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คําจํากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ตามที" มี ก ารแก้ ไ ขเพิ" ม เติ ม ) และประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎ ระเบียบ
คําสัง" หนังสือเวียน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือผ่อนผันและกฎหมายอื"น
ใดที"เกี"ยวข้ อง ทังที
& "มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุคคลที"มีความสัมพันธ์ ที"เกี"ยวข้ องกับผู้จองซื &อหน่วยลงทุน ผู้จองซื &อพิเศษ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่า และ/หรื อ ผู้โอนสิทธิ การเช่า ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ"งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนีต& ามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552
(1) คูส่ มรสและบุตรที"ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึ
& "งถือหุ้นหรื อเป็ น
หุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิ นกว่าร้ อยละ 50
(ห้ า สิบ ) ของจํ า นวนหุ้น ที" จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง& หมดหรื อ ความเป็ นหุ้น ส่ว น
ทังหมด
&
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ทงนี
ั & & มิให้ รวมถึงกองทุน
สํารองเลี &ยงชีพ

กลุ่มปิ นทอง

หมายถึง

บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรียลปาร์ คจํากัด และ/หรื อบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอ
รี" จํากัด

กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

กองทุนรวมที"บริ ษัทจัดการจัดตังขึ
& &นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื"อนําเงินทีไ" ด้ จากการ
จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ไปลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังประกาศอื
&
"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง

การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอยูใ่ นสภาพที"ดีและพร้ อมที"จะใช้
หาผลประโยชน์ ไ ด้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วด้ ว ยตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทังการบริ
&
หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที"กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมาย
อื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
การประเมินค่ า

หมายถึง

การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวมเพื"อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชน โดยเป็ น
การประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ"งต้ องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิ
ครอบครองในทรัพย์สนิ เงื"อนไขและข้ อจํากัดทางกฎหมาย ข้ อจํากัดอื"นของการใช้
ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื"นