น ผู้ เช่าอาจ
พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือในกรณีที"สภาพตลาดมีการเปลี"ยนแปลงซึ"งอาจจะส่งผลให้ผู้ เช่า
เรียกร้องให้มีการปรับเปลี"ยนเงื"อนไขในสญัญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็นต้น ซึ"งเงื"อนไขที"ปรับเปลี"ยน
ดงักลา่วอาจเป็นเงื"อนไขที"เป็นการเอื &อประโยชน์ต่อกองทนุรวมน้อยลงหากเปรียบเทียบกบัสญัญาเช่าที"ได้
ทําไว้ในปัจจบุนั หรือในกรณีที"มีผู้ เช่าจํานวนมากไม่ต่ออายสุญัญาเช่าและกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่า
รายใหมม่าทดแทนผู้ เช่ารายเดิมได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตกุารณ์ต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น อาจสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่กระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 
 
ทั &งนี & ในสญัญาตกลงก่อตั &งสทิธิและกระทําการได้กําหนดให้บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด ในฐานะผู้ ให้สญัญา รับประกันแก่กองทุนรวม หากผู้ เช่า         
ยูนิตที"รับประกันภายใต้สญัญาฉบบัดงักล่าวใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า 
และ/หรือไมต่อ่อายสุญัญาเมื"อสญัญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา โดยผู้ให้สญัญาตกลงรับประกนัรายได้ค่า
เช่าและคา่บริการของยนิูตที"รับประกนันบัแต่วนัถดัจากวนัที"ผู้ เช่าทรัพย์สินใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรือวันครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่าของยูนิตนั &นๆ (แล้วแต่กรณี) 
จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั &งแรกโดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการที"ผู้ให้สญัญาจะรับประกนัจะเท่ากบัอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญา
เช่าและสญัญาบริการที"ทํากบัผู้ เช่าในแตล่ะยนิูตที"รับประกนันั &นๆ ทั &งนี & หากมีบคุคลภายนอกเข้าทําสญัญา
เช่ายนิูตที"รับประกนัยนิูตใดยูนิตหนึ"งกบักองทุนรวมแทนผู้ เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกอัตราค่าเช่าและค่าบริการสําหรับ
สญัญาเช่าฉบบัใหม่จะต้องไม่น้อยกว่าอตัราที"ระบไุว้ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการที"ทํากับผู้ เช่าราย
เดิมสาํหรับยนิูตที"รับประกนันั &นๆ 
 
นอกจากนี & สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสนิค้าบางฉบบัยงักําหนดให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการ
ยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายสุญัญาเช่าโดยไม่ถกูริบเงินประกนัความเสียหาย หากเป็นกรณีที"ผู้
เช่ายกเลกิสญัญาเช่าเนื"องจากผู้ เช่ารายดงักลา่วได้ซื &อที"ดินที"ตั &งอยู่ในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองที"
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เป็นของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด 
(แล้วแตก่รณี) เพื"อใช้ในการก่อสร้างโรงงานเป็นของตนเอง  อย่างไรก็ตาม ในสว่นนี & บริษัท ปิ" นทอง อินดสั
เตรียล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ตกลงที"จะจดัหาผู้ เช่ารายใหม่เพื"อเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุดงักลา่วแทนที"ผู้ เช่ารายเดิมเช่า โดยที"มีอตัราค่าเช่าและระยะเวลาการ
เช่าไมน้่อยกวา่อตัราคา่เช่าและระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าเดิมที"เหลืออยู่  ทั &งนี & หากไม่สามารถหาผู้
เช่ารายใหมไ่ด้ หรืออตัราคา่เช่าของผู้ เช่ารายใหมน้่อยกวา่ผู้ เช่ารายเดิม  บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใน
สว่นที"ผู้ เช่าเดิมใช้สทิธิเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดดงักลา่ว หรือรับผิดชอบในการชําระค่าเช่าสว่นต่าง
ให้แก่กองทนุรวมในกรณีที"อตัราคา่เช่าของผู้ เช่ารายใหมน้่อยกวา่ผู้ เช่ารายเดิม 

 

11.  ความเสี ยงที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจไม่สัมพันธ์กับมูลค่าที ได้จากการจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ออกไปทั .งหมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมซึ"งได้กลา่วไว้ ณ ที"นี & ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบบัลา่สดุเป็นข้อมลูพื &นฐาน และมลูค่าดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูค่าที"
แท้จริงซึ"งกองทนุรวมจะได้รับหากมีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ออกไปทั &งหมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

 
12.  ความเสี ยงเรื องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั .งหมดหรือบางส่วนในการลงทุนของกองทุนรวม

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที ดิน  และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

อสงัหาริมทรัพย์ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกอาจมีความเสี"ยงที"จะถกูเวนคืนได้ตามนโยบาย
ของรัฐ ทั &งนี & หากมีการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ทั &งหมดหรือบางสว่นที"กองทนุรวมลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที"กําหนดในพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิ"มเติม) 
และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้อง (กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืน) ในกรณีดงักลา่วข้างต้นกองทนุรวมอาจไม่ได้รับ
คา่ชดเชยภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืนเลย เนื"องจากไมเ่ป็นไปตามเงื"อนไขตา่งๆ ที"กําหนดในกฎหมาย
ดงักลา่ว หรือกองทนุรวมอาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนที"น้อยกว่าเงินที"กองทนุรวมลงทนุ หรืออาจตํ"ากว่า
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตามบญัชีของกองทนุรวม (Net Asset Value) ซึ"งจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ธุรกิจผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวมและทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความเสี"ยงที"จะ
ไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุตามที"ได้ประมาณการไว้ 

 
(ข) ความเสี ยงที เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 
1.  ความเสี ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที อาจเกิดขึ .นระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทุนรวม และกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที"ของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ยงัอาจจะเกิดขึ &นได้ เนื"องจากบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด และบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากดั ซึ"งเป็นบริษัทในกลุม่เดียวกันกับบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด 
รวมถึงกลุม่ธุรกิจได้เริ"มประกอบธุรกิจให้เช่าและขายโรงงานและคลงัสนิค้าเป็นธุรกิจหลกั มาเป็นระยะเวลา
กวา่ 18 ปี โดยได้เปิดทําการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทองตั &งแตปี่ พ.ศ. 2538 ทั &งนี & แม้บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จํากดั และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั จะได้ขายอสงัหาริมทรัพย์บางสว่นให้แก่
กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี" จํากดั ก็ยงัคงถือกรรมสิทธิXในอาคารโรงงานและคลงัสินค้าในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง
ซึ"งเป็นนิคมอตุสาหกรรมเดียวกนักบัทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุตั &งอยู ่และในพื &นที"อื"นอีกจํานวนหนึ"ง และ
ยงัมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอยา่งตอ่เนื"อง 
 
อยา่งไรก็ตาม โอกาสที"จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นั &นมีไม่มากนกั เนื"องจากการเช่า หรือซื &อพื &นที"
จะขึ &นอยูก่บัความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายในการเลอืกพื &นที" ซึ"งจะขึ &นอยูก่บัทําเลที"ตั &งของอาคารโรงงาน
และคลงัสินค้า และขนาดของพื &นที" ดงันั &น ลกูค้าจึงเป็นผู้ กําหนดและตดัสินใจที"จะเลือกใช้บริการอาคาร
โรงงานและ/หรือคลงัสนิค้าที"ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลกั อีกทั &ง การที"ประเทศไทยจะเข้าร่วม
เป็นสว่นหนึ"งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ"งทําให้ภาค
ธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื"อง ซึ"งจะสง่ผลให้ปริมาณความต้องการของกลุม่ลกูค้าที"สนใจเช่า 
และ/หรือซื &ออาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินค้า นั &นมีปริมาณสงูขึ &น จึงไม่น่าจะทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญั 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ตระหนกัถึงความเป็นไปได้ที"อาจจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึ &น  
ไม่ว่าจะเป็นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลงัสินค้ามาเสนอขายให้กับกองทุนรวม และจากการ
จดัหาผู้ เช่าใหม่ก็ตาม บริษัทจัดการจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกซื &ออาคารโรงงานและคลงัสินค้า 
รวมถึงแนวทางการควบคมุและดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื"อป้องกัน
ปัญหาดงักล่าวที"อาจเกิดขึ &น  โดยในการเลือกซื &ออาคารโรงงานและคลงัสินค้า บริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทนุในอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"สร้างแล้วเสร็จ และสว่นใหญ่มีผู้ เช่าแล้วในช่วงเวลาที"มีการ
เจรจาตอ่รองกนัระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้ เสนอขาย อีกทั &งสญัญาเช่าอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าดงักลา่ว
จะต้องไมม่ีเงื"อนไขที"ให้สทิธิผู้ เช่าขอซื &ออาคารโรงงานหรือคลงัสนิค้าดงักลา่วได้ (Option to Buy) 

 
สําหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 
จํากัด นั &น บริษัทจัดการได้กําหนดอตัราค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ บริษัท ปิ" นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด โดยคํานวณจากสดัส่วนของรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &งกําหนดให้มี
คา่ตอบแทนพิเศษโดยคํานวณจากผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ"งจะเป็นสิ"งจูงใจ
ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั &งกําหนดให้ บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัตกลงจะเข้าจอง
ซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื &องต้นเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในครั &งนี & และตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที"หน่วยลงทุนของ
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กองทุนรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วันแรก บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด และ/หรือ 
บคุคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกบับริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องตกลงจะดํารง
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมที"
ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจดัตั &งกองทนุรวม เมื"อพ้นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที"หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเริ"มซื &อขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรกแล้ว บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และ/หรือ บคุคลใดๆ ที"เกี"ยวข้องกบับริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ตามข้อกําหนดที"เกี"ยวข้องตก
ลงจะดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมที"ออกและเสนอขายทั &งหมดในวนัที"จดทะเบียนจดัตั &งกองทนุรวมดงันั &น จึงคาดได้ว่า บริษัท ปิ" น
ทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ย่อมประสงค์ให้กองทนุรวมมีผลการดําเนินการที"ดี อีกทั &งยงัเป็นการสร้าง
ความมั"นใจในเรื"องผลประโยชน์ร่วมกนัตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ยและผู้ ถือหนว่ยลงทนุอื"นๆ 
 
อนึ"ง เพื"อเป็นการผลกัดนัให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที"อย่างเต็มความสามารถ สญัญาแต่งตั &ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังกําหนดว่าหากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที"บริหารให้แก่กองทุนรวมได้ตามประมาณการกําไรสทุธิที"กําหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื"องกนัเกิน
กว่า 2 ปี หรืออตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที"บริหารลดลงตํ"ากว่าร้อยละ 60 
เป็นระยะเวลาตอ่เนื"องกนัเกินกวา่ 3 เดือนกองทนุรวมอาจพิจารณาเปลี"ยนตวัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้  
นอกจากนี & บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีข้อสญัญาในสญัญาก่อตั &งสิทธิและการกระทําการโดยข้อตกลง
ร่วมกนัระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี" จํากดั ตกลงให้สทิธิกองทนุรวมหรือกองทรัสต์เพื"อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT)ในการซื &อ
ที"ดิน และ/หรืออาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินค้า และ/หรือทรัพย์สินอื"นใดที"เกี"ยวเนื"องกบัอสงัหาริมทรัพย์
ที"กองทนุรวมหรือ REIT ประสงค์จะลงทนุ(Option to Invest) จากบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั เมื"อได้รับการร้องขอจากกองทนุรวมหรือ REIT ทั &งนี & ตาม
ราคาที"กองทนุรวมหรือ REITและบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี"  จํากัด (แล้วแต่กรณี) จะได้ตกลงกัน หรือตามราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระซึ"ง
แต่งตั &งโดยบริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด 
(แล้วแตก่รณี) โดยสิทธิดงักลา่วจะมีอยู่ตลอดระยะเวลาที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ยงัคง
ปฏิบตัิหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 
 
สญัญาก่อตั &งสทิธิและการกระทําการดงักลา่วยงักําหนดให้บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทนุรวมในการซื &อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิX และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที"ดินและอาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินค้าของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จํากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด ในกรณีที"บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล 
ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั ประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย โอน หรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแก่ลกูค้ารายย่อยหรือนายหน้าของลกูค้ารายย่อยที"ประกอบธุรกิจการพฒันา
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พื &นที"อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือคลงัสินค้า เพื"อขาย และ/หรือให้เช่า ในลกัษณะเดียวกันกับ
บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดับริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั หรือกองทนุรวม 

 
ดงันั &น บริษัทจดัการจึงเชื"อว่า หากบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม จะดําเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งเต็มประสิทธิภาพ เนื"องจากเป็น
การประสานประโยชน์ระหวา่งกนัและมีโอกาสน้อยที"จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

2.  ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที เกี ยวข้อง 

ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ"งเป็นปัจจัยที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ 
สาํหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตัิ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั"ง 
ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที"เกี"ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื &อขาย หรือโอนสิทธิต่างๆ ในอสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็น
เหตกุารณ์ที"ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนัดงันั &นกองทุนรวมจึงไม่สามารถที"จะประเมินผลกระทบจาก
การเปลี"ยนแปลงดงักลา่วได้ และไมส่ามารถรับประกนัได้วา่การเปลี"ยนแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 
อยา่งไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ มีคําสั"งให้เลกิกองทนุรวมโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดั กองทนุรวมและบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"  จํากัด ตกลงที"จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที"ร่วมกันเพื"อ
จําหนา่ย จ่าย โอน อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุเท่าที"ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคําสั"งของหน่วยลงใดๆ 
ของรัฐที"มีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั &น เช่น การจดัตั &งหรือจดัหาบคุคลใดๆ มาซื &ออสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุน
รวมลงทุน และรับโอนสิทธิและหน้าที"ที"กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาเช่ากับผู้ เช่าอาคารโรงงานและ
คลงัสินค้า ทั &งนี & หากมีการจดัตั &งหรือจดัหาบคุคลใดๆ มาซื &ออสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ ดงักลา่ว 
กองทนุรวมอาจมีสทิธิที"จะได้รับคา่ตอบแทนในการจําหนา่ย จ่าย โอน อสงัหาริมทรัพย์นั &น และสามารถนํา
เงินมาชําระคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับจํานวนที"กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับหาก
กองทนุรวมถือกรรมสทิธิXในอสงัหาริมทรัพย์นั &นตอ่ไปก็ตาม  

 
3.  ความเสี ยงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 
ซึ"งขึ &นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ได้แก่  สภาวะเศรษฐกิจทั &งในประเทศและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื"นๆ การแข่งขนั การเปลี"ยนแปลงกฎหมายและ
ข้อบงัคบัที"เกี"ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดงันั &น จึงมีความเสี"ยงที"
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นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับน้อยกว่าที"ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที"เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุ
รวมจะไมส่ามารถที"จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ"มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ๆ ไป 

 
4.  ความเสี ยงจากการประกันภยั 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี"ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรก เนื"องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประกันภยัในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ"งจะเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที"
เกี"ยวข้องแล้วก็ตาม แตก่องทนุรวมอาจไมส่ามารถจดัทําประกนัภยัที"คุ้มครองความเสี"ยงบางประเภทที"อาจ
เกิดขึ &นได้ (หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี &ยประกันอาจไม่คุ้ มกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที"กองทนุรวมอาจได้รับ) เช่น ความสญูเสยีจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทนุรวม
อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที"ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที"เกี"ยวข้องได้ไม่ว่าทั &งหมดหรือบางสว่น 
หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที"ไม่ใช่
ความผิดของกองทนุรวม 
 
กองทุนรวมอาจมีความเสี"ยงจากความสญูเสียทางการเงิน เมื"อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที"กองทุนรวมอาจ
ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ 
ซึ"งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนที"ผู้ ถือหนว่ยลงทนุคาดวา่จะได้รับ 

 
5.  ความเสี ยงที อาจเกิดขึ .นอันเป็นผลจากการที กองทุนรวมกู้ยมืเงนิ 

ในกรณีที"กองทนุรวมได้ดําเนินการกู้ยืมเงิน กองทนุรวมอาจมีความเสี"ยงอนัเนื"องจากการกู้ยืมเงินดงักลา่ว 
เนื"องจากอตัราดอกเบี &ยอาจมีการเปลี"ยนแปลงสงูขึ &นตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอตัราดอกเบี &ยเงินกู้
สงูกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที"ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม ซึ"งทําให้อตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผลที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับน้อยลง นอกจากนี & กองทุนรวมต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิ ดงันั &น กองทนุรวมอาจมีความเสี"ยงที"จะมีสภาพคลอ่งไม่เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของกองทนุรวม รวมถึงอาจสง่ผลให้กองทนุรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี &ยของเงินกู้ เงินจํานวนดงักลา่วได้ ซึ"งอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทนุรวม 
รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
อยา่งไรก็ตาม เพื"อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอาจจดัให้มีการป้องกนัความเสี"ยงจาก
การผันผวนของอตัราดอกเบี &ย เช่น การดําเนินการปรับเปลี"ยนอัตราดอกเบี &ยเงินกู้ ในลกัษณะดอกเบี &ย
ลอยตัวเป็นอตัราดอกเบี &ยคงที" หากมีสญัญาณว่าอัตราดอกเบี &ยในอนาคตจะมีการปรับตวัขึ &นในระยะ 
ปานกลางหรือระยะยาว หรือในทางกลบักนัจากอตัราดอกเบี &ยคงที"มาเป็นอตัราดอกเบี &ยลอยตวัหากอตัรา
ดอกเบี &ยในอนาคตจะมีการปรับตวัลงเป็นต้น 
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6.  ความเสี ยงจากผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกต่างไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในเอกสารฉบับนี . 

รายงานทางการเงินต่างๆ ที"ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี & ไม่ใช่ข้อมลูในอดีตที"เกิดขึ &นจริง (รวมถึงรายงาน
ใดๆ ที"เกี"ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื"นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริหารสําหรับการ
ดําเนินการในอนาคตหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที"เกี"ยวข้องใดๆ) แต่เป็น
การประมาณการซึ"งอาจเกิดขึ &นจริงหรือไมก็่ได้ เช่น การประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม  อนึ"ง 
การประมาณการดังกล่าว มีพื &นฐานจากข้อมูลและความเชื"อที"มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื"อทําการคาดการณ์ 
วางแผนงาน ประเมิน ตั &งข้อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดงันั &นการประมาณการดงักลา่วจึงมีความเสี"ยง
และความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่ซึ"งอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิดสญัญา  
การชําระคา่เช่าของผู้ เช่า การเปลี"ยนแปลงนโยบายการสง่เสริมการลงทนุของภาครัฐ เป็นต้น ดงันั &นจึงเป็น
สิ"งที"ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที"จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา ปราศจากความคลาดเคลื"อน ดังนั &น
สมมติฐานภายใต้การประมาณการของกองทนุรวมนี & จึงอาจมีความคลาดเคลื"อนไมถ่กูต้องได้ 
 

7.  ความเสี ยงเรื องการเพิ มทุนในอนาคต (กองทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real 
Estate Investment Trust (REIT)) 

กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้องเพิ"ม
เงินทนุหรือกู้ยืมเงินเพื"อการลงทนุในอนาคต ซึ"งหากมีการเปลี"ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น 
REITทั &งนี & ในกรณีที"กองทนุรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น REIT บริษัท ปิ" น
ทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากดัที"ถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมในขณะนั &น ตกลงว่าจะสนบัสนนุกองทนุรวมในการแปลงสภาพดงักล่าวให้ประสบผลสําเร็จ 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื"อการแปลง
สภาพดงักลา่ว การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสทิธิXในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุไปยงั REIT 
การประสานงานกบัผู้ เช่าในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุ การประสานงานกบัหนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้อง 
เพื"อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมเป็น REIT ดงักลา่ว เป็นต้น 
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3.11 การประกนัภัยของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั&งแรก 

ปัจจบุนั อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกได้มีการทําประกนัภยัที"เกี"ยวเนื"องกบัความเสยีหายที"
อาจเกิดขึ &นกบัอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดย ณ วนัที"กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว กองทนุ
รวมจะจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี & (1) การประกันความเสี"ยงภัยในทรัพย์สิน(Property All Risks 
Insurance) (2) การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) และ (3) การประกนัภยั
ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทนุรวมจะจดัให้มีการทําหรือรับโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุดงักลา่ว ซึ"งจะกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับ
ประโยชน์สําหรับการประกันความเสี"ยงภยัในทรัพย์สินและการประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์และกําหนดให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ รับประโยชน์สาํหรับการประกนัภยัความรับ
ผิดตอ่บคุคลภายนอก ทั &งนี & การประกนัภยัทั &งหมดตามที"กลา่วมาแล้วข้างต้นนั &นกองทนุรวมจะเอาประกนัตลอด
ระยะเวลาที"กองทนุรวมมีกรรมสทิธิXในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ 
 
ทั &งนี & ภายใต้การประกนัความเสี"ยงภยัในทรัพย์สนิและการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั กองทนุรวมจะได้รับความ
คุ้มครองตอ่ความสญูเสยีหรือเสยีหายตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ และบคุคลภายนอกจะได้รับความ
คุ้มครองความเสียหายที"เกิดขึ &นจากอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทุนภายใต้เงื"อนไขของกรมธรรม์ประกัน
ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก  

 
นอกจากนี & กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันภยัประเภทอื"นๆ เพิ"มเติม หากบริษัทจัดการเห็นว่ามี
ความจําเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์กบักองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ทั &งนี & นอกจาก
การประกนัภยัที"กองทนุรวมจดัให้มีดงัที"กลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้ เช่าทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุยงัสามารถจดัให้
มีประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สนิของตนเองที"อยูภ่ายในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมลงทนุตา่งหาก 

 

สรุปประกนัภยัที"เกี"ยวข้องมีดงันี & 
 

 

 

 

 

 

ประเภทของประกันภยั ผู้เอาประกันภยั ผู้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเบี .ยประกัน 
ประกนัความเสี"ยงภยัในทรัพย์สนิ กองทนุรวม กองทนุรวม กองทนุรวม 

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั กองทนุรวม กองทนุรวม กองทนุรวม 

ประกนัภยัความรับผิดตอ่
บคุคลภายนอก 

กองทนุรวม บคุคลภายนอก กองทนุรวม 
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3.12 เงื�อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที"บริษัทจดัการระดมทนุได้ไมเ่พียงพอที"จะลงทนุในทรัพย์สนิได้ตามที"ระบไุว้ในโครงการนี & บริษัท
จัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตั &งและจัดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจองซื &อ
หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุ 

(2) ในกรณีที"บริษัทจดัการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที"จะลงทนุในทรัพย์สินได้ตามที"ระบไุว้ข้างต้น แต ่
(แล้วแตก่รณี) (ก) ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิได้ ไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรือทั &งหมดเนื"องจากทรัพย์สนิ
ที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที"กําหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ 
หรือมีเหตุอื"นใดอนัทําให้กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์ได้ และ/หรือ 
(ข) เกิดเหตุสดุวิสยัขึ &นกบัทรัพย์สินที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ (ค) มีเหตอืุ"นใดที"มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์และบริษัทจดัการเห็นวา่เหตดุงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการสงวนสทิธิที"จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที"ทรัพย์สินที"บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั &งหมดของกองทนุรวม
ภายหลงัการลงทนุ โดยบริษัทจดัการสงวนสทิธิที"จะปรับเปลี"ยนข้อกําหนด และ/หรือเงื"อนไขในสญัญาที"
เกี"ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญัญาที"
เกี"ยวข้องในการปรับเปลี"ยนเงื"อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื"นใด หรือข้อสญัญาหรือ
ข้อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั &งนี & หลงัจากกองทนุรวมได้ลงทุนแล้ว หากมีจํานวนเงิน
สว่นที"เหลอืจากจํานวนเงินที"บริษัทจดัการได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทนุและคืนเงินที"เหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ 

(2.2) พิจารณาเลกิกองทนุรวมก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิที"เป็นอสงัหาริมทรัพย์หากทรัพย์สินที"บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั &งหมดของ
กองทุนรวมภายหลงัการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบญัชีกองทุนรวมเพื"อคืนเงินลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคญัถึงแม้
ทรัพย์สินที"บริษัทจัดการจะพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิทั &งหมดของกองทนุรวมภายหลงัการลงทนุ บริษัทจดัการอาจเลอืกที"จะไมล่งทนุโดยให้เลกิ
กองทนุรวมตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทั &งนี & ในกรณีที"บริษัทจดัการเลือกที"จะลงทนุตามที"กําหนดไว้ในข้อ (2.1) 
ของวรรคก่อนแล้ว หากบริษัทจัดการประสงค์จะนําเงินที"ได้จากการระดมทุนส่วนที"เหลือไปลงทุน
เพิ"มเติมในทรัพย์สินอื"นนอกจากทรัพย์สินตามที"กําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึ"งในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"มีสว่นได้เสยีกบัการลงทนุดงักลา่วในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
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ในกรณีที"ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ข้างต้น เงินลงทุนที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนจะเป็นไปตาม
ยอดเงินคงเหลอืหลงัจากการชําระบญัชี ดงันั &น ในกรณีดงักลา่วนี &ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงอาจมีความเสี"ยงที"
จะได้รับเงินลงทนุคืนในจํานวนที"ตํ"ากวา่มลูคา่ที"ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ 
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3.13 มูลค่าของทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน และข้อมูลราคาประเมนิ 

มลูคา่และราคาประเมินของของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก มีรายละเอียดดงัตอ่ไป 

ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที กองทุน
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัทอเมริกัน 
แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) 
จาํกัด (ณ 

วันที  15 ม.ค.
2557)(ล้าน

บาท) 

บริษัทไนท์
แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ 
(ประเทศไทย) 

จาํกัด (ณ 
วันที  15 ม.ค. 
2557)(ล้าน

บาท) 
1 ปิ" นทอง 1 

เฟส 1 

A  16.00   16.20  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

 17.60  
2 ปิ" นทอง 1 B  16.10   16.20   17.71  
3 ปิ" นทอง 1 C  16.10   16.20   17.71  
4 ปิ" นทอง 1 D  16.10   16.20   17.71  
5 ปิ" นทอง 1 E  17.50   17.70   19.25  
6 ปิ" นทอง 1 

เฟส 2 

A  22.70   22.80   24.97  
7 ปิ" นทอง 1 B  23.40   22.60   24.86  
8 ปิ" นทอง 1 C  23.70   22.80   25.08  
9 ปิ" นทอง 1 D  22.20   22.50   24.42  
10 ปิ" นทอง 1 E  25.30   24.60  27.06 
11 ปิ" นทอง 1 

เฟส 3 

A1  15.80   15.30   16.83  
12 ปิ" นทอง 1 A2  17.20   16.60   18.26  
13 ปิ" นทอง 1 A3  16.20   15.60   17.16  
14 ปิ" นทอง 1 B1  18.20   18.90   20.02  
15 ปิ" นทอง 1 B2  15.50   16.10   17.05  
16 ปิ" นทอง 1 B3  19.50   20.40   21.45  
17 ปิ" นทอง 1 

เฟส 4 

A1  18.10   17.40   19.14  
18 ปิ" นทอง 1 A2  18.30   17.60   19.36  
19 ปิ" นทอง 1 A3  17.60   17.60   19.36  
20 ปิ" นทอง 1 B1  14.90   15.00   16.39  
21 ปิ" นทอง 1 B2  16.70   16.80   18.37  
22 ปิ" นทอง 1 B3  15.40   15.20   16.72  
23 ปิ" นทอง 1 B4  17.80   17.70   19.47  
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที กองทุน
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัทอเมริกัน 
แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) 
จาํกัด (ณ 

วันที  15 ม.ค.
2557)(ล้าน

บาท) 

บริษัทไนท์
แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ 
(ประเทศไทย) 

จาํกัด (ณ 
วันที  15 ม.ค. 
2557)(ล้าน

บาท) 
24 ปิ" นทอง 1 

เฟส 5 

A  15.40   14.90  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 
 

 16.39  
25 ปิ" นทอง 1 B  14.30   14.80   15.73  
26 ปิ" นทอง 1 C  11.30   11.00   12.10  
27 ปิ" นทอง 1 D  11.10   11.40   12.21  
28 ปิ" นทอง 1 E  10.20   9.80   10.78  
29 ปิ" นทอง 1 F  10.70   9.70   10.67  
30 ปิ" นทอง 1 

เฟส 6 

A  19.00   18.80   20.68  
31 ปิ" นทอง 1 B  21.10   20.40   22.44  
32 ปิ" นทอง 1 C  23.10   22.20   24.42  
33 ปิ" นทอง 1 D  24.60   23.90   26.29  
34 ปิ" นทอง 1 E  25.30   26.20   27.83  
35 ปิ" นทอง 1 

เฟส 7 

A  49.30   47.20   51.92  
36 ปิ" นทอง 1 B  40.00   38.70   42.57  
37 ปิ" นทอง 1 C  28.80   31.20   31.68  
38 ปิ" นทอง 1 D  25.00   25.20   27.50  
39 ปิ" นทอง 1 

เฟส 8 

A1  23.40   22.70   24.97  
40 ปิ" นทอง 1 A2  25.30   24.50   26.95  
41 ปิ" นทอง 1 A3  17.90   18.10   19.69 
42 ปิ" นทอง 1 B1  20.60   23.10   22.66  
43 ปิ" นทอง 1 B2  24.30   23.30   25.63  
44 ปิ" นทอง 1 B3  33.10   32.10   35.31  
45 ปิ" นทอง 1 C1  21.90   24.20   24.09  
46 ปิ" นทอง 1 C2  21.90   24.20   24.09  
47 ปิ" นทอง 2 

เฟส 9 
A1  22.70   21.90   24.09  

48 ปิ" นทอง 2 A2  26.10   26.10   28.71  
49 ปิ" นทอง 2 A3  25.50   26.40  28.05 
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที กองทุน
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัทอเมริกัน 
แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) 
จาํกัด (ณ 

วันที  15 ม.ค.
2557)(ล้าน

บาท) 

บริษัทไนท์
แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ 
(ประเทศไทย) 

จาํกัด (ณ 
วันที  15 ม.ค. 
2557)(ล้าน

บาท) 
50 ปิ" นทอง 2 

เฟส 9 

A4  27.20   26.30  

 
 

 
 
 

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 
 
 
 
 
 
 
 

 28.93  
51 ปิ" นทอง 2 B1  21.10   21.80   23.21  
52 ปิ" นทอง 2 B2  19.30   18.60   20.46  
53 ปิ" นทอง 2 B3  19.30   18.60   20.46  
54 ปิ" นทอง 2 B4  23.60   22.80   25.08  
55 ปิ" นทอง 2 B5  23.60   22.80   25.08  
56 ปิ" นทอง 2 เฟส  9/2 A  84.60   80.20  88.22 
57 ปิ" นทอง 1 

เฟส  10 

A1  84.70   84.90   93.17  
58 ปิ" นทอง 1 A2  84.40   84.80   92.84  
59 ปิ" นทอง 1 B1  51.60   49.80   54.78  
60 ปิ" นทอง 1 B2  24.50   24.40   26.84  
61 ปิ" นทอง 1 B3  22.60   24.80   24.86  
62 ปิ" นทอง 1 B4  24.80   24.80   27.28  
63 ปิ" นทอง 1 B5  25.10   25.00   27.50  
64 ปิ" นทอง 2 เฟส  11 A  82.20   79.00  86.90 
65 ปิ" นทอง 1 

เฟส  14 

B1  33.80   32.80   36.08  
66 ปิ" นทอง 1 C1  27.60   29.40   30.36  
67 ปิ" นทอง 1 C2  31.70   30.70   33.77  
68 ปิ" นทอง 1 C3  30.90   29.90   32.89  
69 ปิ" นทอง 1 C4  29.50   29.70   32.45  
70 ปิ" นทอง 1 C5  30.30   30.70   33.33  
71 ปิ" นทอง 2 

เฟส 15 

A1  30.00   30.10   33.00  
72 ปิ" นทอง 2 A3  30.10   29.20   32.12  
73 ปิ" นทอง 2 B1  34.80   34.40   37.84  
74 ปิ" นทอง 2 B2  35.10   34.40   37.84  
75 ปิ" นทอง 2 B3  33.80   34.30   37.18  
76 ปิ" นทอง 2 B4  35.50   34.50   37.95  
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ลาํดับ
ที  

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าที กองทุน
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัทอเมริกัน 
แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) 
จาํกัด (ณ 

วันที  15 ม.ค.
2557)(ล้าน

บาท) 

บริษัทไนท์
แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ 
(ประเทศไทย) 

จาํกัด (ณ 
วันที  15 ม.ค. 
2557)(ล้าน

บาท) 
77 ปิ" นทอง 3 

เฟส 16 
A  57.20   57.70  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

 62.92  
78 ปิ" นทอง 3 B1  64.10   64.60   70.51  
79 ปิ" นทอง 3 B2  64.50   65.00   70.95  
80 ปิ" นทอง 2 

คลงัสนิค้า 

A1  178.90   198.40  196.79 
81 ปิ" นทอง 2 A2 
82 ปิ" นทอง 2 A3 
83 ปิ" นทอง 2 A4 
84 ปิ" นทอง 2 A5 
85 ปิ" นทอง 2 A6 
86 ปิ" นทอง 2 B1 
87 ปิ" นทอง 2 B2 
88 ปิ" นทอง 2 B3 
89 ปิ" นทอง 2 B4 
90 ปิ" นทอง 2 B5 

รวม  2,378.60   2,384.40   2,574.99 
ที มา:บริษัทอเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากดั  และบริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกโดยคํานึงถึงโครงสร้างการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม โดยสมมติฐานที"ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั &งแรกสรุปได้ดงันี & 

สมมติฐาน บริษัทอเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

วนัที"ประเมิน วนัที" 15 มกราคม พ.ศ.2557 วนัที" 15 มกราคม พ.ศ.2557 
วิธีการประเมินมลูคา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรก โดย

โครงสร้างการจดัหาประโยชน์ตามที"เปิดเผยไว้ในข้อ 3.6 การจดัหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมเข้าลงทนุโดยการประเมินมลูคา่ใช้วิธีประมาณการกระแส
เงินสดรับสทุธิที"จะเกิดจากการลงทนุในทรัพย์สินในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรกนบั
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สมมติฐาน บริษัทอเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

จากวันที"ประเมินมูลค่า และคํานวณมูลค่าณ จุดสิ &นสุดการประมาณการ 
(Terminal valueหรือ Reversionary value) โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสด
รับสทุธิในปีที" 11 หารอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization rate) 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการ  ในช่วงก่อนครบกําหนดสญัญาเชา่และ
บริการปัจจบุนั 
คํานวณตามอตัราที"กําหนดไว้ใน
สญัญาเชา่และสญัญาบริการปัจจบุนั 
หลงัจากครบกําหนดสญัญาเชา่และ
บริการ 
เติบโตในอตัราปีละประมาณร้อยละ 
3.00ตอ่ปี 

ในช่วงก่อนครบกําหนดสญัญาเชา่และ
บริการปัจจบุนั 
คํานวณตามอตัราที"กําหนดไว้ใน
สญัญาเชา่และสญัญาบริการปัจจบุนั 
หลงัจากครบกําหนดสญัญาเชา่และ
บริการ 
เติบโตทกุๆ 3 ปี โดยอ้างอิงจากคา่เชา่
ตลาด ซึ"งปรับเพิ"มขึ &นประมาณร้อยละ 
2.50 ตอ่ปี 

อตัราการเชา่พื &นที" 
(Occupancy rate)
หลงัจากครบกําหนด
สญัญาเชา่และบริการ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม 
และดแูลรักษาทรัพย์สนิ 

ร้อยละ 3.00 ของรายได้รวม ร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม 

คา่เบี &ยประกนัภยัความ
เสี"ยงทกุชนิด 

ร้อยละ 0.075 ของทนุประกนัภยั โดย
ทนุประกนัภยัรวมเท่ากบัประมาณการ
รายได้ในงวดถดัมา 

ร้อยละ 0.075 ของทนุประกนัภยั โดย
ทนุประกนัภยัรวมเท่ากบัประมาณการ
รายได้ในงวดถดัมา 

คา่เบี &ยประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกั 

ร้อยละ 0.075 ของทนุประกนัภยัโดย
ทุน ป ร ะ กัน ภัย ร ว ม เ ท่ า กับ ต้ น ทุน
ทดแทนใหม ่(ไมร่วมฐานราก) 

ร้อยละ 0.075 ของทนุประกนัภยัโดย
ทุน ป ร ะ กัน ภัย ร ว ม เ ท่ า กับ ต้ น ทุน
ทดแทนใหม ่(ไมร่วมฐานราก) 

คา่บํารุงสาธารณปูโภค
สว่นกลาง 

1,000 บาทตอ่ไร่ตอ่เดือน 1,000 บาทตอ่ไร่ตอ่เดือน 

คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 12.5 ของรายได้ค่าเช่า โดย
รายได้ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรวมสําหรับ
สญัญาอาคารโรงงานและคลงัสินค้า 
และร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการรวมสาํหรับสญัญาเช่าที"ดิน 

ร้อยละ 12.5 ของรายได้ค่าเช่า โดย
รายได้ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรวมสําหรับ
สญัญาอาคารโรงงานและคลงัสินค้า 
และร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการรวมสาํหรับสญัญาเช่าที"ดิน 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร  
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สมมติฐาน บริษัทอเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 
� คา่ธรรมเนียมการ

บริหาร 
ร้อยละ 4.00 ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการของอสงัหาริมทรัพย์ 

� คา่ธรรมเนียมพิเศษ 
(Incentive Fee) 

ร้อยละ 2.00 ของกําไรจากการดาํเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ โดยที" 
กําไรจากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์หมายถึง รายได้ทั &งหมดที"กองทุน
รวมได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั &งหมดที"เกิดขึ &นจาก
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั &งนี & ไม่รวมค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ
คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

� คา่นายหน้าในการ
จดัหาผู้ เช่ารายใหม ่

อตัรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที"ได้ รับจากผู้ เช่ารายใหม่
สําหรับสญัญาเช่าที"มีอายุตั &งแต่3 ปี 
หรือประมาณร้อยละ 0.70ของรายได้
รวม 

อตัรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที"ได้ รับจากผู้ เช่ารายใหม่
สําหรับสญัญาเช่าที"มีอายุตั &งแต่3 ปี 
หรือประมาณร้อยละ 0.75ของรายได้
รวม 

คา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงานอื"นๆ 

ร้อ ย ละ  0 . 5 0  ข อ งร า ยไ ด้ รว ม ซึ" ง
ประกอบด้วยได้แก่ ค่าอากรแสตมป์
และค่าธรรมเนียมอื"น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร(LG) ค่าตรวจสอบอาคารค่า
ตรวจสอบหม้อแปลง-ระบบไฟฟ้าค่า
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณปูโภคและคา่ใช้จ่ายอื"นๆ 

ร้อยละ 0 .50  ของรายได้ รวม  ซึ" ง
ประกอบด้วยได้แก่ ค่าอากรแสตมป์
และค่าธรรมเนียมอื"น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร(LG) ค่าตรวจสอบอาคารค่า
ตรวจสอบหม้อแปลง-ระบบไฟฟ้าค่า
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณปูโภคและคา่ใช้จ่ายอื"นๆ 

อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ (Capitalization 
rate) 

ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.00 

อตัราคิดลด (Discount 
rate) 

ร้อยละ 11.00 ร้อยละ 10.00 

 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ"มเติมในภาคผนวก 2รายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิฉบบัย่อของบริษัท ไนท์
แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทอเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากัดและสามารถขอ
รายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิฉบบัเต็มจากบริษัทจดัการ 

ทั &งนี &จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที"ใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที"กองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกนั &นบริษัทจดัการไมพ่บสิ"งที"เป็นเหตใุห้เชื"อว่าสมมติฐานหลกัที"ใช้ในการประเมินมลูค่า
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ดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที"เกิดขึ &นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และเหตกุารณ์
ตา่งๆอาจไมเ่ป็นไปตามที"คาดการณ์ไว้ 

ความสมเหตสุมผลในการลงทนุ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามลูค่าที"กองทุนรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกมี
ความสมเหตสุมผล โดยได้มีการพิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี & 

1. มูลค่าที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรกจะไม่สูงกว่าราคา
ที ได้จากรายงานประเมินค่าตํ าสุดเกินร้อยละ 10 

บริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาที"ได้จากรายงาน
ประเมินค่าดงักลา่วเป็นราคาที"มีความสมเหตสุมผล เนื"องจากได้ตั &งอยู่บนสมมตุิฐานที"เหมาะสม โดยได้
คํานงึถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผลการดําเนินงานที"ผา่นมาในอดีตของทรัพย์สนิ
ที"ประเมินคา่ สภาพภาวะแวดล้อมในปัจจบุนั และสะท้อนมมุมองในอนาคตของผู้ประเมินอิสระทั &ง 2 ราย
ที"มีตอ่ทรัพย์สินดงักลา่ว ดงันั &น บริษัทจดัการจึงมีความเห็นว่ามลูค่าที"กองทนุรวมจะลงทนุในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกซึ"งจะไม่สงูกว่าราคาที"ได้จากรายงานประเมินค่าตํ"าสดุเกินร้อยละ 10 
นา่จะมีความเหมาะสมดีแล้ว 

2. ทรัพย์สินที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.งแรกมีจุดเด่นและศักยภาพหลายประการ 

ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบงัเพียง 9 กิโลเมตร ซึ"งถือว่ามี
ระยะห่างน้อยที"สุดเมื"อเทียบกับอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าที"อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอื"นๆใน
ปัจจุบนั นอกจากนี & ทําเลที"ตั &งดงักล่าวอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและกรุงเทพมหานครเพียง
ประมาณ65 กิโลเมตรและ 95 กิโลเมตร ตามลําดบั สง่ผลให้ผู้ เช่าอาคารโรงงานและคลงัสินค้าที"กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุนครั &งแรกสามารถส่งออกสินค้าทางอากาศได้สะดวก และกระจายสินค้าเข้าสู่
กรุงเทพมหานครได้รวดเร็วนอกจากนี & ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกตั &งอยู่ในบริเวณพื &นที"ที"มี
ความเสี"ยงต่อการเกิดอทุกภยัตํ"า ซึ"งเป็นอีกปัจจยัที"สําคญัในการพิจารณาเช่าพื &นที"ของผู้ เช่าพื &นที"อาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าในปัจจบุนั สาํหรับด้านสดัสว่นการเช่าพื &นที"ของผู้ เช่า ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั &งแรกมีผู้ เช่าที"อยู่ในอตุสาหกรรมที"เหมาะสมและมีการกระจายตวัของผู้ เช่าและมิได้พึ"งพาผู้ เช่า
รายใดรายหนึ"งอยา่งมีสาระสาํคญั สาํหรับด้านผลการดําเนินงาน ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &ง
แรกมีอตัราการเช่าพื &นที"ที"สงูและเติบโตตอ่เนื"อง และมีโอกาสในการเติบโตของอตัราคา่เช่าเฉลี"ย เนื"องจาก
อตัราคา่เช่าของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกที"คอ่นข้างตํ"า เมื"อเทียบกบั
อตัราคา่เช่าเฉลี"ยของผู้ประกอบการรายอื"นๆ ในบริเวณเดียวกนันอกจากนี & เนื"องจากปัจจุบนัที"ดินเปลา่ที"
เหมาะสมสาํหรับการก่อตั &งนิคมอตุสาหกรรม รวมถึงพื &นที"ที"เหมาะสําหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและ
คลงัสินค้าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจํากัด การที"กองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดังกล่าว 
(Freehold) จะสง่ผลให้กองทนุรวมได้รับโอกาสจากการเติบโตของราคาที"ดินอีกเช่นกนั 
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3. ราคาที ได้จากรายงานประเมินยังไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั.งแรกที บางประการ 

การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั &ง 2 ราย ไม่ได้มีการคํานึงถึงปัจจยัเชิงคณุภาพของ
ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกบางประการ อาทิ โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการจดัตั &ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ"งบริษัทจดัการเชื"อวา่ปัจจยัดงักลา่วจะสง่ผลให้ความต้องการอาคาร
โรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตขึ &นในระดบัสงูและเป็นผลดีต่อทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั &งแรกในระยะยาว นอกจากนี & การที"กองทนุรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทนุใน
ทรัพย์สินเพิ"มเติมจากกลุม่ปิ" นทอง ยงัเป็นอีกปัจจยัที"สําคญัที"อาจสง่ผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมใน
อนาคต  

4. มูลค่าที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนจะเป็นมูลค่าที คาดว่าจะส่งผลให้นักลงทุนได้รับอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)ที น่าพอใจ 
เมื"อพิจารณาจากมลูค่าที"กองทนุรวมเข้าลงทนุไม่เกิน 2,574.99ล้านบาท และกระแสเงินสดที"คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที"ให้ราคาประเมินตํ"าสดุ (บริษัทอเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศ
ไทย) จํากดั)จะเห็นได้ว่าประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)ของ
ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกจะเทา่กบัประมาณร้อยละ 10.6ซึ"งบริษัทจดัการมีความเห็นว่า
อตัราผลตอบแทนข้างต้นอยูใ่นระดบัที"ดีและนา่จะเป็นที"นา่พอใจแก่ผู้ลงทนุ 

เมื"อพิจารณาจากปัจจยัข้างต้น บริษัทจดัการมีความเห็นวา่ราคาที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก ซึ"งจะไม่สงู
กวา่ราคาที"ได้จากรายงานประเมินคา่ตํ"าสดุเกินร้อยละ 10 เป็นราคาที"มีความเหมาะสม 

 

3.14  รายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนกาํไรตามสมมตฐิาน 

(หน่วย: บาท) 

ประมาณการตามสมมตฐิานสาํหรับปี
ตั .งแต่วันที   

1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

รายได้จากการดาํเนินงาน  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 238,809,262 
รายได้อื"น 93,150 

 

 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 238,902,412 
คา่ใช้จา่ยที"เกี"ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ (26,636,131) 
 

 

รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ 212,266,281 
ดอกเบี &ยรับ 992,120 
  

รวมรายได้ 213,258,401 
 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  
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(หน่วย: บาท) 

ประมาณการตามสมมตฐิานสาํหรับปี
ตั .งแต่วันที   

1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถงึ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (15,542,975) 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (9,663,528) 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (552,202) 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ (828,302) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารอื"นๆ ของกองทนุรวม (3,210,000) 
คา่ใช้จา่ยในออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุ และจดัตั &งกองทนุรวม (704,808) 
  

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 182,756,586 
 

ประมาณการการปันส่วนแบ่งกาํไร  
ประมาณการจํานวนเงินปันสว่นแบง่กําไร  

   (อตัราการปันสว่นแบง่กําไร ร้อยละ 97.05) 177,365,267 
 

ที มา: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่กําไร
ตามสมมติฐานและข้อมลูเกี"ยวกบัการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis)  

นอกจากนี & บริษัทจดัการได้ทําการวิเคราะห์ประมาณการผลตอบแทนที"คาดว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับในรูปแบบ
เงินปันสว่นแบ่งกําไรและความไวต่อการเปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของผลตอบแทนดงักลา่ว โดยทําการ
วิเคราะห์จากรายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่งกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปีตั &งแต่วนัที" 1 
มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ซึ"งได้รับการสอบทานโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั ประกอบกบัสมมติฐานดงัตอ่ไปนี & 

ราคาหน่วยลงทุนที เสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) 

จาํนวนหน่วยลงทุนที จะเสนอขาย 
(หน่วย) 

จาํนวนเงนิที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
(บาท) 

(1) (2) (3) = (1) x (2)  
10.00 224,510,000 2,245,100,000 

 
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

การเปลี"ยนแปลงของอตัราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที"
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกทั &งนี &สมมติฐานอตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการเฉลี"ยตามรายงานประมาณการงบ
กําไรขาดทนุและการปันสว่นแบง่กําไรตามสมมติฐาน สาํหรับปีตั &งแตว่นัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัที" 31 พฤษภาคม 2558
เทา่กบัร้อยละ 1.5 ตอ่ปี โดยการเปลี"ยนแปลงอตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที"คาดวา่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในรูปแบบเงินปันสว่นแบง่กําไร ดงัตอ่ไปนี & 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

100 

 
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการสาํหรับงวด
ตั .งแต่วันที  1 มิถุนายน2557 

ถงึวันที  31 พฤษภาคม 
2558 

ประมาณการจาํนวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งกาํไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไรที จ่าย

ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปันส่วน
แบ่งกาํไรที จ่ายให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน1     
(ร้อยละ) 

(4) (5) = (4) / (2) (6) = (5) / (1) 
ตํ"ากวา่กรณีฐานร้อยละ 1  176,695,029  0.7870 7.87 
กรณีฐาน  177,365,267  0.7900 7.90 
สงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 1  178,035,504  0.7930 7.93 

หมายเหตุ: 1อตัราเงินปันสว่นแบง่กําไรและอตัราผลตอบแทนเงินปันสว่นแบง่กําไรดงักลา่วคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ ราคาที" 
10.00 บาทตอ่หน่วย ซึ"งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบญัชี ตั &งแต่วนัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึง
วนัที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ทั &งนี & ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี"ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

อัตราการเช่าพื .นที  

การเปลี"ยนแปลงของอตัราการเช่าพื &นที"มีผลกระทบตอ่รายได้จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &ง
แรกทั &งนี &สมมติฐานอตัราการเช่าพื &นที"ตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันสว่นแบ่งกําไรตามสมมติฐาน
สาํหรับปีตั &งแตว่นัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัที" 31 พฤษภาคม 2558เทา่กบัร้อยละ 100 โดยการเปลี"ยนแปลงอตัราการเช่า
พื &นที"มีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที"คาดวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในรูปแบบเงินปันสว่นแบง่กําไร ดงัตอ่ไปนี & 
 

อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการสาํหรับงวด
ตั .งแต่วันที  1 มิถุนายน 

2557 ถงึวันที  31 
พฤษภาคม 2558 

ประมาณการจาํนวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งกาํไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไรที จ่าย

ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปันส่วน
แบ่งกาํไรที จ่ายให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน1     
(ร้อยละ) 

(4) (5) = (4) / (2) (6) = (5) / (1) 
ตํ"ากวา่กรณีฐานร้อยละ 1  176,210,737  0.7849 7.85 
กรณีฐาน  177,365,267  0.7900 7.90 

หมายเหตุ: 1อตัราเงินปันสว่นแบง่กําไรและอตัราผลตอบแทนเงินปันสว่นแบง่กําไรดงักลา่วคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ ราคาที" 
10.00 บาทตอ่หน่วย ซึ"งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบญัชี ตั &งแต่วนัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึง
วนัที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ทั &งนี & ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี"ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
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อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอัตราการเช่าพื .นที  

การเปลี"ยนแปลงอตัราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอตัราการเช่าพื &นที"ควบคู่กนัมีผลกระทบต่อรายได้จากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกดงัตอ่ไปนี & 

กรณีตํ"าที"สดุ 

• สมมติฐานอตัราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการเฉลี"ยสําหรับงวดตั &งแต่วนัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัที" 31 
พฤษภาคม เทา่กบัร้อยละ 0.5 ตอ่ปีซึ"งตํ"ากวา่กรณีฐานร้อยละ 1 

• สมมติฐานอตัราการเช่าพื &นที"สาํหรับงวดตั &งแตว่นัที" 1 มิถนุายน พ.ศ. 2557 ถึงวนัที" 31 พฤษภาคม 2558เท่ากบั
ร้อยละ 95 ซึ"งตํ"ากวา่กรณีฐานร้อยละ 5 

กรณีสงูที"สดุ 

• สมมติฐานอตัราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการเฉลี"ยสําหรับงวดตั &งแต่วนัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัที" 31 
พฤษภาคม 2558เทา่กบัร้อยละ 2.5 ตอ่ปีซึ"งสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 1 

• สมมติฐานอตัราการเช่าพื &นที"สาํหรับงวดตั &งแตว่นัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึงวนัที" 31 พฤษภาคม 2558เทา่กบัร้อยละ 
100 

การเปลี"ยนแปลงอตัราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอตัราการเช่าพื &นที"ควบคู่กนัมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที"
คาดวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในรูปแบบเงินปันสว่นแบง่กําไร ดงัตอ่ไปนี & 

อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการสาํหรับงวด
ตั .งแต่วันที  1 มิถุนายน 

2557 ถงึวันที  31 
พฤษภาคม 2558 

ประมาณการจาํนวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งกาํไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงนิปัน
ส่วนแบ่งกาํไรที จ่าย

ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปันส่วน
แบ่งกาํไรที จ่ายให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน1(ร้อยละ) 
(4) (5) = (4) / (2) (6) = (5) / (1) 

กรณีตํ"าที"สดุ  170,937,766  0.7614 7.61 
กรณีฐาน  177,365,267  0.7900 7.90 
กรณีสงูที"สดุ  178,035,504  0.7930 7.93 

หมายเหตุ: 1อตัราเงินปันสว่นแบง่กําไรและอตัราผลตอบแทนเงินปันสว่นแบง่กําไรดงักลา่วคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ ราคาที" 
10.00 บาทตอ่หน่วย ซึ"งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบญัชี ตั &งแต่วนัที" 1 มิถนุายน 2557 ถึง
วนัที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ทั &งนี & ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี"ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
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4. การกู้ยมืเงนิ 

กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั &งนี & ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี & 

1. เป็นการกู้ยืมเงินเพื"อดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้อมที"จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ"มเติมบนที"ดินที"มีอยูแ่ล้วซึ"งเป็นของกองทนุรวมหรือที"กองทนุรวมมีสิทธิการเช่า 
เพื"อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมทั &งนี & ให้เป็นไปเงื"อนไขที"สํานกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรือกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้อง 

2. เป็นการกู้ ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั &งนี & ในกรณีที"เป็นการกู้ ยืมเงินเพื"อ
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมมีกรรมสิทธิX และ/หรือสิทธิการเช่าตาม 1.(ก) หรือเพื"อต่อเติมหรือก่อสร้าง
อาคารเพิ"มเติมบนที"ดินที"มีอยู่แล้วที"กองทุนรวมมีกรรมสิทธิX  และ/หรือสิทธิการเช่าตาม 1.(ข) บริษัทจัดการ
กองทนุรวมต้องคํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าที"เหลอือยูต่ามสญัญาเช่า และ 

จํานวนเงินที"กู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมและในกรณีที"ต่อมาภายหลงัจํานวนเงินที"
กู้ ยืมเกินอัตราส่วนดงักล่าวแต่การเกินอตัราส่วนนั &นมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ"มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคง
อตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้แตจ่ะกู้ยืมเงินเพิ"มเติมอีกไมไ่ด้จนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

เงื"อนไขพิเศษ 

กองทนุรวมอาจเข้าทําสญัญาซื &อขายตราสารอนพุนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื"อป้องกนัความเสี"ยง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลี"ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออตัราดอกเบี &ย (Interest Rate Risk)ทื"เกิดขึ &นจากการ
กู้ยืมเงินไมว่า่ทั &งจํานวนหรือบางสว่น เช่น กองทนุรวมอาจจะเข้าลงทนุทําสญัญา Swap อตัราดอกเบี &ยกบัคู่สญัญาที"เป็น
ธนาคารพาณิชย์เพื"อป้องกนัความเสี"ยงจากความไมแ่นน่อนของอตัราดอกเบี &ย 
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5. หลกัเกณฑ์การลงทุน 

5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

5.1.1 บริษัทจัดการต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื &อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื"อประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทั &งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due 
Diligence) แล้ว และมีความเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที"จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

(ก) มีความเหมาะสมสาํหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั"วไป 

(ข) มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั &งอยูใ่นทําเลที"ดีและมีทางเข้าออกที"เหมาะสมตามสภาพ 
ไม่มีลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงอนัจะทําให้เปลี"ยนลกัษณะการใช้
งานเป็นประการอื"นได้ยาก และไม่มีข้อจํากดัในการจดัหาผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ เป็น
ต้น ทั &งนี & ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื"องดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัให้มีความเห็นของบริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ เพื"อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

(ค) มีเอกสารสทิธิXหรือเอกสารสญัญาที"ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที"
กองทนุรวมจะใช้ดําเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที"อาจมีความเสี"ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ"งบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูความเสี"ยงที"
ครบถ้วนเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

5.1.2 อสงัหาริมทรัพย์ที"จะลงทนุต้องตั &งอยูใ่นประเทศไทย 

5.1.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที"ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที"เหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ได้ 
หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที"ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ โดยต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนมุตัิให้จดัตั &งและจดัการกองทุนรวม
และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้นับมูลค่าที"ดินที"เป็นที"ตั &งของโครงการ ทั &งนี & สดัส่วนความ
คืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

5.1.4 ต้องเป็นการลงทนุโดยการซื &อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ"งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื &นดิน โดยผู้มีกรรมสทิธิXหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที"จะขาย ให้เช่า หรือ
ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั &น 

5.1.5 อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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5.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที"ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที"จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

5.1.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทําสญัญาเช่าที"มีข้อตกลง หรือเงื"อนไขที"ก่อให้เกิด
หน้าที"มากกวา่หน้าที"อนัเป็นปกติที"ผู้ เช่าพงึต้องกระทําเมื"อสญัญาเช่าสิ &นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบุคคล
ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสทิธิที"จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &นได้ ทั &งนี &ในกรณีที"อสงัหาริมทรัพย์ที"เช่า
เป็นที"ดิน ที"ดินนั &นจะต้องมีการออกโฉนดที"ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที"เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที"เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ"งปลกู
สร้างที"ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสทิธิXตามโฉนดที"ดินหรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการ
ทําประโยชน์ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี &ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสียหายที"อาจเกิดขึ &นจากการบอก
เลิกสญัญาของบุคคลดงักล่าว หรือในกรณีที"มิได้จัดให้ผู้ รับประกันความเสียหายเพื"อป้องกัน
ความเสยีหายเช่นว่านั &น  บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี"ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้องระบไุว้ใน
หนงัสือชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัถึงผลกระทบที"อาจจะเกิดขึ &นกบัผลประกอบการของกองทุน
รวม หากผู้มีกรรมสทิธิXตามโฉนดที"ดิน หรือผู้มีสทิธิครอบครองตามหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์
บอกเลกิสญัญา 

5.1.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที"จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม หรือวนัจดทะเบียนเพิ"มเงินทนุ สําหรับกรณีการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนเพื"อ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ"มเติมแล้วแต่กรณี และดํารง
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ &นอายโุครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุ
ไว้อยา่งน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

5.1.10 ภายหลงัจากที"กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรก กองทนุรวมจะจดัให้
มีการทําประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื"อคุ้มครองความเสยีหายที"จะเกิดขึ &นกบักองทนุรวม 
โดยกองทุนรวมจะรับโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือจัดให้มีการทําประกันภัยใน
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินที"
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี & 
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(1) การประกนัความเสี"ยงภยัในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) 

 ณ วันที"กองทุนรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภยัความเสี"ยงภัยในทรัพย์สิน
(Property All Risks Insurance)โดยจะกําหนดทนุประกนัให้มีมลูค่าใกล้เคียงกบัต้นทนุในการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน/คลงัสนิค้าที"กองทนุรวมเข้าลงทนุขึ &นใหมใ่นสภาพที"มีการวางฐานรากแล้ว 
(ต้นทนุทดแทนใหม ่ไมร่วมฐานราก) ทั &งนี & ณ วนัที" 15 มกราคม พ.ศ. 2557บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดัได้ประเมินต้นทนุทดแทนใหมด่งักลา่วของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุทั &งหมดประมาณ 1,042ล้านบาทโดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ เอาประกันภยัทรัพย์สินสําหรับ
ความเสี"ยงทกุประเภทอนัเนื"องมาจากการเกิดวินาศภยัต่ออสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และกองทุน
รวมจะเป็นผู้ ชําระคา่เบี &ยประกนัภยัและเป็นผู้ รับประโยชน์ทั &งนี &วิธีจ่ายคา่สนิไหมทดแทนจะเป็นไป
ตามที"กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยที"การทําประกันภัยดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

 ทั &งนี & บริษัทจดัการมีความเห็นว่า ทนุประกนัดงักลา่วจะมีความเพียงพอและเหมาะสมเนื"องจาก
เป็นมูลค่าที"ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและสามารถสะท้อนถึงต้นทนุการก่อสร้างที"มีความเป็น
ปัจจบุนัของทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

(2)  การประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

 ณ วันที"กองทุนรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)โดยจะกําหนดทนุประกนัให้ใกล้เคียงกบัประมาณการรายได้
คา่เช่าและคา่บริการที"กองทนุรวมคาดว่าจะได้รับในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยกองทนุรวมจะ
เป็นผู้ เอาประกนัประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั และกองทนุรวมจะเป็นผู้ ชําระค่าเบี &ยประกนัภยั
และเป็นผู้ รับประโยชน์ 

 ทั &งนี & บริษัทจดัการมีความเห็นว่า ทนุประกนัดงักลา่วจะมีความเพียงพอและเหมาะสมเนื"องจาก
ระยะเวลาประมาณ 1 ปีสาํหรับการประมาณการรายได้คา่เช่าและคา่บริการที"กองทนุรวมคาดว่า
จะได้รับเพื"อใช้เป็นทนุประกนั จะเป็นระยะเวลาที"ใกล้เคียงกบัระยะเวลาในการก่อสร้างทรัพย์สนิที"
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

(3)  การประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

 ณ วนัที"กองทนุรวมเข้าลงทนุ กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก 
(Public Liability Insurance)โดยจะกําหนดทนุประกนัประมาณ 20 ล้านบาท โดยกองทนุรวมจะ
เป็นผู้ เอาประกนัประกนัภยัสาํหรับความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที"อาจได้รับความเสียหาย และ/
หรือบาดเจ็บจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ"งปลกูสร้างและ/หรือเกิดอบุตัิเหต ุ
โดยที"กองทนุรวมจะเป็นผู้ ชําระคา่เบี &ยประกนัภยัและกําหนดให้บคุคลภายนอกเป็นผู้ รับประโยชน์ 

บริษัทจดัการมีความเห็นว่า ทนุประกนัดงักลา่วจะมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื"องจากเป็น
วงเงินที"น่าจะเพียงพอต่อการคุ้ มครองความบาดเจ็บและเสียหายที"อาจจะเกิดขึ &นต่อ
บคุคลภายนอก 
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ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดเกี"ยวกบัการประกนัภยัในทรัพย์สินที"กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก  ใน
หวัข้อ 3.11การประกนัภยัในทรัพย์สนิที"กองทนุรวมเข้าลงทนุครั &งแรก 

5.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย 

(1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะลงทุนใน
ราคาที"ไมส่งูกวา่ราคาที"เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที"จะลงทนุซึ"งเปิดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสงูกวา่ราคาที"ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ"าสดุ เกินร้อยละ 10 บริษัท
จดัการจะชี &แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที"ลงทุนในราคานั &นในรายละเอียดโครงการและหนงัสือชี &
ชวน 

(2) การจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมได้มาจาก
การลงทนุ บริษัทจดัการจะกระทําโดยเปิดเผยและให้โอกาสผู้ ที"ประสงค์จะรับโอนอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างเสมอภาคกนั หากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคาที"ตํ"ากว่าราคาสงูสดุที"ได้จากรายงานการประเมินค่าเกิน
ร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะชี &แจงข้อเท็จจริงและเหตผุลที"จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลสําคัญที"จัดทําขึ &นตาม
หลกัเกณฑ์ที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)  รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิตาม (1) และ(2) บริษัทจดัการจะจดัทําขึ &น
ลว่งหน้าก่อนการลงทนุในหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว
ไมเ่กิน 6 เดือน ทั &งนี & บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ หากภายในระยะเวลา
ดงักลา่วมลูคา่ทรัพย์สนิที"ทําการประเมินมีการเปลี"ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.1.12 การทําธุรกรรมกบับคุคลที"เกี"ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี & 

(1) ในการลงทนุครั &งแรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทจดัการหรือบคุคลที"เกี"ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื"นคํารับรองของบคุคลที"จะ
แตง่ตั &งให้เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ"งได้รับรอง
ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี"ยวกับการตดัสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที"เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทํา
ธุรกรรมกบัคูค้่าทั"วไปที"มิได้มีความเกี"ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั &งนี & 
เมื"อบริษัทจัดการได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั &งและจดัการกองทุน
รวม บริษัทจดัการจะแตง่ตั &งบคุคลที"ทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ"งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
จากการลงทนุครั &งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลที"เกี"ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 29/2549 เรื"อง การ
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กระทําที"อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการ
ป้องกนั ลงวนัที" 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที"แก้ไขเพิ"มเติม ซึ"งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบ
หรือการรับรองจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน  
นอกจากนี & หากธุรกรรมดงักลา่วเป็นการลงทุนกบับริษัทจัดการหรือบุคคลที"เกี"ยวข้องกับบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื"อผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแล้ววา่การลงทนุดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที"เป็นทางค้าปกติเสมอืนเป็นการทํา
ธุรกรรมกบัลกูค้าทั"วไปที"มิได้มีความเกี"ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 

5.1.13 บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื &นที"โดยตรง หรือให้
เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื"นเพื"อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั &งนี & ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี & 

(1) หากเป็นการลงทนุในอาคารโรงแรม บริษัทจดัการจะนําอาคารดงักลา่วให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมเทา่นั &น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื &นที"และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
Serviced Apartment บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื &นที"และการให้เช่าเครื"องใช้อุปกรณ์
ตกแต่ง ที" เ กี" ยว เ นื" อง โดยตรงจากการใ ห้ เช่ า พื &น ที"นั &น  เช่น  ชุด รับแขก ชุดค รัว 
เครื"องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั &งหมดที"ได้จากการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั &นในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี"ยวกับการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ &นรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที"กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื"นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว หรือเลิกกองทนุรวม ภายใน 60 
วนันบัแตว่นัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"บริษัทจดัการได้ดําเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จ 

 ในกรณีที"เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที"ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้
การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์นั &นแล้วเสร็จก่อนการจดัหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ"งก็ได้ 

5.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของรายได้ทั &งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที"สิ &นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื"อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.15 ในกรณีที"กองทุนรวมลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการต้องไม่จัดหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
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บคุคลดงักลา่ว นอกจากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที"ไม่มีนยัสําคญั และได้ระบไุว้ในโครงการ
แล้ว 

5.1.16 ในกรณีที"กองทุนรวมได้มาซึ"งกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจัดการประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องกําหนดค่า
เช่าที"เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที"เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคู่
ค้าทั"วไปที"เป็นบคุคลภายนอก (At Arm’s Length Transaction) 

5.2 การลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�น 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ"งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ"งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี &เพื"อการบริหารสภาพ
คลอ่งของกองทนุรวม 

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3) พนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ที"สถาบนัสินเชื"อเพื"อธุรกิจหลกัทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที"มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั &งขึ &นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื"อที"อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที"ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก  ทั &งนี & หากเป็นบตัรเงินฝากที"มีการจ่ายผลตอบแทน
หรือการชําระเงินลงทนุอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(6) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที"ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนัสินเชื"อเพื"อธุรกิจ
หลกัทรัพย์ หรือกองทุนเพื"อการฟื&นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี &ย หรือผู้คํ &าประกนั ทั &งนี & หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที"มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที"จะซื &อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี & หรือกองทนุรวม
อื"นที"มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี & หรือเงินฝาก 

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ ตามเงื"อนไขดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที"อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบั
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื &อขายหลักทรัพย์ที" เ ป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที"มีการซื &อขายในตลาดซื &อขายหลกัทรัพย์ที"เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 
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(ข) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที"มีทรัพย์สนิเช่นเดียวกบัทรัพย์สินที"กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้และ 

(ค) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศที"จดัตั &งขึ &นเพื"อผู้ลงทนุทั"วไป 

(10) สญัญาซื &อขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื"อป้องกนัความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ &นจากการลงทนุ ทั &งนี &ในกรณี
ที"สญัญาซื &อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื"นใดที"มิใช่ราคาหลกัทรัพย์ อตัราแลกเปลี"ยนเงิน อัตรา
ดอกเบี &ย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ หรืออนัดบัความน่าเชื"อถือของหลกัทรัพย์ที"เป็นตราสาร
แห่งหนี & สญัญาซื &อขายล่วงหน้าดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ด้วย  

(11) หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื"นใดที"มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื"น ตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

การลงทนุในหรือมีไว้ซึ"งทรัพย์สนิตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที"นิติบคุคลใดนิติบคุคลหนึ"งเป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี &ย ผู้คํ &าประกนั หรือผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมลูค่ารวมกนั
ทั &งสิ &นไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตใ่นช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี & 

(ก)   ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนจดัตั &งกองทนุรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทนุจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลกิกองทนุรวม 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคสอง ไมน่บัรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที"กองทนุเพื"อการฟื&นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ &าประกนัโดยต้องเป็นการรับอาวลั
แบบไมม่ีเงื"อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี &ย หรือคํ &าประกนัเงินต้นและดอกเบี &ยเต็มจํานวนอย่างไม่
มีเงื"อนไข 

5.3 การลงทุนในหุ้นที�มสิีทธิออกเสียงเป็นพเิศษ 

กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ"งหุ้นที"มีสทิธิออกเสยีงเป็นพิเศษได้ไมเ่กิน 1 หุ้น ตามเงื"อนไขดงัตอ่ไปนี & 

(1) หุ้นดงักลา่วออกโดยบริษัทที"เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม โดยหุ้นนั &นให้สทิธิพิเศษในการอนมุตัิการ
ดําเนินงานบางประการของบริษัทที"เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (golden share) ทั &งนี & ตามที"ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทที"เช่าอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทนุรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของ
อสงัหาริมทรัพย์ที"เช่า 
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เงื"อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที"ระบไุว้
ในข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื"นๆ ที"
เกี"ยวข้อง  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที"กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้นั &น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี"ยนแปลง พฒันา เพิ"มศกัยภาพในทรัพย์สนิตา่งๆ ดงักลา่วได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื"อการให้เช่าพื &นที"
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื"อนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปหาผลประโยชน์ ทั &งนี & รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื"อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที"บริษัทจดัการ หรือคณะกรรมการลงทนุ(ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย 
แตท่ั &งนี &จะต้องไมเ่ป็นการขดัตอ่ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใด
ที"เกี"ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี & กองทนุรวมสามารถนําเงินประกนัการเช่า(เงินมดัจํา) ที"ได้เรียกเก็บจากผู้ เช่า ไปดําเนินการลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื"นหรือหาดอกผลตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้ 
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6. ข้อกาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

6.1 ข้อกาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั &ง 

(1) ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที"ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ทั &งนี & กําไรสทุธิที"ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า กําไรสทุธิที"หกักําไรที"ยงัไม่เกิดขึ &น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทาน
การประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั &งปรับปรุงด้วยรายการอื"นตาม
แนวทางที"สาํนกังานกําหนด เพื"อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที"กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิและ/หรือกําไรสะสมดงักล่าวข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมื"อการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วไม่ทําให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ"มขึ &นในรอบระยะเวลาบญัชีที"มีการ
จ่ายเงินปันผลนั &น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัรอบปีบญัชีหรือ วนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีที"มีการจ่ายเงินปันผลนั &น แล้วแต่
กรณี 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตั &งแต่วนัถัด
จากวันที"มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื"อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที"มีเหตุจําเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื"อนไขเพิ"มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าตํ"ากว่า
หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั &งนั &นและให้สะสมเงินปันผลดงักลา่ว
เพื"อนําไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที"จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที"
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื"น บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ"มเติมโครงการ 
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6.2 เงื�อนไข และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที"ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที"มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที"อยู่ในกลุม่
บคุคลนั &น โดยจะใช้วิธีการเฉลี"ยตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (Pro Rata 
Basis) เป็นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทนุ ที"มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด) ทั &งนี & ในกรณีที"มีเงิน
ปันผลที"ไมอ่าจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนนั &นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และใน
ระหว่างที"กองทุนรวมยงัมิได้ดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วน
ดงักล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื"นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื"นใดที"เกี"ยวข้องจะประกาศกําหนด 
สั"งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น 

(2) ในกรณีที"บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที"ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 7.1 (1)  

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที"เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที"ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนว่ยลงทนุที"มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายที"อยู่ในกลุม่
บคุคลนั &น โดยจะใช้วิธีการเฉลี"ยตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (Pro Rata 
Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนว่ยลงทนุ ที"มีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด) ทั &งนี & ในกรณีที"มี
เงินปันผลที"ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วน
ดงักลา่วให้เป็นรายได้แผน่ดิน โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั &นรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และ
ในระหว่างที"กองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื"นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื"นใดที"เกี"ยวข้องจะประกาศกําหนด 
สั"งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น 
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(3) ในกรณีที"บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที"ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"
จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 7.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที"บุคคล
ดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที"รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ แตท่ั &งนี & ต้องไมเ่กินหนึ"ง
ปีนบัแต่วนัที"รับหน่วยลงทนุโดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือ
หนว่ยลงทนุของบคุคลนั &น 

(4) ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทนุรวมว่าผู้ ที"เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือ
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามข้อ (1) โดยอนโุลม 

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2.  ปิดประกาศไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ  

3.  ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

(6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั"งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื"อและที"อยูที่"ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(7)  ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื"อการอื"นใด
นอกจากเพื"อประโยชน์ของกองทนุรวม 

7. หลกัเกณฑ์และข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั &งนี & ในกรณี
ที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม 
ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื"นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามนั &น 

7.1 บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้ว
ทั &งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดให้แก่บคุคล
ใดบคุคลหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี &ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื"อ
ผู้ลงทนุทั"วไป  
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(ข) นิติบุคคลที"จัดตั &งขึ &นตามกฎหมายไทยซึ"งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื"นใดที"ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื"อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุซึ"งรับหน่วยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนั
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะถือหน่วยลงทนุที"รับไว้ในสว่นที"เกิน 1 ใน 
3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดไมเ่กิน 1 ปีนบัแต่วนัที"บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุรับ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

7.2 เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรวมกนัได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

7.3 หากกองทนุรวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี & กองทนุรวมต้องมีผู้ลงทนุตา่งด้าวถือหนว่ย
ลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(1) ลงทนุเพื"อให้ได้ซึ"งสทิธิในที"ดินตามประมวลกฎหมายที"ดิน หรือ 

(2) ลงทนุเพื"อให้ได้มาซึ"งกรรมสิทธิXในอาคารชุด ทั &งนี & เมื"อคํานวณพื &นที"ห้องชุดที"กองทนุรวมจะลงทุนรวมกับ
พื &นที"ห้องชดุที"ถือกรรมสทิธิXโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 
ของพื &นที"ห้องชดุทั &งหมดในอาคารชดุนั &น 

ดงันั &น กองทนุรวมนี &มีข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุ
ที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด โดยบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ
ที"จะมีผลทําให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ลงทนุต่างด้าวเกินกว่าอตัราดงักลา่ว ทั &งนี &บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื"อตรวจสอบการถือหุ้นของผู้ลงทนุต่างด้าว
อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั &ง 

7.4 ภายใต้บังคบัข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด 
บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี & 

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื"องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันั &นในสว่นที"เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด รวมในจํานวน
เสยีงในการขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั &นเฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด  
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(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที"บุคคลดงักล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

7.5 ในกรณีที"บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเป็นบคุคลตามข้อ 7.1 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี & 

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเรื"องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั &นในส่วนที"เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกนันั &นในส่วนที"เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(4)  แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุในสว่นที"เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

7.6 ในกรณีที"บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดเป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 7.1 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี &
ในช่วงระยะเวลาที"บคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุที"รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ แต่
ทั &งนี & ต้องไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที"รับหนว่ยลงทนุ   

(1) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
ดงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื"องใดๆ  ให้บริษัทจดัการนบัคะแนนเสยีงของบคุคลดงักลา่วได้เฉพาะ
ในสว่นที"ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนั &น 

7.7 ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ ที"เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ถือหน่วย
ลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ 7.4 
โดยอนโุลม 

7.8 ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บุคคลเดียวกัน ให้เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"สน.
25/2552 

7.9 เงินปันผลส่วนที"ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.4 (3) ข้อ 7.5 (3) และข้อ 7.7กองทุนรวมจะ
ดําเนินการกบัเงินปันผลสว่นที"ไมส่ามารถจ่ายได้ดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว 
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7.10 ในกรณีที"ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบั
บคุคลอื"น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที"แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนัใดที"ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของ
กองทนุรวม สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั &งและจดัการกองทนุรวม 

7.11 เพื"อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทนุรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที"จะรับหรือปฏิเสธที"จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลที"บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที"จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมหรือไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้นั &น รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที"มีถิ"นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ"งปกติมีถิ"นที"อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ"งจดัให้มีขึ &นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 

8. การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการยื"นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื"อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

เมื"อนําหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซื &อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื &อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

9. การโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทุน เว้นแต่ที"เป็นไปตามข้อ 7. และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

9.1 วธีิการโอนหน่วยลงทุนที�มใีบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

สําหรับกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุประเภทใบหน่วยลงทนุที"ประสงค์จะโอน
หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงใบหน่วยลงทนุที"มีลายมือชื"อสลกัหลงัทั &งของผู้ โอนและผู้ รับโอนแก่
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุจะมีผลใช้กลา่วอ้างต่อบคุคลภายนอกได้โดยสมบรูณ์และให้ถือ
วา่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุเมื"อนายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการบนัทึกรายชื"อผู้ รับโอนใน
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ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว ทั &งนี & ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที" 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนดและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

สําหรับกรณีผู้ ถือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนประเภทหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ให้การโอนหนว่ยลงทนุเป็นไปตามที"นายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

9.2 วธีิการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที"ระบโุดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ทั &งนี & ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที"นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
กําหนด 

10. การรับชําระหนี&ด้วยทรัพย์สินอื�น 

หากมีการผิดนดัชําระหนี &หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี &หรือลกูหนี &ตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนี &ได้  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สินอื"นทั &งที"เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื"อ
กองทนุรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมใน
กรณีที"ผู้ออกตราสารแหง่หนี &หรือลกูหนี &ตามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี &ดงันี & 

10.1 ก่อนการรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สนิอื"นที"มิใช้หลกัประกนัในแตล่ะครั &ง บริษัทจดัการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ"งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั &นการรับชําระหนี &ด้วยทรัพย์สินดงักลา่ว
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ"งตราสารแหง่หนี &หรือสทิธิเรียกร้องนั &น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ"ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี"ยวกับทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี & มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
คา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี &  

10.2 เมื"อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี & บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั &นเพื"อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิที"ได้จากการรับชําระหนี &ดงันี & 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที"กองทุนรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ"งทรัพย์สิน
ดงักล่าวต่อไปเพื"อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ ทั &งนี & หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดไว้ใน



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

118 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้อง 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที"กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกที"สามารถกระทําได้โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั 
และในระหว่างที"บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้  

ในกรณีที"มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได้ ทั &งนี & หากบริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม การพิจารณาให้แนว
ทางการลงทุนในการซื &อ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ"งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ จะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้าที" และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมมีดงัตอ่ไปนี & 

11.1 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะประกอบด้วย 

(1) กรรมการที"ได้รับการแต่งตั &งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ"งเป็นบุคลากรของบริษัทจัดการที"
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ในฐานะตวัแทนของบริษัทจัดการ จํานวนไม่
น้อยกวา่ 1 คน 

(2) กรรมการที"ได้รับการแตง่ตั &งโดยบริษัทจดัการในนามของกองทนุรวมที"เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตวัแทนของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ โดยพิจารณาจากผู้ ที"ได้รับการเสนอชื"อจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ"งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 20ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวม จํานวน 1 คน ทั &งนี &หากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเสนอรายชื"อของกรรมการลงทนุเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทนุที"กําหนด ให้บริษัทจัดการ
พิจารณาแตง่ตั &งกรรมการลงทนุตามที"บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ทั &งนี & จํานวนกรรมการลงทนุของกองทนุรวมจะต้องมีตวัแทนของบริษัทจัดการซึ"งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทนุรวมทั &งหมดและกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที" คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือ
กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้อ (2) มีสิทธิได้รับเบี &ยประชุมตามที"กําหนดไว้ใน
โครงการ 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

119 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทนุที"ปฏิบตัิหน้าที"จนครบวาระแล้วอาจได้รับการแตง่ตั &งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการลงทนุได้อีก 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที"แต่งตั &งโดยบริษัทจดัการและเพิกถอดถอนกรรมการที"
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตวัแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีที"บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดงักลา่ว
มีการกระทําพฤติกรรมที"ไม่เหมาะสมที"จะปฎิบตัิหน้าที"เป็นคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม หรือมีการกระทําที"
ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวม และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี"ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการลงทนุตามที"บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอนกรรมการที"เป็นผู้ ถือหน่วยหรือตวัแทน
ของผู้ ถือหนว่ยดงักลา่ว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเสนอชื"อบคุคลใหมต่ามเงื"อนไขที"ระบไุว้ในข้อ 11.1 (2) ข้างต้น 

ทั &งนี & ในช่วงระยะเวลา 3 ปีดงักลา่ว หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด จนทําให้มีจํานวน
กรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่ครบตามเกณฑ์ที"กําหนดไว้ตามวรรคแรก บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั &ง
กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที"ว่างลงได้ตามเกณฑ์ที"กําหนดไว้ข้างต้น โดยให้กรรมการลงทุนที"
ได้รับการแต่งตั &งขึ &นใหม่ดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที"เหลืออยู่ของ
กรรมการลงทนุผู้ ที"ตนได้รับการแตง่ตั &งให้เข้ามาดํารงตําแหนง่แทนที" 

อนึ"ง ในกรณีที"คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที"ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที"ภายใต้อํานาจและหน้าที"ของ
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมแทนจนกวา่จะมีการตั &งคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมขึ &นใหม ่

11.2 รูปแบบการตดัสินใจ 

(1) การเรียกประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ"งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื"อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสอืเชิญประชุม ซึ"งระบุ
ถึง วนั เวลา สถานที"ของการประชมุ โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่
จําเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ในกรณีที"ไมม่ีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุ หากกรรมการได้เข้าร่วมในการ
ประชมุแล้ว ให้ถือวา่กรรมการดงักลา่วสละสทิธิในการได้รับหนงัสอืเชิญประชมุ  

(2) กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั &ง เป็นอย่างน้อย หรือตามที" กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 

(3) วิธีการประชมุ 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมด้วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชมุทางโทรศพัท์หรือลงมติโดยไมต้่องจดัประชมุก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ"งคนใดอาจเสนอมติที"ทําขึ &น
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื"อเวียนให้คณะกรรมการลงทนุพิจารณาและลงนามในมติดงักลา่ว  ทั &งนี &จะแยก
ลงชื"อในแตล่ะต้นฉบบัของมติ หรือลงชื"อร่วมกนัในต้นฉบบัเดียวกนัก็ได้  
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(4)  องค์ประชมุ  

ในการประชมุคณะกรรมการลงทนุกรณีจดัให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ"ง
หนึ"งของกรรมการทั &งหมด และต้องมีกรรมการที"เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"ง
เข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั &งนี & ในการประชุมนั &นอาจเป็นในลกัษณะการนั"งประชุม
ร่วมกนั หรือการประชมุทางโทรศพัท์ (Telephone Conference) ก็ได้  

(5)  มติของที"ประชมุ 

กรณีจดัใหมี้การประชมุ  

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสยีงข้างมากจากคณะกรรมการลงทนุที"เข้าประชมุ ถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที"ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ"มขึ &นอีกเสยีงหนึ"งเป็นเสยีงชี &ขาด 

กรณีไม่จดัใหมี้การประชมุ 

คณะกรรมการลงทนุอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที"ทําขึ &นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมติดงักลา่ว
จะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่ากึ"งหนึ"งของคณะกรรมการ
ลงทนุทั &งหมด ทั &งนี & กรรมการสามารถจดัสง่มติที"ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการทางโทรสาร ซึ"งบริษัท
จดัการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที"ลงลายมือชื"อโดยกรรมการซึ"งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจดัการ
เป็นการลงมติที"มีผลสมบรูณ์ในทนัที โดยกรรมการที"นําส่งมติทางโทรสารดงักลา่วจะต้องนําสง่ต้นฉบบั
ของมติให้บริษัทจดัการตอ่ไป  เพื"อบริษัทจดัการจะเก็บรักษาต้นฉบบัของมติที"ได้รับมาไว้เป็นหลกัฐานที"
บริษัทจดัการถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ"มขึ &นอีกเสียงหนึ"งเป็นเสียงชี &
ขาด 

 (6) ประธานที"ประชมุ  

ให้บริษัทจัดการแต่งตั &งกรรมการรายใดรายหนึ"งซึ"งเป็นตวัแทนของบริษัทจัดการทําหน้าที"เป็นประธาน
กรรมการ และเป็นประธานในที"ประชมุ ประธานในที"ประชมุมีอํานาจและหน้าที"ในการดําเนินการประชุม
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที"กําหนดไว้ในโครงการ  

(7) รายงานการประชมุ  

บริษัทจดัการจะต้องทํารายงานการประชมุกรรมการให้ประธานในที"ประชมุครั &งนั &นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทั &งจดัให้มีสาํเนาเพื"อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัทจดัการในวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ 

11.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที"ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื"องต่างๆ ที"เกี"ยวกับการบริหารกองทนุรวม 
ดงันี &  
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(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทนุ ซื &อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ"งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั &งนี &จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ให้คําปรึกษาแก่บริษัทจดัการในเรื"องการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ การลดทนุ ทั &งนี &จะต้องไม่ขดักบัประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื"องงบประมาณที"เกี"ยวเนื"องกับการจดัการทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน
ตามที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นําเสนอแก่กองทนุรวม เพื"อให้เป็นไปตามที"กําหนดในโครงการจดัการกองทนุ
รวม 

(4) กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามหน้าที"ที"กําหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลบั และไม่นําไปเปิดเผยให้
บคุคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื"อประโยชน์อย่างอื"นที"มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที"ได้ถกูเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั"วไปทราบแล้ว 

(6) ดําเนินการอื"นใดตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ทั &งนี &จะต้องไมข่ดักบัประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้องทั &งที"มีอยูแ่ล้วและที"จะมีขึ &นในภายหน้า   

(7) คณะกรรมการลงทนุจะต้อง พิจารณา ตดัสินใจ ในเรื"องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตั &งอยู่บนพื &นฐาน
ของการปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ ที"เกี"ยวข้องทั &งที"มีอยูแ่ล้วและที"จะมีขึ &นในภายหน้า  

 

12. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที�เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

12.1 ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื"อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

ที"อยู ่ : เลขที" 1222 ถนนพระรามที" 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120    

 

โทรศพัท์ : 0-2296-3582  

โทรสาร : 0-2683-1298  

หรือบคุคลอื"นที"มีหน้าที" คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยบริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ตอ่ไป 
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12.2 เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 (ก) ใน กร ณี ที" บ ริ ษั ทจัดก า รห รือ ผู้ ดูแ ลผ ลป ร ะโยช น์ ฝ่ า ยใ ด ฝ่ า ยห นึ" ง  บ อ ก เ ลิก สัญ ญ าแ ต่ง ตั &ง 
ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ"งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั
ก่อนวนัที"มีผลเป็นการเลกิสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ในกรณีที"บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ"งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที"และความรับผิดชอบ
ตามที"ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ"งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(ค) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงเงื"อนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี"ยนแปลงกฎหมาย 
หลกัทรัพย์หรือกรณีอื"นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที"จะแก้ไข
เปลี"ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั"ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั &งนี &เนื"องจากการ
เปลี"ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที"ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการ ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีที"ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสั"งให้บริษัทจดัการแต่งตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ขึ &นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายขุอง
กองทนุรวมบริษัทจดัการจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกวา่ 90 วนั 

(จ) ในกรณีที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ"งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื"องคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั  นบัตั &งแตว่นัถดัจากวนัที"บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั &งแตว่นัถดัจากวนัที"แก้ไขเสร็จสิ &น ในกรณี
ที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที"กําหนดดงักล่าว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนญุาตเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั   
นบัตั &งแตว่นัถดัจากวนัที"ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข  เมื"อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนัทั &งนี &เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.จะสั"งการเป็นอย่างอื"น และผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าที"ในการ
เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์จนกระทั"งการแตง่ตั &งดแูลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ &น ทั &งนี &ในระหว่างการจดัหา
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอตัราค่าธรรมเนียมเดิม
จนกวา่การแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ &นและสามารถปฏิบตัิหน้าที"ดงักลา่วได้ 
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(ฉ) หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที"เกี"ยวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอื"นใดที"เกี"ยวข้องกบัการ
จดัการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ ซึ"งการเปิดเผยดงักลา่วก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการหรือก่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนอื"นใดต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือมีบคุคล
อื"นได้รับประโยชน์ใด ๆ  ที"เป็นผลจากการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจบอกเลิก
สญัญาแต่งตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์นี &ได้ โดยการบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 
วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุรวมรวมถึงคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที"เกิดจากบริษัทจดัการต้องติดตอ่ และ/หรือจดัหาบคุคลอื"นให้
มาปฏิบตัิหน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือค่าใช้จ่ายอื"นใดที"เกิดขึ &นหรืออาจเกิดมีขึ &นที"เกี"ยวกบั
การเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(ช) ในกรณีที"มีผู้ ใดเสนอหรือยื"นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้องในส่วนที"เกี"ยวกับผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม (ก) เพื"อเลิกกิจการหรือเพื"อการอื"นใดที"คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื"อฟื&นฟู
กิจการ ประนอมหนี & หรือผอ่นผนัการชําระหนี & จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื"นใดที"
คล้ายคลงึกนั  ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่งๆ 

(ซ) ในกรณีที"หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี"ยวกับการปฏิบตัิงานของผู้ ดูแลผลประโยชน์ว่ามี
ความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็นการทั"วไป 

ในทุกกรณีการเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื"องจากพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ดังนั &นในกรณีที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที"ลงตามข้อ 12.2 เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั &นต้องทําหน้าที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกว่า
จะจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทั &งหมดของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หรือตาม
คําสั"งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็น เพื"อให้การ
โอนทรัพย์สนิและเอกสารทั &งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ &น และภายใน
เวลาอนัสมควรที"สามารถทํางานได้ตอ่เนื"อง 

ในกรณีที"สญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ &นสดุลงเนื"องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัท
จดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ &นสดุสญัญาดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยังต้องปฎิบัติหน้าที"ตามสญัญาแต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั &งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม ่โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จากกองทนุ
รวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาที"ผู้ดแูลผลประโยชน์นั &นได้ปฎิบตัิหน้าที"จนถึงวนัที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้สิ &นสดุ
การทําหน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ รวมทั &งค่าใช้จ่ายใดๆที"เกิดขึ &นจริงเนื"องจากการปฎิบตัิหน้าที"ตามสญัญา
แตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์นบัแต่วนัสิ &นสดุสญัญาเป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหมแ่ละสามารถปฎิบตัิหน้าที"ดงักลา่วได้ 

ในกรณีที"หน้าที"การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ &นสดุลงผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินและ
เอกสารหลกัฐานของกองทนุรวมทั &งหมดให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ที"ปฎิบตัิหน้าที"แทน หรือดําเนินการ
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อย่างอื"นตามคําสั"งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงดําเนินการใดๆ ที"จําเป็น
เพื"อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั &งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัที"การเป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์สิ &นสดุลง 

 

12.3 สถานที�เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ชื"อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

ที"อยู ่ : ฝ่ายปฏิบตัิการบริการธุรกิจหลกัทรัพย์  
ชั &น  AAเลขที"1222 ถนนพระรามที" 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ10120 

  

 

 

โทรศพัท์ :  0-296-2833  

โทรสาร :  0-2683-1297  

และ/หรือ สถานที"อื"นใดที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 

ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญั
ของกองทนุรวมไว้ที"สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหม ่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที"ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุได้แก่ โฉนดที"ดิน หรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ และสญัญาซื &อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ที"
สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษา
ไว้ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอยา่งอื"น 

 

13. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

ชื"อ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด 

ที"อยู ่ : ชั &น 15 อาคารบางกอกซิตี &ทาวเวอร์ เลขที" 179/74-80 
ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2286-9999 

โทรสาร : 0-2286-5050 
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หรือบุคคลอื"นที"ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี เพื"อเป็นผู้สอบบญัชีของ
กองทนุรวม  และที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม  รวมทั &งกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องโดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

14. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื"อ : ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) 

ที"อยู ่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

สายงานปฏิบตัิการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์ 

ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั &น 3  เลขที" 1060 ถนนเพชรบรีุตดั 
ใหมแ่ขวงมกักะสนัเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2256-2323-8 

โทรสาร : 0-2256-2405-6 

หรือบุคคลอื"นที"ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

15. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาทางการเงนิและผู้รับประกนัการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 

ชื"อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

ที"อยู ่ : 1. สํานักงานใหญ่ เลขที" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

2. สาขาตา่งๆ ทั"วประเทศ 

3. หนว่ยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั &น 9 โซน B สํานกังาน
ใหญ่เลขที" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศพัท์ : 0-2544-6679 

โทรสาร : 0-2544-2185 
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16. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน(ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั &งผู้จดัจําหนา่ยซึ"งเป็นนิติบคุคลที"ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดั
จําหนา่ยหลกัทรัพย์เพื"อทําหน้าที"เป็นผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพิ"มเติมในภายหลงั โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งการแตง่ตั &งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที"เปิดเผยของบริษัทจดัการและ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

 

17. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั &งผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุเพิ"มเติมในภายหลงั ซึ"งเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที"
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื"อทําหน้าที"เป็นผู้สนบัสนนุการขายของกองทนุรวม และบริษัท
จดัการจะแจ้งการแต่งตั &งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที"เปิดเผยของบริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

 

18. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

ชื"อ : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ที"อยู ่ : 65/192 ชั &น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศพัท์ : 0-2643-8223 

โทรสาร : 0-2643-8224 

 

ชื"อ : บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกัด 

ที"อยู ่ : ชั &น 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์889 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : 0-2675-8403 

โทรสาร : 0-2675-8427 หรือ 8428 

ในการประเมินคา่ทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะลงทนุ  บริษัทจดัการได้ทําการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ"งเป็นบริษัท
ประเมินคา่ทรัพย์สนิที"อยูใ่นบญัชีรายชื"อที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื"อทํา
การประเมินคา่ทรัพย์สนิที"กองทนุจะลงทนุ 
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อนึ"ง  บริษัทจัดการจะแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที"อยู่ในบัญชีรายชื"อที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อทําหน้าที"เป็นผู้ประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมในครั &ง
ตอ่ไป  โดยบริษัทจดัการจะไม่แต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ"งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนั ติดตอ่กนัเกิน 2 ครั &ง 

 

19. ที�ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจแต่งตั &งบคุคลใดเป็นที"ปรึกษา ที"ปรึกษาทางการเงิน หรือที"
ปรึกษาอื"นของกองทนุรวม โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที"ปรึกษา ทั &งนี & เมื"อมีการแต่งตั &งที"
ปรึกษารายใหม ่บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการแตง่ตั &งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ตอ่ไป 

19.1 ที"ปรึกษาของกองทุนรวมซึ"งมีหน้าที"ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี"ยวกับการซื &อ จําหน่าย โอน รับโอน กรรมสิทธิXและ/หรือสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื"อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

บริษัทจดัการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทนุอาจทําการแตง่ตั &งบคุคลอื"นที"เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลรายเดียวหรือหลายรายที"มีความรู้และประสบการณ์เกี"ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไมน้่อยกวา่ 5 ปี เพื"อทําหน้าที"เป็นที"ปรึกษากองทนุรวม 

ทั &งนี & ที"ปรึกษาต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

19.2 ที"ปรึกษาทางการเงินซึ"งมีหน้าที"ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการเกี"ยวกับการจัดตั &ง การระดม
เงินทนุ การวางแผนทางการเงินเพื"อการลงทนุ ให้กบักองทนุรวม 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั &งบุคคลหรือนิติบุคคลใดให้เป็นที"ปรึกษา
ทางการเงินของกองทนุรวม โดยที"บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที"คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที"
กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้อกําหนด 

19.3 ที"ปรึกษาอื"นซึ"งมีหน้าที"ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี"ยวกับการจดัตั &งกองทุนรวมหรือการ
จดัการกองทนุรวม เช่น ที"ปรึกษากฎหมาย ที"ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น 
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20. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื"อ : บริษัท ปิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จาํกัด 

ที"อยู ่ : 789 หมู ่1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบงั 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์ : (038) 296-334 

โทรสาร : (038) 296-333 

บริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั &งบุคคลอื"นที"เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื"อทําหน้าที"ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริษัทจดัการ ทั &งนี & ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที"มีความสามารถใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที"ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที"มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที"สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ"มเติม โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ &น ทั &งนี & เมื"อมีการ
แต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั &งพร้อมทั &งคํารับรองว่าบุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"แตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีวาระอายตุามสญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คราวละ 5ปี บริษัทจดัการอาจแตง่ตั &ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติมหรือเปลี"ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ตามเงื"อนไขต่างๆ ที"ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั &ง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เช่น กรณีที"ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบัติผิดสญัญาแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
สญัญาก่อตั &งสทิธิและการกระทําการโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวม หรือกฎหมายใดๆ หรือปฏิบตัิตามหน้าที"
ดงักลา่วไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ และคู่สญัญาฝ่ายที"กระทําผิดไม่ได้ดําเนินการหรือไม่สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่ว
ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งจากกองทนุรวมให้แก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงเป็น
อยา่งอื"น หรือในกรณีที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสั"งพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลสั"งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั &นตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟื&นฟูกิจการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือ
หนว่ยงานราชการที"เกี"ยวข้องซึ"งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการชําระหนี & หรือ
ปฎิบตัิตามสญัญาแต่งตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือในกรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั"งให้เลิกกองทุนรวม 
และกองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบถึงคําสั"งให้เลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วหรือ
กรณีที"ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"บริหารให้แก่กองทุนรวมได้ตาม
ประมาณการกําไรสทุธิ (BudgetedNet Property Profit) เป็นระยะเวลาตอ่เนื"องกนัเกินกวา่ 2 ปีเว้นแต่ในกรณีมีเหตุ
สดุวิสยัหรือในกรณีที"อตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สนิที"บริหารลดลงตํ"ากวา่ร้อยละ 60 เป็น
ระยะเวลาตอ่เนื"องกนัเกินกวา่ 3 เดือน(ทั &งนี & การคํานวณอตัราการปลอ่ยเช่าเฉลี"ยเป็นไปตามที"คู่สญัญาได้ตกลงกนั
ในสญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) เป็นต้น  
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ทั &งนี & ในการปฎิบตัิหน้าที"ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที"มีการเลิกสญัญา
แตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที"กําหนดไว้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในอตัราที"กําหนดไว้
ในโครงการโดยจะคํานวณคา่ตอบแทนเป็นอตัราสว่นของระยะเวลาตามที"ได้ปฎิบตัิหน้าที"จริง โดยไม่ตดัสิทธิกองทนุ
รวมหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที"ไม่ได้ปฎิบตัิผิดสญัญาในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที"เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ &น
เนื"องจากการปฎิบตัิผิดสญัญาของอีกฝ่าย 
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21. ข้อมูลบริษัท ปิ� นทอง อนิดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดัและบริษัทในเครือ 

ธุรกิจของบริษัทในเครือปิ" นทองเริ"มต้นขึ &นจากการก่อตั &ง บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ในปี พ.ศ. 2521 ด้วยทนุจดทะเบียน 
ประมาณ 390 ล้านบาท เพื"อเป็นตวัแทนจําหน่ายเหล็กกล้าและเหล็กแผ่นสแตนเลส ต่อมาได้ดําเนินการก่อสร้าง
โรงงานสําหรับผลิตเหล็กและผลิตภณัฑ์ที"เกี"ยวข้องต่างๆ พร้อมขยายธุรกิจอื"นๆ จํานวนมาก จนปัจจุบนัธุรกิจของ
บริษัทในเครือปิ" นทองสามารถจําแนกออกเป็นธุรกิจ 3ประเภทหลกั ได้แก่ (1) ธุรกิจเหล็กและผลิตภณัฑ์ที"เกี"ยวข้อง 
(2) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (3) ธุรกิจอื"นๆ โดยบริษัทในเครือปิ" นทองมีดงัตอ่ไปนี & 

ตารางแสดงบริษัทในเครือปิ" นทอง 

ธุรกิจ บริษัท 
ปีที ก่อตั .ง 
(พ.ศ.) 

ผลิตภณัฑ์หลกั 
ทุนจดทะเบียน 
(ประมาณ)(ล้าน

บาท) 

ธุรกิจเหลก็และ
ผลติภณัฑ์ที"
เกี"ยวข้อง 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 2521 เหลก็พิเศษและสเตนเลส 390 
บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 2532 ชิ &นสว่นเครื"องใช้ไฟฟ้า 50 

บริษัท เอส เค เจ เมตลั อินดสัตรีส์ จํากดั 2533 
เพลาขาว 
และลวดสเตนเลส 

145 

บริษัท ไทยซูมิลอ็คซ์ จํากดั 2533 เหลก็ซิลคิอน 75 
บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแลบ็ จํากดั 2537 บริการชบุแขง็โลหะ 127 
บริษัท อาร์คิเท็ค เมทลั เวิร์ค จํากดั 2538 เหลก็สเตนเลส 5 
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

2539 ชิ &นสว่นยานยนต์ 113 

บริษัท ฟตุาบะ เจทีดบับลวิ  (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

2539 
Mould base  
และ Machined plate 

390 

บริษัท เอ็กซ์เซล เมทลั ฟอจจิ &ง จํากดั 2539 บริการขึ &นรูปชิ &นงาน 124 
บริษัท จฑุาวรรณ โมลเิทค(ไทยแลนด์) 
จํากดั 

2540 เหลก็และตลบัสายไฟ 223 

บริษัท ปิ" นทองสตีล จํากดั 2548 เหลก็ทั"วไป 20 
บริษัท เอ็นทีเค – จฑุาวรรณ เมทลั จํากดั 2554 เหลก็สเตนเลสและโลหะ 7 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ปิ" นทองโฮลดิ &ง จํากดั 2530 
คลงัสนิค้า 
และอพาร์ทเม้นท์ 

400 

บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 2538 
พฒันาพื &นที"อตุสาหกรรม,
โรงงานและคลงัสนิค้า 

870 

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" 
จํากดั 

2546 
โรงงานและคลงัสนิค้า, 
อพาร์ทเม้นท์ และ
ร้านอาหาร 

420 

ธุรกิจอื"นๆ บริษัท ปิ" นทองดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 2522 บริหารเงินลงทนุ 70 
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ธุรกิจ บริษัท 
ปีที ก่อตั .ง 
(พ.ศ.) 

ผลิตภณัฑ์หลกั 
ทุนจดทะเบียน 
(ประมาณ)(ล้าน

บาท) 
บริษัท แอล.เอช. โลจิสติกส์ จํากดั 2526 บริการขนสง่ 41 
บริษัท ระฟ้า บ้านและที"ดิน 2539 คลงัสนิค้า 100 
บริษัท เสาวธาร จํากดั 2546 บริหารเงินลงทนุ 10 
บริษัท อําพน จํากดั 2546 รถยนต์ให้เชา่ 20 
บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 2547 บริหารเงินลงทนุ 420 
บริษัท โกลบอล เรียลลติี & จํากดั 2548 บริหารเงินลงทนุ 60 
บริษัท ปิ" นทอง การ์เด้น จํากดั 2548 บริการงานสวน 2 

ที มา:  บริษัทปิ" นทองอินดสัเตรียลปาร์ค จํากดั และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี"จํากดั 

จากการประกอบธุรกิจแปรรูปโลหะมาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี และความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าทั &งในและตา่งประเทศ 
ประกอบด้วยการร่วมทุนกับนกัลงทุนชาวญี"ปุ่ น ผู้บริหารของบริษัทในเครือปิ" นทองจึงเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม  จึงทําให้ทราบถึงนโยบายและความต้องการของนกัลงทนุในการใช้พื &นที"โรงงานและ
คลงัสนิค้าเพื"อประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นอยา่งดี 

จากปัจจัยดงักลา่วข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทในเครือปิ" นทองจึงได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.)ในปี พ.ศ. 2538  พฒันาพื &นที"อตุสาหกรรม โครงสร้างพื &นฐานและระบบสาธารณปูโภค เพื"อการจําหน่ายที"ดิน
ให้ผู้ประกอบการแตล่ะรายสาํหรับการพฒันาอาคารโรงงาน ภายใต้ชื"อ “นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง” ซึ"งอยูภ่ายใต้การ
บริหารจดัการของ บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารที"ได้เลง็เห็นทําเลของอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีความเหมาะสมในการพฒันาพื &นที"เป็น
แหลง่อตุสาหกรรม ซึ"งมีข้อดีคือ ใกล้ทา่เรือแหลมฉบงั และทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นที"ราบ
สงู ไมม่ีความเสี"ยงจากอทุกภยั และเป็นศนูย์กลางที"สามารถกระจายสนิค้าไปยงันิคมอตุสาหกรรมข้างเคียง เช่นนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร นิคมอตุสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด เป็นต้น ภายในระยะทาง 30-
35 กิโลเมตร จึงได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัลงทนุ โดยเฉพาะนกัลงทนุชาวญี"ปุ่ น 

เพื"อเป็นการตอบสนองตอ่อปุสงค์ที"เพิ"มขึ &น บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัได้มีการขยายพื &นที"อยา่งตอ่เนื"อง 
โดย ณ ปัจจุบนัมีโครงการที"พฒันาแล้วจํานวน 3โครงการ ได้แก่ ปิ" นทอง 1 ปิ" นทอง 2 และปิ" นทอง 3 โดยมีพื &นที"
อตุสาหกรรมจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าแล้วทั &งสิ &น 2,621 ไร่ มีพื &นที"คงเหลือสําหรับจําหน่ายอีก 184ไร่ (ข้อมลู ณ วนัที" 31 
สงิหาคม พ.ศ. 2556) และทาง บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั ยงัมีแผนการพฒันาพื &นที"อยา่งตอ่เนื"อง 

สาํหรับด้านการปฏิบตัิหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการมีความเห็นว่าบริษัท ปิ" นทอง 
อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที"ดงักลา่ว โดยได้พิจารณาจากปัจจยัตอ่ไปนี & 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการอาคารโรงงานและคลงัสินค้าให้
เช่ามากวา่ 18 ปี ซึ"งตลอดระยะเวลาที"ผา่นมา บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัมีการขยายพื &นที"อาคาร
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โรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าอยา่งตอ่เนื"อง โดย ณ ปัจจบุนัมีโครงการที"พฒันาแล้วจํานวน 3โครงการ ได้แก่ ปิ" น
ทอง 1 ปิ" นทอง 2 และปิ" นทอง 3 ซึ"งการเติบโตดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการของ
บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั มีผู้บริหารที"มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและให้บริการผู้ เช่าพื &นที"อาคารโรงงานและคลงัสนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ"งเห็นได้
จากการที"ผู้ เช่าพื &นที"ในปัจจบุนัจํานวนมากได้เช่าพื &นที"มาเป็นระยะเวลานาน 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัดมีชื"อเสียงเป็นที"ยอมรับในการบริหารจัดการอาคารโรงงานและ
คลงัสินค้าให้เช่าดงัจะเห็นได้จากในอดีตที"ผ่านมา บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัดสามารถบริหาร
ทรัพย์สินที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกให้มีอตัราการเช่าพื &นที"เท่ากบัร้อยละ 82.25ณ สิ &นปี พ.ศ.2555ซึ"ง
เป็นอตัราที"เพิ"มขึ &นอยา่งตอ่เนื"องจากอตัราการเช่าพื &นที"ร้อยละ 71.16 ในปี พ.ศ. 2553 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั มีระบบการบริหารจัดการที"ดีดงัจะเห็นได้จากการได้รับการรับรอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO 9001:2008)ซึ"งรับรองคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานภายในองค์กรและมาตรฐานระบบการจดัการสิ"งแวดล้อม (ISO 14001:2004) 

• บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดัมีฐานะทางการเงินที"มั"นคง ทําให้มั"นใจได้วา่บริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรี
ยล ปาร์ค จํากัดมีทรัพยากรที"เพียงพอในการบริหารจัดการ และให้บริการที"ดีต่อผู้ เช่าอาคารโรงงานและ
คลงัสนิค้า 

เมื"อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัท ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากัด มีความพร้อมและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที"เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และคาดว่าจะสามารถบริหาร
จดัการทรัพย์สนิที"กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั &งแรกให้สร้างผลตอบแทนที"ดีให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 

22. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงื"อนไขที"ระบไุว้ในข้อนี & ทั &งนี & ในกรณีที"
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื"น บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิที"จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น นอกจากนั &น ในกรณีที"บริษัทจดัการเห็นวา่การเสนอขายหน่วยลงทนุครั &งนี &อาจ
มีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี"ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื &อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที"ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี &ตามความเหมาะสม ในกรณีที"เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั &งนี & เพื"อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั &งนี &ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 
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22.1 วธีิการขอรับหนังสือชี&ชวน ใบจองซื&อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอขายหน่วย

ลงทุน 

22.1.1 วธีิการขอรับหนังสือชี&ชวน ใบจองซื&อหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

สาํหรับผู้จองซื &อทั"วไป 

ผู้จองซื &อทั"วไปสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี &ชวนสว่นสรุปข้อมูลสําคญั หนงัสือชี &ชวนการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ และชดุเอกสารจองซื &อหนว่ยลงทนุ ได้ที"บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ยและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ตั &งแต่วนัที" 12 มิถนุายนพ.ศ. 2557 ภายใน
วนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ ผู้จดัรับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จดัจําหน่ายและ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 15.30น. ของวนัที" 20 มิถนุายน พ.ศ. 2557 

สาํหรับผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษ 

ผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี &ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
หนงัสอืชี &ชวนการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ชดุเอกสารจองซื &อหนว่ยลงทนุ ได้ที"บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนั
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ตั &งแตว่นัที" 12 มิถนุายนพ.ศ. 2557 ภายในวนัและเวลาทําการของบริษัท
จดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วนัที" 20 มิถนุายนพ.ศ. 2557 

22.1.2 วนั เวลา ทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้จองซื &อทั"วไป ซึ"งรวมถึงผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ ที"ประสงค์จะจองซื &อ
หนว่ยลงทนุแบบผู้จองซื &อทั"วไป 

ตั &งแต่วันที" 12 มิถุนายนพ.ศ. 2557   ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการผู้ รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วนัที" 20 มิถนุายนพ.ศ. 2557 

สาํหรับผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ตั &งแต่วันที" 12 มิถุนายนพ.ศ. 2557  ระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหนา่ยและผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุจนถึงเวลา 15.30น. ของวนัที" 
20 มิถนุายนพ.ศ. 2557 

22.2 วธีิการจองซื&อหน่วยลงทุน 

22.2.1 การกาํหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื&อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื &อทั"วไป 

ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจะต้องชําระคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุที"ราคา 10.00บาทตอ่หนว่ย  
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สาํหรับผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วทกุรายจะต้องชําระ
คา่จองซื &อหนว่ยลงทนุที"ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย 

22.2.2 ในการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนครั&งแรก บริษัทจดัการจะดาํเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้จองซื&อตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี& 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25ของหน่วยลงทุนที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกนัไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 50ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(3) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กับผู้จองซื &อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี & 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 50ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดด้านลา่ง 

(ข)  ในกรณีที"ผู้จองซื &อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อ
ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทนุที"เหลอืจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที"เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวม
จะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) 
แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จอง
ซื &อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หนว่ยลงทนุที"เหลอืจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทั"วไป ผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จอง
ซื &อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4)   ในกรณีที"ผู้ จองซื &อทั"วไปและผู้ จองซื &อประเภทกองทุนจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที"
กําหนดใน (1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุที"เหลอืให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี & ตามลาํดบั 

(ก) ผู้จองซื &อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ที"ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะ
ลงทนุรวมทั &งเจ้าของที"ดินที"กองทนุรวมจะลงทนุในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื &นดิน หรือ
เจ้าของทรัพย์สนิที"เกี"ยวกบัสทิธิดงักลา่ว 
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(ค) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย และผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 

ในกรณีที"กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ"ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทนุ ให้ถือวา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ"ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

22.2.3 วธีิการจองซื&อหน่วยลงทุนมรีายละเอยีดดงันี& 

สาํหรับผู้จองซื &อทั"วไป 

(1) ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถจองซื &อหนว่ยลงทนุได้ที"บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดั
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ยและผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที"ระบุ
ไว้ในข้อ 22.1.2 โดยจะต้องจองซื &อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยขั &นตํ"า 5,000 หน่วย และเพิ"ม
เป็นจํานวนครั &งละ1,000 หนว่ย โดยไมจํ่ากดัจํานวนหนว่ยลงทนุที"จะจองซื &อ  ทั &งนี &หากผู้จองซื &อ
ทําการจองซื &อมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิX นํามารวมและทําการจัดสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไมส่ามารถใช้ชื"อร่วมในการจองซื &อหนว่ยลงทนุได้ 

(2) ผู้จองซื &อจะต้องชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุครั &งเดียวเต็มตามจํานวนที"จองซื &อในวนัจองซื &อ
ให้แก่บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ  ผู้จดัจําหน่ายและผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุ โดยจะต้องชําระที"ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหกักลบลบหนี &กบับริษัท
จัดการไม่ได้ พร้อมทั &งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน 

(3) ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุที"มีถิ"นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื"องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ที"เกี"ยวเนื"องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

สาํหรับผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ให้ผู้จองซื &อประเภทกองทนุและผู้จองซื &อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบคุคลดงักลา่วจองซื &อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  โดยต้องนําส่งชุดเอกสารจองซื &อที"ผู้ จองซื &อ
ประเภทกองทุนหรือผู้ จองซื &อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บุคคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือชื"อ
เพื"อแสดงความประสงค์ที"จะจองซื &อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ รับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ เพื"อ
เป็นเอกสารประกอบการจองซื &อ โดยผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า 
ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ
บคุคลดงักลา่วจะต้องชําระเงินคา่จองซื &อที"ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"ผู้
รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุจะได้มีกําหนดการตอ่ไป หากผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และ
ผู้จองซื &อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว จองซื &อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสทิธินํามารวมและทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียว 
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ในกรณีผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว จองซื &อ
หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอื"น  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรตามเกณฑ์ที"กําหนดในข้อ 23 

ในการจองซื &อผู้ จองซื &อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน เพื"อให้บริษัท
จดัการดําเนินการกบัหนว่ยลงทนุที"ได้รับการจดัสรรจากการจองซื &อหน่วยลงทนุตามวิธีการที"กําหนด
ไว้วิธีใดวิธีหนึ"ง ดงันี & 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) โดยระบชืุ"อผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที"ระบุ
ในข้อ 26 

(2) ฝากหนว่ยลงทนุไว้ที"บริษัทนายหน้าซื &อขายหลกัทรัพย์ที"ผู้จองซื &อมีบญัชีซื &อขายหลกัทรัพย์ ซึ"งจะ
นําหน่วยลงทุนที"ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เพื"อเข้าบญัชีซื &อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื &อนั &น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธการจองซื &อหน่วยลงทนุตามชุดเอกสารจองซื &อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที"บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื &อหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื"อเสียงหรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื &อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 

22.3 การรับชําระและการเกบ็รักษาเงนิค่าจองซื&อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครั &งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี & 

สาํหรับผู้จองซื &อทั"วไป 

(1) ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระคา่จองซื &อครั &งเดียวเต็มจํานวนที"จองซื &อในวนัที"จองซื &อ โดยชําระเป็นเงิน
สด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบญัชีธนาคาร หรือคําสั"งหกับญัชีธนาคาร (รับเฉพาะ
เงินโอนหรือคําสั"งหกับญัชีจากบญัชีที"เปิดกับผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรือวิธีอื"นใดที"
บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนได้ที"บริษัทจัดการ ผู้ รับประกนัการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ทั &งนี &ผู้จองซื &อจะต้องลงวนัที"ที"จอง
ซื &อและขีดคร่อมเฉพาะสั"งจ่ายบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัตามที"ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหน่วย
ลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื"อการนี & โดยระบชืุ"อ ที"อยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื &อลงบนด้านหลงัของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่ว เพื"อความ
สะดวกในการติดตอ่และเพื"อผลประโยชน์ของผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุ 

กรณีที"จองซื &อด้วยวิธีอื"นที"มิใช่เงินสด ผู้จองซื &อจะต้องลงวนัที"ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครั &งแรกจะสิ &นสดุลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวนัที" 20 มิถนุายนพ.ศ. 2557) 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

137 

ทั &งนี &รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที"บริษัทจัดการผู้ประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จดัจําหน่าย 
หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้างขอให้ผู้จองซื &อทั"วไป
ปฏิบตัิตามเงื"อนไขที"บริษัทจดัการผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหรือผู้สนบัสนนุการขายแตล่ะรายจะกําหนด 

(2) หลงัจากที"บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ  ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทนุ ได้รับชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื &อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อไว้
เป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที"ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเป็นเช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คซึ"งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที"จองซื &อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื &อหน่วย
ลงทนุทําการจองซื &อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที"สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที"วนัทําการที"สามารถเรียกเก็บเงินได้นั &นเป็นวนัและ/หรือเวลาที"ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้วบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที"จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อ
รายนั &น 

ในกรณีที"เช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื &อบริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที"จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อรายนั &น 

(4) ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที"ได้ทําการจองซื &อหนว่ยลงทนุและได้ชําระเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวน
แล้วจะเพิกถอนการจองซื &อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ
อนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) บริษัทจดัการ ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ
จะนําเงินที"ได้รับจากการจองซื &อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที"ผู้ รับประกันการจดัจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุเปิดไว้เพื"อการชําระเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุ 

สาํหรับผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วผู้จองซื &อ
ประเภทกองทนุและผู้จองซื &อพิเศษ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

จะต้องจองซื &อหนว่ยลงทนุผา่นผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุและชําระค่าจองซื &อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที"กําหนดหรือแจ้งโดยผู้ รับประกนั
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

สาํหรับผู้จองซื &อประเภทเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวม
จะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้จองซื &อประเภทเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว จะต้องจองซื &อหน่วยลงทุนผ่านผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุและชําระค่าจองซื &อตามจํานวน
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วิธีการและระยะเวลาที"กําหนดหรือแจ้งโดยผู้ รับประกันการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จัดจําหน่าย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

22.4 เงื�อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

22.4.1  ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั &งแรก หากบริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิก
การจดัตั &งและจดัการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที"จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
ก่อนสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั &งนี &  บริษัทจัดการจะรายงานให้สํานกังานทราบการยุติการขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ"งภายใน 7 
วนันบัแตว่นัที"ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนั &น และให้การอนมุตัิให้จดัตั &งและจดัการกองทนุรวมนั &นสิ &นสดุลง
ในวนัที"แจ้งให้สาํนกังานทราบ 

22.4.2 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซื &อหน่วยลงทนุทั &งหมดหรือบางสว่นใน
กรณีใดกรณีหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

(1) กรณีที"บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที"ได้รับยกเว้นตามที"สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที"เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมจะลงทนุ 
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซื &อหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(3) กรณีที"ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที"สาํนกังานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที"บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
หรือไมค่รบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซื &อหนว่ยลงทนุของผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที"มีเหตไุมพ่งึประสงค์จนทําให้บริษัทจดัการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุ 
มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75  ของมูลค่าเงินที"กองทุนรวมระดมทุนได้หรือมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที"คาดหมายเช่น  การเจรจาในการซื &อ
อสงัหาริมทรัพย์บางรายการที"กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตอุนัไม่คาดหมายกบัอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมคาดว่าจะลงทนุ จนเป็นเหตใุห้
กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุ หรือไม่ประสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น บริษัท
จดัการสงวนสทิธิที"จะพิจารณาลดขนาดกองทนุรวม หรือยกเลิกการจดัตั &งกองทนุรวม โดยบริษัท
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จดัการอาจดําเนินการระงับการจองซื &อบางส่วน  หรือทั &งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วย
ลงทนุบางสว่นหรือทั &งหมด แล้วแตก่รณี 

(7) เพื"อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุรวม การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่
เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับหรือปฏิเสธที"จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลที"
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที"จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียน
การโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้นั &น รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ที"มีถิ"น
ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บคุคลซึ"งปกติมีถิ"นที"อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคล
ดงักลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ"งจดัให้มีขึ &นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที"จะปฏิเสธการจองซื &อหนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที"บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที"บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือกรณีที"การจองซื &อหนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทนุรวม เป็นต้น ทั &งนี &  เพื"อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และชื"อเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

22.5 การคนืเงนิค่าจองซื&อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที"จองซื &อผา่นตนเอง และจะดําเนินการ
ให้ผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายแล้วแต่
กรณี คืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ามี) 
เป็นของผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ  ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย
นั &น ภายใต้เงื"อนไขที"กําหนดดงัตอ่ไปนี & 

22.5.1 กรณีที"ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื &อ หรือไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทั &งหมดหรือ
บางสว่น โดยไมม่ีดอกเบี &ย และ/หรือคา่เสยีหายใดใด 

22.5.2 กรณีที"บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากการสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่าง
ใดอยา่งหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

(1)   จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 23.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซื &อได้ไมถ่ึง 250 ราย 

(3) จําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่ 500 ล้านบาท 

(4) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่อตัราที"กําหนดในข้อ 23 

(5) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกวา่อตัราที"กําหนดในข้อ 23 
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(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ไม่เพียงพอที"จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตามที"ระบไุว้ในโครงการ 

22.5.3 กรณีที"คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสั"งให้บริษัทจดัการกองทุนรวมยตุิโครงการหลงัจากการสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมี
คําสั"งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั &งและจดัการกองทนุรวม และ/หรือกรณีอื"นใดอนัมีเหตจํุาเป็นทําให้
ต้องยตุิโครงการ 

22.5.4 กรณีที"บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวม และได้ยตุิการขายหน่วยลงทนุ
ก่อนสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุโดยบริษัทจดัการได้รายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัที"ยุติการขายหน่วยลงทุนนั &น 
ทั &งนี & การอนุมตัิให้จัดตั &งและจัดการกองทุนรวมนั &นสิ &นสดุลงในวนัที"แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยไมม่ีดอกเบี &ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 

บริษัทจัดการจะส่งเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อที"จองซื &อหน่วยลงทุนผ่านตนเองและจะ
ดําเนินการให้ผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละรายแล้วแต่กรณีส่งเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อหน่วยลงทุนที"จองซื &อผ่านผู้
รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายโดย
การโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั"งจ่ายในนามผู้จองซื &อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อหน่วย
ลงทนุประเภทผู้จองซื &อทั"วไปภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก
หรือภายใน 14 วนันบัแต่วนัที"การอนุมตัิให้จัดตั &งและจัดการกองทุนรวมสิ &นสดุลงตามข้อ 22.5.2 ข้อ 
22.5.3 และข้อ 22.5.4  ทั &งนี & หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 22.5.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที"จะนํา
ดอกเบี &ยและหรือผลประโยชน์ใดๆที"เกิดขึ &นจากเงินที"ได้รับจากการจองซื &อหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) รวมเข้า
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

หากผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุรายใด
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื &อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื"องจากความผิดพลาดของบริษัท
จดัการผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ  ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่
ละรายเองผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
แต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี &ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที"ครบกําหนดเวลานั &นจนถึงวนัที"
ชําระเงินคา่จองซื &อ 

22.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีที"จองซื &อหนว่ยลงทนุกบัผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการจดั
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุทกุรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในชุดเอกสาร
จองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบส่งให้ผู้ รับประกนัการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จนครบถ้วน 
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เอกสารประกอบการจองซื &อหนว่ยลงทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี &(เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็น
กรณีๆ ไป) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื"นๆเพิ"มเติมตามที"เห็นสมควร 

22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/ใบต่าง
ด้าว (กรณีบุคคลที"ไม่มีสญัชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที"เอกสารแสดงตน
ข้างต้น ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรือที"อยูข่องผู้จองซื &อ) 

(2) เฉพาะกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุสว่นที"ไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื &อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที"ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบเุลขที"บญัชี และชื"อบญัชีผู้จองซื &อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ  

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง  ทั &งนี & 
สาํเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร  (ห้ามใช้กระดาษ 
reused) 

22.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สาํเนาเอกสารการจดัตั &งคณะบคุคล 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้ เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซื &อหนว่ยลงทนุ ในกรณีที"ประสงค์จะจองซื &อแยกต่างหากจากการจองซื &อในชื"อของ
บคุคลธรรมดา) 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  

(4) หนงัสอืมอบอํานาจ หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสาํเนาบตัร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุสว่นที"ไมไ่ด้รับการจดัสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื &อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที"ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบเุลขที"บญัชี และชื"อบญัชีผู้จองซื &อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  
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หมายเหต ุ

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง  
ทั &งนี & สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร  (ห้าม
ใช้กระดาษ reused) 

(ข) กองทนุสว่นบคุคลที"จองซื &อโดยใช้หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนโดยไมไ่ด้ระบเุลขประจําตวั
ผู้ เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที"ใช้หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเดียวกัน และบริษัทจดัการจะรวมจํานวนจองซื &อในใบจองซื &อทกุใบเป็น 1 รายการ
เพื"อใช้ในการจดัสรร 

22.6.3 กรณีนิตบุิคคล 

(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท
อายไุมเ่กิน 3 เดือน  

(2) สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทที"ระบใุนลกัษณะให้ลงทนุในหนว่ยลงทนุกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ปิ" นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี &ได้ 

(3) สาํเนาบญัชีรายชื"อผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) อายไุมเ่กิน 3 เดือน 

(4)   หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

(5) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ"งในนั &นต้องเป็นกรรมการผู้ จัดการ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุสว่นที"ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื &อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที"ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบเุลขที"บญัชี และชื"อบญัชีผู้จองซื &อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม 

(7) สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีนิติบคุคล 

หมายเหต ุ

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง 
ทั &งนี & สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร  (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 
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22.6.4 กรณีนิตบุิคคลที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให้คสัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหลกัทรัพย์   

(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ"งอาจออกโดยสว่นราชการของประเทศที"นิติบคุคลนั &น
ตั &งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที"ของนิติบุคคลนั &นก็ได้  และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
ต้องออกมาไมเ่กิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี"ยวกบัชื"อนิติบคุคล  ผู้มีอํานาจลงลายมือชื"อ
ผกูพนันิติบคุคล และเงื"อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื"อ  ที"ตั &งสาํนกังานใหญ่ 

(2) หนงัสอืมอบอํานาจที"นิติบคุคลตา่งประเทศนั &น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสาํเนา 

(3) หนงัสอืมอบอํานาจของ custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ"งในนั &นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้ รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทนุสว่นที"ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื &อจะต้องแนบสําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสําเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที"ได้
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบเุลขที"บญัชี และชื"อบญัชีผู้จองซื &อโดยจะต้องไม่
เป็นบญัชีร่วม  

หมายเหต ุ

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง  
ทั &งนี & สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบญัชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื"อโดยเจ้าหน้าที" Notary 
Public  และรับรองโดยกงสลุของไทยอายไุมเ่กิน 1 ปี 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารที"มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริษัท  

-  ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที"จะผูกพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ 
ตามที"ได้ระบุไว้ในโครงการนี & และ/หรือตามประกาศ คําสั"ง ระเบียบต่างๆ ที"คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ กําหนด ทั &งที"ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที"จะได้
แก้ไขเพิ"มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ"มเติม
หรือทดแทน  ซึ"งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้
รับประกนัการจําหนา่ย และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ  ทั &งนี &
เพื"อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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23. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั &งแรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื"อนไขที"ระบไุว้ใน
ข้อนี & ทั &งนี & ในกรณีที"สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื"น 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &นนอกจากนั &นในกรณีที"บริษัทจดัการเห็นว่าการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในครั &งนี &อาจมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการดําเนินการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี"ยนแปลงรายละเอียดการจองซื &อและการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที"ระบุไว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั &งนี &
เพื"อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั &งนี &ประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื"อนไขที"ระบไุว้ในข้อนี &บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อที"จองซื &อและได้ชําระ
เงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที"จองซื &อแล้วในกรณีที"จํานวนเงินค่าจองซื &อที"ระบใุนใบจองซื &อหน่วยลงทนุ
ไมต่รงกบัจํานวนเงินที"บริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจํานวนเงินค่าจองซื &อที"ได้รับ
ชําระเป็นเกณฑ์ 

23.1 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื"อนไขดงัตอ่ไปนี &   

(1)  เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมด 

(2)  เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุเป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

(3) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซื &อพิเศษหรือเจ้าของผู้ ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัดงัตอ่ไปนี & 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดเว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ข้างลา่งนี & 

(ข)  ในกรณีที"ผู้ จองซื &อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้วบริษัท
จดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุ
ให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุที"เหลอืจากการจองซื &อ
ของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุและ 

(ค)  ในกรณีที"เจ้าของผู้ ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทุน
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้วบริษัทจดัการ
จะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้แก่
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บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุที"เหลอืจากการจองซื &อของผู้
จองซื &อทั"วไปผู้จองซื &อประเภทกองทนุและผู้จองซื &อพิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที"ผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุจองซื &อหนว่ยลงทนุไมค่รบตามอตัราที"กําหนดใน (1) 
และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุที"เหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี &ตามลาํดบั 

(ก)  ผู้จองซื &อพิเศษ 

(ข)  เจ้าของผู้ ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนรวมทั &ง
เจ้าของที"ดินที"กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื &นดินหรือเจ้าของทรัพย์สินที"
เกี"ยวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค) ผู้ รับประกนัการจําหนา่ย และ/หรือผู้ ร่วมรับประกนัการจําหนา่ย 

ในกรณีที"กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ"ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้ถือ
วา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึ"ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของผู้ ให้เช่าผู้ โอนสิทธิการเช่าและผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"
กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วรวมกนัได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

ทั &งนี & ผู้จองซื &อพิเศษ หมายความว่าบคุคลตามที"ได้ระบุไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 
25/2552 เรื"องหลกัเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจัดตั &งกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที" 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ซึ"งแก้ไขเพิ"มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต. ที" สน. 10/2556 เรื"องหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการจัดตั &งและ
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัที" 7) ลงวนัที" 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

ผู้จองซื &อประเภทกองทนุหมายความวา่ผู้จองซื &อพิเศษที"เป็นบคุคลใดบคุคลหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข)  กองทนุสาํรองเลี &ยงชีพ 

(ค)  กองทนุประกนัสงัคม 

(ง)  กองทนุรวมที"จดัตั &งขึ &นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ"งเป็นกองทนุรวมที"เสนอขาย
หนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั"วไป 

ทั &งนี & ผู้ จองซื &อพิเศษและผู้ จองซื &อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที"บุคคลดงักล่าวได้จองซื &อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ จองซื &อประเภทกองทุนและผู้ จองซื &อพิเศษที"ผู้
รับประกนัการจําหน่ายหน่วยลงทนุกําหนดเท่านั &นหากทําการจองซื &อหน่วยลงทนุในช่วงเวลาและวิธีการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื &อทั"วไปให้ถือเป็น “ผู้จองซื &อทั"วไป” 
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การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซื &อทั"วไป และผู้จองซื &อประเภทกองทนุ 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปบริษัทจดัการจะประชาสมัพนัธ์การเสนอขาย
หน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื"อให้มีการกระจายข้อมลูเกี"ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลายในกรณีที"มีบุคคลใดจองซื &อหน่วยลงทนุในส่วนที"เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื &อทั"วไปเพื"อนําไป
ขายต่อหรือเป็นการซื &อขายหน่วยลงทุนในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จดัการจะจดัให้มีข้อกําหนดให้บคุคลนั &นปฏิบตัิให้เป็นไปตามวรรคหนึ"งและข้อ 23.2(1) โดยอนโุลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดและจะจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็นจํานวน
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที"ได้รับยกเว้นตามข้อ 
23.2(2)(ข) และ (ค) ทั &งนี &ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื"อนไขดงัตอ่ไปนี & 

การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีที"จํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 25 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายตามจํานวนที"จอง
ซื &อ 

(ข)  ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผู้ จองซื &อทั"วไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดและจํานวนผู้จองซื &อทั"วไปมีจํานวนมากเป็นผลให้บริษัท
จดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัทจดัการสงวน
สิทธิที"จะจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปโดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทนุโดยวิธีดงักลา่วในรอบแรกจะจดัสรรตามจํานวนคา่จองซื &อขั &นตํ"าของผู้จองซื &อ โดยใช้จํานวนค่าจอง
ซื &อขั &นตํ"าเป็นฐานในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปทกุราย และในรอบตอ่ๆไปจะจดัสรรหนว่ย
ลงทนุที"เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปข้างต้นที"ยงัไม่ได้รับการจดัสรรครบตามจํานวนที"จองซื &อ 
โดยจะใช้คา่ตํ"าสดุของมลูคา่จองซื &อคงเหลอืที"ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรจากรอบที"แล้ว เป็นฐานในการจดัสรร
หนว่ยลงทนุในรอบตอ่ไป  โดยจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเรื"อยๆ จนกว่าจะครบตาม
จํานวนหนว่ยลงทนุที"เสนอขาย  และสําหรับการจดัสรรในรอบสดุท้าย  หากมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีสุ่มรายชื"อโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือ ตามที"บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 

โดยหากผู้จองซื &อทําการจองซื &อหนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 รายการบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะนํามารวม
และทําการจดัสรรให้เพียงรายการเดียวเทา่นั &น  

ทั &งนี & 
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1. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทนุที"ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 และ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้จองซื &อประเภทกองทนุทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อ
ทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุทกุรายตามจํานวนที"จองซื &อ 

2. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผู้จองซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนเกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อ
ทั"วไปทุกรายตามจํานวนที"จองซื &อและสงวนสิทธิXที"จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อประเภท
กองทนุตามสดัสว่นของจํานวนที"จองซื &อซึ"งเมื"อรวมกบัจํานวนหนว่ยลงทนุที"จองซื &อและจดัสรรให้แก่
ผู้จองซื &อทั"วไปจะมีจํานวนหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมด 

3.  ในกรณีที"จํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผู้ จองซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดและจํานวนผู้จองซื &อทั"วไปมีจํานวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และผู้ จองซื &อประเภท
กองทนุตามสดัสว่นจํานวนที"จองซื &อเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้ว
ทั &งหมดโดยจะดําเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของข้อ 
(ข) 

4.  ในกรณีที"จํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้จองซื &อทั"วไปทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 25 และ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้จองซื &อประเภทกองทนุทกุรายจองซื &อรวมกนัมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดและจํานวนผู้ จองซื &อทั"วไปมีจํานวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัท
จดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปเป็นจํานวนร้อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทนุที"เหลือจากการ
จองซื &อของผู้จองซื &อประเภทกองทุนซึ"งจองซื &อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไป
พร้อมกันทั &งนี &บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื &อทั"วไปตามหลกัเกณฑ์
และเงื"อนไขของข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้นโดยจํานวนหน่วยลงทนุที"จดัสรรให้แก่ผู้จองซื &อทั"วไปและผู้
จองซื &อประเภทกองทนุในสองกรณีดงักลา่วในย่อหน้านี &จะมีจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

อย่างไรก็ดี  ในกรณีที"มีหน่วยลงทนุเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื &อ
พิเศษ และ/หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุจะลงทนุหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกันตามข้อ 23.1(3)(ก) ให้บริษัทจดัการมีดลุพินิจจดัสรรหน่วยลงทนุที"เหลือให้แก่ผู้จอง
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ซื &อทั"วไปจนครบจํานวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซื &อประเภทกองทนุ(ถ้ามี) หรือจดัสรรตามวิธีการอื"นใดที"
บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ในกรณีที"บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื"อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือชื"อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการบริษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทั &งหมดก็ได้โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ &นหลงัจากที"นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วย
ลงทนุของผู้จองซื &อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านั &นโดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุจะออกและจดัสง่ใบหนว่ยลงทนุ หรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ(ถ้ามี)หรือสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)ให้แก่ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่
วนัที"ผู้ ถือหนว่ยได้รับจดัสรรหนว่ยลงทนุ และ/หรือดําเนินการอื"นใดตามความประสงค์ของลกูค้าที"ระบใุน
คําขอเปิดบัญชีและ/หรือใบจองซื &อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี"ยนแปลง 
เพิ"มเติม แก้ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรือเนื &อหา ของเอกสารการรับรองสทิธิตามที"บริษัทจดัการกําหนด 
โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

23.2 ข้อจาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั &งนี & ในกรณีที"สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด 
สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"นบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที"จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น  

(1) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้จองซื &อทั"วไป บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี & 

1.1 บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี & 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้ว
ทั &งหมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี &ยงชีพ หรือ
กองทนุรวมเพื"อผู้ลงทนุทั"วไป  

(ข) นิติบุคคลที"จัดตั &งขึ &นตามกฎหมายไทยซึ"งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล  เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื"นใดที"ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมื"อมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
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1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ"งรับหน่วยลงทุนไว้ตาม
สญัญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือ
หนว่ยลงทนุที"รับไว้ในสว่นที"เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดไม่
เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้
จองซื &อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมกนัเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

1.3 บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี & 

(ก) มีการลงทนุเพื"อให้ได้มาซึ"งสทิธิในที"ดินตามประมวลกฎหมายที"ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทนุเพื"อให้ได้มาซึ"งกรรมสทิธิXในอาคารชดุ ทั &งนี & เมื"อคํานวณพื &นที"ห้องชุดที"กองทนุรวม
จะลงทนุรวมกบัพื &นที"ห้องชดุที"ถือกรรมสทิธิXโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่ก่อนแล้ว
คิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื &นที"ห้องชดุทั &งหมดในอาคารชดุนั &น 

ในการนี & บริษัทจดัการจะแต่งตั &งนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพื"อทําหน้าที"ควบคมุการถือหน่วย
ลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ"ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครั &งแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดข้างต้นทั &งนี & ขั &นตอนการโอนหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมีขั &นตอนมากกว่าผู้ลงทุนไทย ซึ"งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที"เป็นผู้ ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั &งดําเนินการให้มีการปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที"จะเป็นผลทําให้กองทุนรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที"เป็นผู้ลงทนุต่างด้าวถือหน่วย
ลงทนุเกินกวา่อตัราที"กําหนดด้วย 

นอกจากนี & บริษัทจดัการจะแจ้งหลกัเกณฑ์ เรื"อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้
ลงทนุตา่งด้าวเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดให้แก่นายหน้า
ค้าหลกัทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื"อให้นายหน้าค้าหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะ
ดําเนินการให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื"องดงักลา่ว 

(2) ในการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซื &อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี &  
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(ก) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดให้แก่บคุคลดงักล่าว ตามที"ได้มีการระบุชื"อหรือลกัษณะของผู้ ที"จะ
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงักล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนงัสือชี &ชวนส่วนสรุป
ข้อมลูสาํคญัเว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที"ผู้จองซื &อพิเศษได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแต่เป็นการเสนอขาย
และจดัสรรหนว่ยลงทนุที"เหลอืจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุ 

(ค) ในกรณีที"เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"กองทนุรวมจะลงทนุ 
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้วบริษัทจดัการ
จะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทุนในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้แก่
บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้  เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นของผู้จองซื &อทั"วไป
ที"เหลอืจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทั"วไปและผู้จองซื &อประเภทกองทนุ และผู้จองซื &อพิเศษตาม (ข)  

ในกรณีที"อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื &นดิน บริษัทจดัการ
จะนําหลกัเกณฑ์การจดัสรรหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ"งมาใช้บงัคบักบัเจ้าของที"ดินหรือทรัพย์สินที"
เกี"ยวกบัสทิธิดงักลา่วด้วย 
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24.  การเพิ�มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1 บริษัทจดัการอาจเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมได้เมื"อมีวตัถปุระสงค์เพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติม หรือเพื"อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากการ
ลงทนุให้อยูใ่นสภาพที"ดีและมีความพร้อมที"จะใช้หาผลประโยชน์ 

24.2 ในการเพิ"มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการปฏิบตัิดงันี & 

(1)   ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเกี"ยวกบัวตัถปุระสงค์ในการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที"จะเพิ"ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที"เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องได้รับคะแนนเสยีงเกิน
กึ"งหนึ"งของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดที"มีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวม 

(ข) ในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั &งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที"เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื"อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั &งหมด ทั &งนี & จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ที"มาประชุมดงักลา่วต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวมดงักลา่ว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) ขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนตามที"
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้รับคะแนนเสียงเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด 

24.3 ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 24.2 บริษัทจดัการจะระบขุ้อมลูเกี"ยวกบัการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียน
ตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมหรือหนงัสือที"มีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื"อ
ขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

24.4 ในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ที"มีสทิธิออกเสยีงตามข้อ 24.2 (1) บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงัตอ่ไปนี &มิได้ 

(1) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมจะลงทนุเพิ"มเติม  ใน
กรณีที"เป็นการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนเพื"อซื &อ เช่า หรือได้มาซึ"งอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติม 

(2) เจ้าของอาคารหรือสิ"งปลกูสร้างที"กองทนุรวมเช่า  หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม  ในกรณี
ที"เป็นการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที"ดีและพร้อมที"จะใช้หา
ประโยชน์ 
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(3)   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"ได้รับสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่นที"เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที"จะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื"องที"ขอมติ 

(5)   บคุคลที"มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที"เป็นการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมบางราย  หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติคดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมด ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการให้มีการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว 

24.5 เมื"อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 24.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

(1) ขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมทั &งจดัสง่ร่างโครงการที"จะแก้ไขเพิ"มเติมและ
ร่างหนงัสอืชี &ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ"มเติมให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เมื"อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ"มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี &ชวนให้แก่ผู้ ลงทุน และจดทะเบียนเพิ"มเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุรวมตามประกาศเกี"ยวกบัการจดทะเบียนเพิ"มเงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที"บริษัทจดัการมิได้เสนอขายหนว่ยลงทนุภายใน 1 ปี นบัแตว่นัที"ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานการ
ให้ความเห็นชอบให้เพิ"มเงินทนุจดทะเบียนดงักลา่วเป็นอนัสิ &นสดุลง 

24.6 กรณีการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนเพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติม บริษัท
จดัการจะคืนเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุเมื"อเกิดเหตดุงันี & 

(1)   เมื"อพ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุแล้ว หากปรากฏว่ามลูค่าหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้ไม่เพียง
พอที"จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ &นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที"เกิดขึ &นจากเงินที"ได้รับจากการจําหนา่ย
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ"มเติมตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื &อหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลานั &นได้อันเนื"องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระ
ดอกเบี &ยในอตัราไมต่ํ"ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแต่วนัที"ครบกําหนดเวลานั &นจนถึงวนัที"บริษัทจดัการชําระ
เงินคา่จองซื &อจนครบถ้วน  

(2)   เมื"อบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินข้างต้นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวนัที"สํานกังานรับจด
ทะเบียนเพิ"มทนุ โดยบริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโดยการลดจํานวนหนว่ยลงทนุ
เฉพาะสว่นที"มีการเสนอขายเพื"อเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคาที"เสนอขายและ
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เงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื &อหน่วย
ลงทุน พร้อมทั &งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที"
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

24.7 ในกรณีที"บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้มีการจดทะเบียนเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคืนเงิน
ค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื &อหน่วยลงทนุโดยโดยให้นําความในข้อ 22.5 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

เงื"อนไขเพิ"มเติม 

- เนื"องจากประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอ่นญุาตให้กองทนุรวมเพิ"มทนุกรณีขาดสภาพคลอ่ง  ดงันั &น 
ในกรณีที"กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที"จะดําเนินการขายจําหนา่ยจ่ายโอน 
ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทั &งหมดของกองทนุรวมตามที"เห็นสมควร  

- สําหรับเงื"อนไขของ   “การเพิ"มเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ 
กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น 
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25. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

25.1 ในกรณีที"กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ"งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี & หากบริษัทจดัการ
ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการโดยการลด
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเทา่นั &น 

(1) กองทนุรวมมีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

(2) มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ หรือมีไว้ลดลงจากการประเมิน
คา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(3) กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที"เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ"งทยอยตดัจ่าย 

25.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะลดมลูคา่ของหนว่ยลงทนุและปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี & 

(1) บริษัทจดัการสงวนสทิธิที"จะใช้ดลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 

(2) ดําเนินการเฉลี"ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มีชื"ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หนว่ยลงทนุ ทั &งนี & เงินที"เฉลี"ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม 

(3) ยื"นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทุนรวมต่อสํานกังานภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"ดําเนินการ
เฉลี"ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามแบบที"จดัไว้ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(4) จดัให้มีข้อมลูเกี"ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั &งของกองทนุรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ
รายงานประจําปีของกองทุนรวม เพื"อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี & 

(ก)เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน  

(ข)จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที"ลดในแตล่ะครั &ง  

(ค)วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที"ดําเนินการเฉลี"ยเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เงื"อนไขเพิ"มเติม 

สาํหรับเงื"อนไขของ “การลดเงินทนุจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแตก่รณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื"น บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั &น 
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26. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

26.1  รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตามที"ผู้จองซื &อได้ระบใุนเอกสารการจองซื &อ
วา่จะเลอืกรับเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุแบบใดแบบหนึ"งดงัตอ่ไปนี & 

1.ใบหนว่ยลงทนุ 

2. ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) 

3. หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

4. สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

26.2  เงื�อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งชื"อผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุที"ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั &งนี & ข้อมลูของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมให้ถือเป็นหลกัฐานที"ถกูต้องเกี"ยวกบัสทิธิในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

กรณีใบหนว่ยลงทนุ หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ(ถ้ามี) หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ(ถ้ามี) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบใบหนว่ยลงทนุ หรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหนว่ยลงทนุที"มีรายการตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้แก่ผู้จองซื &อที"แสดงความจํานง
ขอรับใบหนว่ยลงทนุภายในเวลา 30 วนันบัตั &งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

ในกรณีที"มีการเพิ"มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุที"มีรายการตามหลกัเกณฑ์ที"คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที"แสดงความจํานงขอรับใบหนว่ยลงทนุภายใน 30 วนันบัแตว่นั
จดทะเบียนเพิ"มเงินทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที"มีการลดเงินทนุของกองทนุรวม นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทึกการลดมลูค่าที"ตราไว้
ของหนว่ยลงทนุในระบบทะเบียน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ต้องสง่คืนใบหน่วยลงทนุหรือหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ทั &งนี & นายทะเบียนหนว่ยลงทนุสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุหรือหนงัสือรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุตามที"กําหนดไว้ในโครงการ 



กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยปิ์� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

156 

ทั &งนี & ผู้ ถือหน่วยสามารถขอเปลี"ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื"อเป็นหลกัฐานการ
ยืนยนัการถือหนว่ย การทํารายการซื &อหรือขายคืน หรือโอนหนว่ยลงทนุของผู้จองซื &อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น  
ใบหนว่ยลงทนุ  และ/หรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี"ยนแก้ไข หรือเพิ"มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื"อนไขของ
เอกสิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ขอบเขตตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กรณีระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกชื"อผู้จองซื &อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ"งให้กบัผู้จองซื &อหน่วยลงทนุ
เพื"อเป็นหลกัฐานการยืนยนัการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื &อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถทํารายการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้นาย
ทะเบียนดําเนินการโอนหนว่ยลงทนุไปเข้าบญัชีซื &อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุ ซึ"งเปิดไว้กบับริษัท
นายหน้าซื &อขายหลกัทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือตามที"ผู้ จองซื &อแจ้งไว้ในใบจองซื &อหน่วยลงทุน ทั &งนี & ตาม
หลกัเกณฑ์ และเงื"อนไขที"บริษัทจดัการกําหนด 

และในกรณีที"ผู้จองซื &อหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนดําเนินการโอนหนว่ยลงทนุไปเข้าบญัชี
ซื &อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน เพื"อการซื &อขายหลกัทรัพย์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุจะนําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซื &อผ่านนายหน้าซื &อขายหลกัทรัพย์ (Broker) 
หรือนําหนว่ยลงทนุฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบคุคลที"ได้รับการแตง่ตั &งจากบริษัทจดัการเพื"อผู้จองซื &อนั &นที"มี
อยูก่บับริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามที"ผู้จองซื &อแจ้งไว้ในใบจองซื &อ
หนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม
และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการที"ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
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27. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที�ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี) ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารสิทธิเรียกร้อง และบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

27.1 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ 

27.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวข้องการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื"อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์การลงทนุ และข้อจํากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที"ได้รับอนมุตัิ ทั &งนี &
รวมถึงข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการ และสญัญาตา่งๆ ได้ทําขึ &น  

2)  สิทธิที"จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที"การโอนหน่วยลงทุนนั &นเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั"ง หนงัสือเวียนที"หน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายได้ 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที"เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที"ได้ระบไุว้ในโครงการนี &  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที"เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้กับกองทนุรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามข้อ 27.1.3 (2) และข้อ 27.1.3 (3)   

4) สิทธิในการยับยั &งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือแก้ไข
วิธีการจัดการ ที"ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ 
หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื"อเสียงหรือได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของ
กองทนุรวม 

5) สทิธิในการดําเนินการจดัการ ในกรณีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี &  

-  สิทธิที"จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที"บริษัทจัดการ
บอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวมตามกําหนด
และเงื"อนไขที"ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการอื"นใด
มารับหน้าที"ได้ภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที"กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที"สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผอ่นผนั หรือสั"งการ  

-  สทิธิในการแก้ไข เพิ"มเติม เปลี"ยนแปลงโครงการ กรณีที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
เปลี"ยนแปลง แก้ไข เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั"งการ
เป็นอยา่งอื"น 
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- สิทธิที"จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั &งหมดของกองทุน 
ตามที"เห็นสมควร ในกรณีที"กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

- สทิธิในการจดัการกองทนุรวม เพื"อให้บรรลซุึ"งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ"ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั &งนี &จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้อง 

6) สทิธิในการสั"งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก้ไขคณุสมบตัิของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื"อให้เป็นไปตามที"กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงิน
ตอบแทนอื"นใด ตามที"กําหนดไว้ในโครงการ  

8) หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี"ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที"ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ 
และ/หรือ นายทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะแจ้งให้บริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน ทราบ หาก
มิได้มีการแจ้งเปลี"ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน จะถือเอาข้อมลูที"ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียน เป็นข้อมลูที"ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 

9) ในกรณีที"บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตา่งประเทศ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที"เกิดขึ &นแล้วใน
ขณะนี &หรือจะเกิดขึ &นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการมีสิทธิที"จะปฏิบตัิการและดําเนินการ
ตา่ง ๆ เพื"อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั &น ซึ"งรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที"จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื"นใดเท่าที"จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสญัญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  

10)  สิทธิอื"นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง  

27.1.2 หน้าที"และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที"และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทนุรวมให้เป็นไปตามที"กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที"และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี &  

1) การบริหารกองทนุรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ในโครงการที"ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที"ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"นๆ ที" เ กี"ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  
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(2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่งตั &งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และหนงัสือชี &ชวน โดยมีสาระสําคญัไม่ต่างจากร่างข้อผูกพนั ร่างสญัญา 
และร่างหนังสือชี &ชวน ที"ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานและดูแลให้ข้อผูกพันและ
โครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ และคําสั"งที"ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว โดยในกรณีที"ข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัหรือโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั"งนั &น ให้
บริษัทจดัการดําเนินการเพื"อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและโครงการโดยไมช่กัช้า 

(3) จดัสง่ แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสอืชี &ชวนที"เป็นปัจจบุนัและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจดัการจดัส่ง
หนงัสือชี &ชวนให้สํานกังานไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเริ"มจัดสง่หรือแจกจ่าย
หนงัสอืชี &ชวนให้แก่ประชาชนและให้จดัสง่เอกสารดงักลา่วผา่นระบบรับและเผยแพร่
ข้อมลูหนงัสือชี &ชวนและการรายงานของกองทนุรวม (Mutual Fund Report and 
Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้วย และหากมีการเปลี"ยนแปลงข้อมูล
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ข้อมลูที"จดัสง่นั &นมีข้อมลูที"เป็นปัจจบุนัโดยไม่
ชกัช้าและให้กระทําผา่นระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที"เป็น
สาระสาํคญัเกี"ยวกบัหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอสาํหรับ
ข้อมลูที"เป็นรายละเอียดโครงการให้บริษัทจดัการเตรียมไว้เพื"อให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือ
ร้องขอได้ ทั &งนี & ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื"อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ &นสุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนงัสือชี &ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื"อให้
ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ และจดัสาํเนาให้เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีที"
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งการ
แก้ไขเพิ"มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบโดยไมช่กัช้า และไม่
เกิน 10 วนัทําการนับตั &งแต่วันถัดจากวนัที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานให้
แก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวนัที"ได้มีมติให้แก้ไขเพิ"มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั &งนี & 
จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

(4) ในกรณีที"บริษัทจดัการประสงค์จะตั &งบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที"ในการ
จดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มี
ความสมัพนัธ์กับเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที"
กองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 
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(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื"น รวมทั &งการหา
ผลประโยชน์ การซื &อ เช่า จําหนา่ย โอนสทิธิการเช่า ขาย สั"งโอน และเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติม
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื"นที"ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ด้วย  

(6) ในกรณีที"ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกว่าหนึ"งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(7)  ดําเนินการเพิ"มหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"กําหนด
ไว้ในโครงการและ/หรือดําเนินการตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที"กําหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

(9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์   ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ที"เกี"ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าตามที"บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี & 

(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที"ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการสํารวจอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื"อการ
ประเมินคา่ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบคุคลที"ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที"กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(13) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ"งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดร้องขอให้มี
การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(14) เปลี"ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อกําหนด 
เงื"อนไข หลกัเกณฑ์ ที"ระบไุว้ในโครงการ  

(15) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุรวม ซึ"งบริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจ
กระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบตัิการอื"นๆ เพื"อให้บรรลซุึ"งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ"งผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที" และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการกองทนุรวม ทั &งนี & จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"
เกี"ยวข้อง 

(17)  ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามที"กําหนดไว้ในโครงการ 

2)  การรบัและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื"นใด ตามที"
กําหนดไว้ในโครงการ  

3)  การแต่งตั)งบคุคลที+เกี+ยวข้องเพื+อการจดัการกองทนุรวม 

(1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ  

(2) แต่งตั &งบุคคลที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อทําหน้าที"
ดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื"อทําหน้าที"ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ"ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ผู้จดัการกองทนุรวมเพื"อทําหน้าที"ตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยไปซึ"งทรัพย์สินตามข้อ 
5.2  เพื"อการบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั &งนี & บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศรายชื"อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของ
บริษัทไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการของบริษัท  

(3) แต่งตั &งผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ" งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต .  ว่า ด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี"ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั &ง
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ผู้ดแูลผลประโยชน์อื"นแทนตามเงื"อนไขในการเปลี"ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที"กําหนดไว้ใน
โครงการ ทั &งนี &โดยได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แต่งตั &งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี"ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และแต่งตั &งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื"นที"มีคุณสมบัติตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตั &งดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แตง่ตั &งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุที"สามารถควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ"ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครั &งแรกให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(6) แตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเพื"อประเมินคา่และสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม ทั &งนี &บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนั &นจะต้องอยู่ในบญัชีรายชื"อที"ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แต่งตั &งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั &งนี & ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะต้องมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) แตง่ตั &งที"ปรึกษา (ถ้ามี) ที"ทําหน้าที"เป็นที"ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(9) แต่งตั &งผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทั &งนี &ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื"องหลกัเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี"ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และแต่งตั &ง
ผู้สอบบญัชีอื"นที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน 
และแจ้งการแตง่ตั &งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตั &งผู้ ชําระบญัชีกองทุนรวมเพื"อทําหน้าที"รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและหน้าที"อื"นๆ ที"จําเป็นเพื"อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ &น เมื"อยตุิหรือเลกิกองทนุรวม  

(11) แต่งตั &งบุคคลอื"นใดเพื"อทําหน้าที"ต่างๆ ที"เกี"ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ผู้ เชี"ยวชาญต่างๆ ผู้ จัดทําประมาณการ ผู้ ตรวจรับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความ
สะอาดสถานที" ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  การดําเนินการอื+นๆ  

(1) ยื"นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ"งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น
กองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตั &งแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุ  
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(2) ยื"นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื"อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สิน
กองทนุรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ในกรณีที"หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการและนํา
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

(5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"สํานกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ"งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(6) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัทํารายงานการลงทนุของ
กองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจัดตั &งและจัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที"สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ ในกรณีที"มีเหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใดๆ เกิดขึ &นภายหลังจากวันที"
คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 29.3 อนัมี
ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

(9) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการที"มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทนุ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที"กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทั &ง
จดัทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ &นปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที"มีชื"ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิ &นรอบปีบญัชี 

(10) จดัสง่สาํเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วย
สําเนาเอกสารหลักฐานที"เกี"ยวข้องให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานักงาน
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"ได้รับรายงานดงักลา่ว 
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(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี &ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื"อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า 

(ก) เอกสารที"แสดงกรรมสิทธิXหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์  และสญัญาซื &อ 
เช่า รับโอนสทิธิการเช่า  หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สัญญาเป็นหนังสือที"แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั &งนี & บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที"เข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย 

(12) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี &ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) สญัญาแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญา
หรือนบัแต่วนัแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที"มีการแต่งตั &งบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(ข) สญัญาแตง่ตั &งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาแต่งตั &งที"ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 
5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั"งให้ผู้มีหน้าที"ต่างๆ ตามสญัญาแต่งตั &ง อาทิเช่น ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานต่างๆ 
และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที"ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั &ง และ/หรือ ตามที"คณะกรรมการ
ลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสาํคญัเกี"ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสํานกังานภายใน 
15 วนันบัแตว่นัที"ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &น 
รวมทั &งจัดให้มีข้อมูลที"เป็นสาระสําคัญดงักล่าวไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของ
บริษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที"ลงทุนหรือ
จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &น เพื"อให้ผู้ ลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด้ โดยหนงัสอืสรุปข้อมลูจะมีสาระสาํคญัตามที"ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

เมื"อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที"เป็น
สาระสําคัญตามวรรคหนึ"งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ทั &งนี & ภายในวันทําการถัดจากวันซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
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อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด 

(15) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางสว่นหรือทั &งหมดของกองทนุรวม ตามที"
เห็นสมควร  

(16) ปฏิบตัิหน้าที"อื"นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที"ของบริษัทจดัการ 

27.1.3 เงื"อนไขการเปลี"ยนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลี"ยนบริษัทจดัการได้เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึ"งดงัตอ่ไปนี &  

1) เมื"อผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติเสียงข้างมากซึ"งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด ให้เปลี"ยนบริษัทจัดการ  และมีการแต่งตั &งบริษัทจัดการราย
ใหม่ขึ &นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั   

2) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการตามที"กําหนดไว้ในโครงการตามมติที"ประชุม
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง 
อนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ คําสั"ง ระเบียบ  และ
ข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั &งนี & เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ"มภาระหน้าที"แก่บริษัท
จดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับหน้าที"ตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"
ในการจดัการกองทนุรวมต่อไป ทั &งนี & บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที"จะรับหน้าที"ตอ่ไปเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัก่อนวนัที"ให้มีผลเป็น
การสิ &นสดุการปฏิบตัิหน้าที"ของบริษัทจดัการ โดยที"ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการจดัหา
บริษัทจดัการรายใหม่ที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื"อทําหน้าที"จดัการกองทนุรวมตามที"ระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายใน 
180 วนั นบัจากวนัที"ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ   

3) ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินการ การบริหารจดัการกองทนุ
รวม หรือมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วย หรือกรณีอื"นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ที"จะปฏิบตัิหน้าที"ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที"ในการจดัการกองทนุ
รวมต่อไป ทั &งนี & บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์จะรับหน้าที"ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวันที"ให้มีผลเป็นการ
สิ &นสุดการปฏิบตัิหน้าที"ของบริษัทจัดการ โดยที"ประชุมผู้ ถือหน่วยจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายใหม่ที"มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื"อทําหน้าที"จดัการกองทนุรวม
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ตามที"ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัที"ได้รับแจ้ง
จากบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที"บริษัทจดัการถูกเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทุน
รวม ซึ"งมีผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที"บริษัทจดัการได้ตอ่ไป 

 หากเป็นกรณีที"กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการเปลี"ยนตัวบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความ
เห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยหากเป็นการเปลี"ยนตวับริษัทจดัการตามที"กําหนดไว้ในข้อ (1) บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิหน้าที"ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั &งบริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบตัิ
หน้าที"ดงักล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วนันบัจากวนัที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี"ยนบริษัทจัดการ 
ทั &งนี & หากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้วกองทุนรวมยงัไม่สามารถจัดหาบริษัทจดัการราย
ใหม่ได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อ
เลกิกองทนุรวมโดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย
แล้ว หรือหากเป็นกรณีที"บริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการ
ตามข้อ (2) หรือ ข้อ (3) ข้างต้นนี &บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที"ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแต่งตั &งบริษัท
จดัการรายใหม่ แต่ไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัที"บริษัทจัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจดัการ และมีหน้าที"ต้องจดัหาบริษัทจัดการรายใหม่ที"มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย 
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วนั เพื"อเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แต่งตั &งเป็น
บริษัทจัดการ หากผู้ ที"บริษัทจัดการเสนอชื"อไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
กองทนุรวมไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายในระยะเวลา180 วนันบัจากวนัที"ครบ
กําหนดระยะเวลา 180 วนัแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะขอความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อเลิกกองทนุรวมโดยถือว่าการดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

 ทั &งนี & ในการปฏิบตัิหน้าที"ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที"ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีมติให้เปลี"ยนบริษัทจดัการตามที"กําหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลงัจากวนัที"มีผลเป็นการ
สิ &นสดุการปฏิบตัิหน้าที"ของบริษัทจัดการตามที"กําหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจดัการมี
สทิธิได้รับค่าตอบแทนในอตัราที"กําหนดไว้ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็นอตัราสว่น
ของระยะเวลาตามที"ได้ปฏิบัติหน้าที"จริง และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที"เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ &น
เนื"องจากการปฏิบตัิหน้าที"ดงักลา่วของบริษัทจดัการ 

27.2 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี & 
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(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที"เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที"กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั &ง ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที"ทําขึ &นกบับริษัทจดัการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที"ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทุน
รวมที"ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที"ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที"บริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที"
ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี"ยวกับเรื"องดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั &งแต่วันที"ผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอนัควรที"จะรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที"ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั &งนี & เพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั &งปวง หรือเมื"อได้รับคําสั"งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที"ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ"งปีนับแต่วนัที"ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั &งก่อนแล้วเสร็จ ทั &งนี & ค่าใช้จ่ายที"เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที"ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที"เริ"มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั &น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจดัการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื"อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือ
การเปลี"ยนแปลงใดๆ เกิดขึ &น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที"รับฝากไว้รวมทั &งจดัทําบญัชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(10) รับรองว่าการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมถกูต้อง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
สามารถใช้ข้อมูลที"ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ"งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที"บริษัทจดัการจดัทําและได้รับ
รองรายงานดงักล่าวเอง หรือที"บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบุคคลที"มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมอื"นที"บริษัทจดัการว่าจ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลที"มีคณุสมบตัิเหมาะสมอื"นนั &น
ได้ลงนามรับรองความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี"ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดในสญัญาแตง่ตั &งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบตัิหน้าที"อื"นตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็น
หน้าที"ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

27.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของที�ปรึกษาของกองทุนรวม(ถ้าม)ี 

(1) ที"ปรึกษามีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี &  

(ก) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที"ที"ปรึกษาจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษาที"ได้ตก
ลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี"ยวกบัการซื &อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื"อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที"อื"นใดตามที"ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาที"ได้ตกลงกนั 

(2) ที"ปรึกษาทางการเงินมีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที"ที"ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให้
คําปรึกษาทางการเงินที"ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี"ยวกับการจัดตั &งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผนทาง
การเงินเพื"อการลงทนุ รวมถึงการเพิ"มทนุ 

(ค) หน้าที"อื"นใดตามที"ระบใุนสญัญาบริการให้คําปรึกษาทางการเงินที"ได้ตกลงกนั 

(3) ที"ปรึกษาอื"นของกองทนุรวมมีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี & 
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(ก) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที"ที"ปรึกษาอื"นจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการที"ได้ตกลงกนั 

(ข) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื"อประโยชน์ในการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวม 

(ค) หน้าที"อื"นใดตามที"ระบใุนสญัญาบริการที"ได้ตกลงกนั 

ทั &งนี &  บคุคลดงักลา่วจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยหรือมีสว่นร่วมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

27.4 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) สทิธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุ
รวม  ตามสญัญาการจ้างที"ทําขึ &นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) หน้าที"และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิ หน้าที" และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัตอ่ไปนี & 

(ก) ได้รับคา่ตอบแทนในการทําหน้าที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวมตามสญัญาการจ้าง
ที"ทําขึ &นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ดแูลรักษาและจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในแตล่ะวนัให้อยูใ่นสภาพที"ดีและพร้อมที"
จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา 

(ค) จดัเก็บรายรับและจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอื"นที"เกี"ยวข้อง 

(ง) ปฏิบตัิตามสญัญาหรือหน้าที"อื"นที"ระบตุามสญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบตัิหน้าที"อื"นๆ ตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที"ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือปฏิบตัิ
หน้าที"อื"นใดตามที"บริษัทจดัการมอบหมาย 

27.5 สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที"เป็นผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตามสญัญาบริการ  ที"ได้ตก
ลงกนั 

(2) ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุน
รวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

(3) หน้าที"อื"นใดตามที"ระบใุนสญัญาบริการที"ได้ตกลงกนั 
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28. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื&อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

28.1 ค่าธรรมเนียมที�กองทุนรวมเรียกเกบ็จากผู้สั�งซื&อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

- ในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรก  : ไมม่ี 

- ในการเสนอขายเพิ"มเติม     :  ไมม่ี 

(2) คา่ธรรมเนียมการรับซื &อคืนหนว่ยลงทนุ   :  ไมม่ี 

(3) คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหนว่ยลงทนุ    :  ไมม่ี 

(4) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน :  เรียกเก็บตามที"ได้เกิดขึ &นจริงโดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินที"โอนเข้าบญัชี
นั &นๆ 

(5) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5ของมูลค่าหน่วยลงทุนที"โอน (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกนั) 

(6) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:  ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกนั) 

(7) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทนุตามอตัราที"บริษัทจดัการ
และหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด 

(8) ค่าใช้จ่ายอื"นๆที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ  ตามอตัราที"บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุกําหนด 

(9) อื"นๆ : ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 28.1เป็นอัตราที"ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใด
ทํานองเดียวกนั 

28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี:บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็น
รายเดือน ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม คํานวณโดยบริษัท
จดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี:ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทน เป็น
รายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมที"คํานวณโดยบริษัท
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จดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั &งนี & ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื"นๆ ตามที"เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สนิของกองทนุรวม  เป็นต้น 

(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี:ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทนุใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมที"คํานวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(4) ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษาของกองทุนรวม:  ตามที"จ่ายจริง เช่น ค่าที"ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน
หรือการวางแผนทางการเงินเพื"อการลงทนุ ค่าที"ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าที"ปรึกษาทางด้านบญัชี และ
คา่ที"ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เป็นต้น 

(5) ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุ รวมถึงค่าคอมมิชชั"น (Commission Fee) ในการขาย
หนว่ยลงทนุ:  สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรกและสาํหรับการเสนอขายเพิ"มเติม เพื"อ
เพิ"มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของมูลค่าที"รับประกันการจัด
จําหนา่ย 

(6) คา่ธรรมเนียมการสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  รวมถึงคา่คอมมิชชั"น (Commission Fee) ในการขาย
หนว่ยลงทนุ:  สาํหรับการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครั &งแรกและสาํหรับการเสนอขายเพิ"มเติม เพื"อ
เพิ"มเงินทนุของกองทนุรวมในคราวตอ่ๆไป ไม่เกินอตัราร้อยละ 3.0 ของมลูค่าที"ทําการเสนอขายหน่วย
ลงทนุให้แก่กองทนุรวม 

(7) คา่เบี &ยประชมุคณะกรรมการการลงทนุ: ไมเ่กิน 15,000 บาท ตอ่ครั &ง ตอ่กรรมการ หรือในจํานวนอื"นใด
ตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยกรรมการที"เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการไมม่ีคา่เบี &ยประชมุ 

(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายของกองทนุรวม:  ไม่
เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิ &นปีบญัชีก่อนหน้า ทั &งนี & ในการออกและเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครั &งจะกําหนดให้ไมเ่กิน15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาท) 

(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการ เพื"อให้เป็นไปตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อ
ความชดัเจน หรือ ตามจริง 

(10) อื"นๆ: 

(10.1) คา่ธรรมเนียมจดัตั &งกองทนุรวม :  ตามที"จ่ายจริง  

(10.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี จะชําระตามอตัราที"กําหนดโดยบริษัทจัดการ
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

(10.3) คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื"นๆ รวมทั &งที"ปรึกษาอื"นๆ เช่น คา่ที"ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 
ค่าบริการประเมินระบบควบคุมภายใน ค่าบริการตรวจสอบภายใน ค่าบริการตรวจสอบ
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อาคาร ค่าที"ปรึกษาหรือผู้ ชํานาญการเฉพาะทาง จะชําระตามอัตราที"กําหนดโดยบริษัท
จดัการหรืออตัราที"บริษัทจดัการร่วมกําหนดกบับคุคลดงักลา่ว 

(10.4) ค่าธรรมเ นียมบริษัทประเมินค่าท รัพย์สิน  จะจ่ายตามอัตราที" กํ าหนดโดยบริษัท 
จดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว  

(10.5) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าที"เกี"ยวกับการซื &อขายหลกัทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรัพย์ ตามที"จ่ายจริง 

(10.6) คา่เบี &ยประกนัวินาศภยั (ถ้ามี) และคา่เบี &ยประกนัอื"นใดที"เกี"ยวเนื"องกบักองทนุรวม 

(10.7) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดงักลา่ว  

(10.8) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(10.9) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซื &อหน่วยลงทนุ ใบยืนยนัรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี 
และแบบฟอร์มอื"นๆ ที"เกี"ยวข้องกบักองทนุรวม รวมทั &งคา่จดัทํา คา่พิมพ์ คา่แปลหนงัสอืชี &ชวน 
คําขอจัดตั &งกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที"เกี"ยวข้องกับกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(10.10) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา คา่พิมพ์  และการออกใบหนว่ยลงทนุ  

(10.11) คา่เอกสารทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุรวม ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื"นๆ ที"
เกี"ยวข้องกบัการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

(10.12) ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่ว โฆษณาหรือประกาศต่างๆ ตามที"
กําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10.13) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา คา่แปล และจดัสง่รายงานและจดหมายต่างๆ  เช่น รายงานประจําปี 
รายงานผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น สาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  

(10.14) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื &อ เช่า 
จําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสทิธิในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(10.15) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื"อการจดัหา ได้มา จําหนา่ย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลกัทรัพย์ของ
กองทนุรวม เช่น โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์ของกองทนุรวม 

(10.16) คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ"มเติมเพื"อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที"อยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 
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(10.17) ค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวกับการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในกรณีที"ทรัพย์สิน
ดงักลา่วได้รับความเสยีหาย 

(10.18) ค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวกบัการดําเนินการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ได้แก่ต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายที"เกี"ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่าปรับปรุง ค่า
ต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น รวมถึงค่าเบี &ยประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน 
คา่ใช้จ่ายทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์  ค่าใช้จ่ายในการจดัหาผู้ เช่า และค่าใช้จ่ายอื"นๆ 
ในทํานองเดียวกนัซึ"งในกรณีที"มีการใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างกองทนุรวมและเจ้าของและ/
หรือผู้ เช่า/ผู้ เช่าเหมางานระบบ และหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุ
รวมลงทนุ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะถูกปันสว่นให้กบักองทนุรวมตามสดัสว่นพื &นที"ใช้
สอยที"กองทนุรวมลงทนุตอ่พื &นที"ใช้สอยทั &งหมดของอสงัหาริมทรัพย์นั &น หรือตามสดัสว่นอื"นๆ 
ที"เหมาะสมและสะท้อนลกัษณะของต้นทนุประเภทนั &นๆ 

(10.19) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ &นจากการติดตามทวงถามการบอก
กลา่ว หรือดําเนินคดีใดๆ เพื"อบงัคบัชําระหนี &หรือคืนทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวม คา่ธรรมเนียม
ศาล คา่ธรรมเนียมทนายความ  คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่าย 

(10.20) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื"นๆ ที"ก่อขึ &นโดยชอบโดยบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามหน้าที"เพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเมื"อได้รับคําสั"งจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10.21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือการเข้าลงทุนและหรือจําหน่ายไปซึ"ง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการ ทั &งนี &ไม่เกิน 
1,000,000 บาทตอ่ปี 

(10.22) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื &อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีที"มีการลด
ทนุ และ/หรือจ่ายเงินปันผล เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10.23) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ"มทนุ และ/หรือลดทนุ 

(10.24) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที"เกิดขึ &นเกี"ยวเนื"องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี"ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื"นใดใน
ทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการลงทุนและเบี &ยประชุม ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน  ค่า
โฆษณาหรือประกาศหนงัสอืพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั &งคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที"เกิดขึ &นเนื"องจากการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น  
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(10.25) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบญัชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10.26) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโครงการกองทุนรวมเพื"อให้เกิดความชัดเจน และ/หรือแก้ไขเพื"อให้
เป็นไปตามประกาศที"เกี"ยวข้อง 

(10.27) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการทําหน้าที"ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จาก
กองทนุรวม โดยเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือน  ตามสญัญาการจ้างที"ทําขึ &นระหว่าง
กองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สรุปได้ดงันี & 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา เหตุผล 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร
บริหาร 

ร้อยละ 4.00 ของรายได้ของกองทุนรวมจากค่าเช่าและ
คา่บริการ 

เ ป็นค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการดูแล
อสังหา ริมท รัพย์ ใ ห้อยู่ ใ น
สภาพดีและปรับปรุงพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ให้มีศกัยภาพ
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนให้
กองทุนรวมเพิ"มขึ &น (Value 
Enhancement) 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ 
(Incentive) 

ร้อยละ 2.00 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ
อสงัหาริมทรัพย์ 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์หมายถึง 
รายได้ทั &งหมดที"กองทุนรวมได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์หกั
ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั &งหมดที"เกิดขึ &นจากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ทั &งนี & ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ ค่าตอบแทนผู้ จัดการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

เ ป็นค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์เ พื"อสร้าง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์เพิ"มรายได้
ให้แก่กองทุนรวมและบริหาร
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 

ค่านายหน้าในการจัดหา
ผู้ เช่ารายใหม ่

อตัราคา่เช่าและคา่บริการสําหรับระยะเวลา 1 เดือนของผู้
เช่ารายใหม่ ในกรณีที"ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถ
จดัหาผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าทรัพย์สินที"บริหารแทนผู้ เช่าราย
เดิมที"สัญญาเช่าสิ &นสุดลง โดยสัญญาเช่าใหม่นั &นมี
ระยะเวลาตั &งแต ่3 ปีขึ &นไป 

เ พื"อสร้างแรงจูงใจในการ
จัดหาผู้ เช่ารายใหม่ภายหลงั
สญัญาครบกําหนด 

ค่านายหน้าในการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

ร้อยละ 3.00ของมลูคา่ขายอสงัหาริมทรัพย์แตล่ะคราว  เพื"อสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหาร
อสังหา ริมทรัพย์ จําหน่าย
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ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

อัตรา เหตุผล 

อสงัหาริมทรัพย์ให้ได้มลูค่าที"
สงู 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  จะเรียกเก็บจากกองทุน
รวมเป็นรายเดือนภายในวนัที� 30 ของเดือนถดัไป  หรือภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากผูดู้แลผลประโยชน์

รับรองการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทาํการ

หลงัจากไดรั้บแจง้หนี3  

การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน เวน้แต่ในระหวา่ง
เดือนที�กองทุนรวมมีการเพิ�มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปันผล บริษทัจดัการจะ
ดําเนินการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี   และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของช่วงก่อนการเพิ�มหรือลด
เงินทุนของกองทุนรวม หรือจ่ายเงินปันผล และช่วงหลงัการเพิ�มหรือลดเงินทุน หรือจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว คิดเฉลี�ยถ่วงนํ3 าหนกัตามจาํนวนวนั 

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจาํหน่าย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายอื�นๆ จะตดัจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามที�
จ่ายจริง   

อยา่งไรก็ตามบริษทัจดัการมีสิทธิตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียว หรือเฉลี�ย
ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเป็นรายเดือนเป็นจาํนวนเท่าๆ กนั หรือตามระยะเวลาที�เห็นสมควร  
ทั3 งนี3  การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามหลกัการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที�รับรอง
ทั�วไป ที�เกี�ยวกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์หรือตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั3น 

ทั3งนี3  อตัราค่าธรรมเนียมในขอ้ 28 เป็นอตัราที�ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรือ ภาษี

อื�นใดในทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผูซื้3อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�

เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ หากได้
ปฏิบติัดงันี3  

การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปลี"ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ภายใต้อตัราที"ระบไุว้ในโครงการ 
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิที"จะเพิ"ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 28.1 และ 
28.2 นี & ตราบเท่าที"ค่าธรรมเนียมที"เปลี"ยนแปลงดงักลา่ว ไม่เกินอตัราที"ระบุไว้ในข้อ 28.1 และ 
28.2 อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ"มหรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัท
จดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที"เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

(2) การเปลี"ยนแปลงของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที"จะเพิ"ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 28.1 และ 28.2 โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

(2.1) กรณีเพิ"มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ที"ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการจะกระทําเมื"อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.2) กรณีที"บริษัทจดัการจะเปลี"ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการและสถานที"ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายที"ใช้เป็นสถานที"ในการซื &อ
ขายหนว่ยลงทนุ 

 
ทั &งนี & การเปลี"ยนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัถัดจากวนัเปลี"ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น  
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย

ลงทุน 

29.1 บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือน
มิถนุายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี ทั &งนี & มูลค่าที"คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่า
การคํานวณมลูคา่ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี"ยวกบัการประเมินคา่ทรัพย์สนิไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึ"งโดย
มีรายละเอียดตามที"สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

29.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 29.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิด
ประกาศไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อม
ทั &งเปิดเผยชื"อ ประเภทและที"ตั &งอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย 

29.3 ในกรณีที"มีเหตกุารณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใดๆ ที"เกิดขึ &นภายหลงัจากวนัที"คํานวณตามข้อ 29.1 อนัมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะเปิดเผยเหตกุารณ์
หรือการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 29.2 และหากเหตุการณ์หรือการ
เปลี"ยนแปลงดงักลา่วเกิดขึ &นภายหลงัจากวนัที"มีการเปิดเผยตามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื"องดงักลา่ว
โดยพลนั 

29.4 ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี & 

(1) อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะใช้ราคาที"ได้จากรายงานการประเมินคา่
หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั &งลา่สดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมครั &งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที"ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2) ทรัพย์สินอื"น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

29.5 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี & 

(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล และประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี"ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที"ห้าทิ &ง 
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ในกรณีที"มีผลประโยชน์เกิดขึ &นจากการคํานวณตามวิธีการข้างต้น บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั &นรวมเข้าเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวม 

เงื"อนไขเพิ"มเติม 

สาํหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบไุว้ในข้อ 29 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที"คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สั"งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื"น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนั &น  

ทั &งนี & การคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที"บริษัทจดัการประกาศเป็น
การคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่ครั &งลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูค่า
ทรัพย์สินหลกั (อสงัหาริมทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ"งมลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มลูค่าที"จะซื &อขายได้จริงของทรัพย์สินหลกั 
(อสงัหาริมทรัพย์) ดงักลา่ว 

30. การจดัทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 

30.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุวนัสิ &นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี และสง่รายงานดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

30.2  รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสาํคญัเกี"ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแตว่นัที"ลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &น รวมทั &งจดัให้มีข้อมลู
ที"เป็นสาระสําคญัดงักลา่วไว้ในที"เปิดเผย ณ ที"ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั &น 
เพื"อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคัญตามที"สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื"อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที"เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ"งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั &งนี & ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื &อ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 
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30.3 รายงานความคบืหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที�ยงัสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที"กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที"ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ
คืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที"ลงทนุจนกว่าการก่อสร้างดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
และจดัสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"ครบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว ทั &งนี & 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหน้าผา่นทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจดัการด้วย 

เมื"อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัท
จดัการจะแจ้งความคืบหน้าข้างต้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

31. การประเมนิค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สิน 

31.1 บริษัทจดัการจะแตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 2 รายเพื"อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) ก่อนที"จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   

(2) ก่อนที"จะจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

31.2 บริษัทจดัการจะแตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิจํานวน 1 รายเพื"อประเมินคา่ทรัพย์สนิในกรณีดงัตอ่ไปนี & 

(1) ทกุ 2 ปีนบัแตว่นัที"มีการประเมินคา่เพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 (2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี เหตุการณ์หรือการเปลี"ยนแปลงใดๆ เกิดขึ &นอันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ทั &งนี & ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที"บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้รับการแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

31.3 บริษัทจดัการจะแต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื"อทําการสอบทานการประเมินค่าทกุ 1 ปีนบัแต่
วนัที"มีการประเมินคา่ครั &งลา่สดุไปแล้ว 

31.4 ในการแตง่ตั &งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเพื"อทําการประเมินคา่หรือทําการสอบทานการประเมินค่า บริษัทจดัการจะ
แต่งตั &งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ"งให้ทําการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั &งไมไ่ด้ 

31.5 บริษัทจดัการจะสง่สาํเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้อม
ด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนัและให้สํานกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"
ได้รับรายงานดงักลา่ว 

32. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที"สิ &นสดุรอบบญัชี วนัที" 31 เดือนธนัวาคม 

วนัที"สิ &นสดุรอบบญัชีครั &งแรก วนัที" 31 เดือนธนัวาคมพ.ศ. 2557 
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33. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

33.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที"จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ที"ระบไุว้ในโครงการนี &  

33.2 สิทธิในการลงมตเิพื�อแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิลงมติเพื"อทําการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
โดยเป็นไปตามเงื"อนไขและหลกัเกณฑ์ที"กําหนดไว้ในโครงการนี &  บริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื"อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"ระบไุว้ในโครงการนี & 

ทั &งนี & การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

33.3 สิทธิในการได้รับเงนิคนืเมื�อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที"จะได้รับเงินคืนเมื"อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบัญชีที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"ระบไุว้ในโครงการนี &  

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ ชําระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมเฉพาะเมื"อเลิกโครงการ
เทา่นั &น  

33.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ แตท่ั &งนี &จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื"อนไข และหลกัเกณฑ์ที"ระบไุว้
ในโครงการนี & 

33.5 สิทธิประโยชน์อื�นๆ 

สทิธิในการจํานําหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"
บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุกําหนด  

สทิธิในการออกเสยีงเพื"อลงมติเกี"ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี"ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที"กําหนดไว้ในโครงการ โดยเป็นไปตาม
เงื"อนไขและหลกัเกณฑ์ที"กําหนดไว้ในโครงการนี & และการนบัมติดงักลา่ว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"ระบุ
ไว้ในโครงการนี & 
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สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื"อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที"จะได้รับเงินคืนเมื"อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที"ระบไุว้ในโครงการ 

34. การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ 

34.1 การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเตมิกฎหมาย หรือระเบียบหรือคาํสั�ง 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั &น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที"ระบุไว้ใน
โครงการและหนงัสอืชี &ชวน  

อย่างไรก็ตามในกรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจ
ตามกฎหมายที"เกี"ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั"ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน หรือ 
เปลี"ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ"มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั"ง ที"ใช้อยู่ในปัจจุบนั  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการตามที"เห็นสมควรเพื"อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั"ง ที"เปลี"ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ"มเติมดงักลา่วตามที"ได้รับความ
เห็นชอบหรือการสั"งการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื"นใดข้างต้น  

34.2 การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการกรณีอื�นๆ โดยทั�วไป 

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื"อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้
แล้วทั &งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที"มติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกี"ยวข้องกบัสิทธิ หน้าที" และความรับผิดชอบตามข้อ 27  “สิทธิ หน้าที" 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ที"ปรึกษาของกองทนุรวม และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์” 
หรือเกี"ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ28 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากผู้จองซื &อหรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ ที"ปรึกษา หรือผู้ อื"นที"ให้บริการแก่กองทนุรวม มติดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที"ปรึกษา หรือผู้ อื"นที"ให้บริการแก่
กองทนุรวม (แล้วแตก่รณี) ในการดําเนินการตามมตินั &นๆ ทั &งนี & การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัต่อประโยชน์
ของกองทนุรวม 

ในกรณีที"การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุรวม ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของโครงการ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที"มีมติให้แก้ไข หรือภายใน 15 
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วนันบัจากวนัที"ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการสง่หนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

ทั &งนี & บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (โดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 10 วนัทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที"
ได้มีมติแก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัที"ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที"การขอมติกระทําโดย
การสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

การแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้สามารถกระทําได้เมื"อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน อนึ"ง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการยบัยั &งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ 
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื"อแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ที"ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ ได้รับความเสียหาย หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิ
หน้าที"และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ"งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

การนบัมติในการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการตามข้อนี & อยูภ่ายใต้บงัคบัความในข้อ 7 “หลกัเกณฑ์และข้อจํากดัการ
ถือหนว่ยลงทนุ” 

35. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมเมื"อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ"งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี & 

35.1 เมื"อกองทนุรวมมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั &งนี & ภายในวนัทําการถดัจากวนัที"ทราบเหตดุงักลา่ว 

35.2 เมื"อจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตํ"ากว่า 500 ล้านบาท เมื"อคํานวณจากมลูค่าของหน่วยลงทนุโดยเลิกกองทนุรวมใน
วนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที"ลงทนุเฉพาะในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

35.3 บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที"ระบไุว้ในโครงการ
ได้ เว้นแต่ในกรณีที"บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ"มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ"มเติมนั &นได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 

35.4 เมื"อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของ
กองทนุรวม 

35.5 เมื"อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เงื"อนไขเพิ"มเติม 
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- มติโดยเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คือ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ"งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ"งหนึ"งของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด โดยการนบัมติจะอยู่ภายใต้บงัคบัข้อจํากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที"
กําหนดไว้ในข้อ 7 

- เมื"อเกิดกรณีตา่งๆ จนเป็นเหตใุห้ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีการเลิกกองทนุรวม เช่น กองทนุ
รวมขาดสภาพคลอ่ง กองทนุรวมไมส่ามารถดํารงสดัสว่นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถหาบริษัท
จดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อื"นมารับหน้าที"แทนได้ในระยะเวลาตามที"ระบใุนข้อ 27.1.3 “เงื"อนไขการเปลี"ยนบริษัท
จดัการ” และข้อ 12.2 “เงื"อนไขการเปลี"ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” เป็นต้น 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาให้เลิกกองทนุรวมได้ เมื"อบริษัทจดัการเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ มีมลูค่า
รวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ หรือ
มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที"คาดหมายเช่น การเจรจาในการซื &ออสงัหาริมทรัพย์
บางรายการที"กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับ
อสงัหาริมทรัพย์ที"กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์จะลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น 

-  ในกรณีที"บริษัทจัดการได้รับคําสั"งให้เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั"งศาล เป็นต้น 

36. การดาํเนินการของบริษัทจดัการ การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวธีิการเฉลี�ยเงนิและ/หรือทรัพย์สินอื�นคืนให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนเมื�อเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม 

เมื"อเลิกกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที"สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระ
บญัชีเพื"อทําหน้าที"จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ชําระภาระหนี &สินของกองทนุรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สนิคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉลี"ยตามจํานวนหนว่ยลงทนุที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทั &งทําการอย่างอื"นที"จําเป็นเพื"อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ &น ทั &งนี & ตามหลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และ
วิธีการที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื"อชําระบญัชีเสร็จสิ &นแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทนุ
รวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิXของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบญัชี  ผู้ ชําระบญัชีจะจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื"อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั�ว
สญัญาใช้เงินที"ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนทั &งนี &  ผู้ ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็น
ผู้ดําเนินการได้ 

อนึ"ง  ในกรณีที"มีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ"งทําให้ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ผู้ ชําระบญัชี บริษัท
จัดการ  และผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาดําเนินการเกี"ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที"
เห็นสมควร  โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ที"กองทนุรวมจะได้รับเป็นสาํคญั 
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37. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจดัการตกลงที"จะระงบัข้อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที"บริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามที"ระบไุว้
ในโครงการ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"เกี"ยวข้อง และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"
เกี"ยวข้อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที"จะเสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

38. การดาํรงความพอเพยีงของเงนิทุน 

ในกรณีที"บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี"ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการจะเปลี"ยนให้บริษัทจดัการรายอื"นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ"ง
หนึ"งของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัที"บริษัทจดัการรู้หรืออาจ
รู้ถึงการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทั &งนี & หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจ
ขอให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะ
คํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในกรณีที"มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ &นจากการเปลี"ยนแปลงบริษัทจดัการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที"
กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

39. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ"งถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

นอกจากนี & บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื"อขอมติในการ
ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี & 

1. การแต่งตั &งหรือถอดถอนบริษัทจดัการ ต้องจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื"อขอมติหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพื"อขอมติ ซึ"งต้องได้รับมติเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุน
รวม  

2. เว้นแตที่"ได้กําหนดไว้ในข้อ 34.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้ต่อเมื"อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด โดยการ
ประชุมที"มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที"ทําขึ &นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือโดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั &งนี & กรณีการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที"ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจาก
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วนัที"ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

3. บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ"มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและผา่นระบบข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที"ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที"ได้มี
มติให้แก้ไขเพิ"มเติมโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั &น ผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที"จําหนา่ยได้แล้วทั &งหมดและมีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนมุตัิการเพิ"มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมไม่น้อย
กวา่ 25 รายหรือไมน้่อยกวา่กึ"งหนึ"งของจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั &งหมด ทั &งนี & จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มาประชุมดงักลา่ว
ต้องหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ"งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุนรวม
ดงักล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุมและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี"ของจํานวนหน่วยลงทุนทั &งหมดของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที"เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื"อขอมติการเพิ"มทนุดงักลา่ว ต้องมี
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี & 

ก. เพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ"มเติม และ/หรือ  

ข. เพื"อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที"กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่นสภาพที"ดี และมีความพร้อมที"
จะใช้หาผลประโยชน์ 

40. อื�นๆ 

40.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื"อกองทนุรวมจากบคุคลที"เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื"องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี & 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที"รับไว้นั &นต้องเป็นทรัพย์สินที"มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี"ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที"แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั &นบ่อยครั &งเกินความจําเป็นเพื"อให้
กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ"งให้แก่กองทนุรวมที"อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที"อาจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนั &นด้วย ทั &งนี & 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี"ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี 
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40.2 การลงทุนใน หรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สิน และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

กองทนุรวมมีหลกัเกณฑ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที"ระบไุว้ในข้อ 
5.1 ข้อ 5.2 

โดยในการบริหารจดัการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที"กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้นั &น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี"ยนแปลง พฒันา เพิ"มศกัยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดงักล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื"อการให้เช่า
พื &นที"โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพื"อนําทรัพย์สินดงักล่าวไปหาผลประโยชน์ทั &งนี & รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เพื"อวตัถปุระสงค์ต่างๆ และ/หรือเพื"อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั &งโครงการ  และหรือเพื"อการ
แบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วให้กบับคุคลทั"วไป นอกจากนี &กองทนุรวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตอื"นใดที"จําเป็นเพื"อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น ดําเนินการใดๆ เพื"อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที"บริษัทจัดการ
กองทนุรวม หรือ คณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้อีกด้วย แต่ทั &งนี &จะต้องไม่เป็นการขดัต่อข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้องกําหนด 

40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั &งบริษัทหลกัทรัพย์ที"ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์หรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที"ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที"เป็นหน่วยลงทุนให้เป็น
ผู้ดแูลสภาพคลอ่งให้แก่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อทําหน้าที"ซื &อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อรักษาสภาพ
คลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้ 

40.4 การขอสงวนสิทธิในการยบัยั&งพเิศษ (Veto Right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยบัยั &งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆของผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ขดัต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้อบงัคบัและ /หรือจรรยาบรรณหรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรือมีผลให้กองทนุรวม
เสยีหายหรือมีผลกระทบตอ่สทิธิหน้าที"และความรับผิดชอบของบคุคลภายนอกซึ"งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

40.5  การประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์เงื�อนไขและวธีิการจดัตั&งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที"คณะกรรมการก.ล.ต .หรือสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต .ได้มีการประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์เงื"อนไขและ
วิธีการจดัตั &งและจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บริษัทจดัการจะดําเนินการและแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับ
ประกาศฉบบัแก้ไขดงักลา่วโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วทั &งนี &บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการแก้ไขโครงการ 
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ภาคผนวก 1: ภาพแสดงพื .นที โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองและส่วนที กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั.ง 

กองทนุรวมจะลงทนุครั &งแรกในอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าภายในโครงการนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง โดยการลงทนุในที"ดินและ
อาคารโรงงานและคลงัสินค้า จํานวน 90ยูนิตและพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ซึ"งตั &งอยู่ในโครงการนิคม
อตุสาหกรรมปิ" นทอง ซึ"งประกอบไปด้วยนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1) นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบงั) (ปิ" นทอง 2) 
และนิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3)โดยมีรายละเอียดดงันี & 

1. นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1) 
กองทนุรวมจะลงทนุที"ดินและอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"ตั &งอยูใ่นปิ" นทอง 1 จํานวน 59ยนิูต ซึ"งอยูใ่นเฟส 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,14 โดยแสดงได้ตามแผนภาพตอ่ไปนี & 
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2. นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบงั) (ปิ" นทอง 2) 

กองทนุรวมจะลงทนุที"ดินและอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"ตั &งอยูใ่นปิ" นทอง 2จํานวน 28ยนิูต ซึ"งอยูใ่นเฟส 9, 9/2, 11,15, 
เฟสคลงัสินค้าโดยแสดงได้ตามแผนภาพตอ่ไปนี & 
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3. นิคมอตุสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3) 

กองทนุรวมจะลงทนุที"ดินและอาคารโรงงาน/คลงัสินค้าที"ตั &งอยูใ่นปิ" นทอง 3 จํานวน 3ยนิูต ซึ"งอยูใ่นเฟส 16โดยแสดงได้
ตามแผนภาพตอ่ไปนี & 
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Sensitivity Analysis)  
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ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั �น 7-8 
เลขที%  18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

หนงัสอืชี �ชวนฉบบันี �รวบรวมขึ �นโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที% 31 มีนาคม 2558 


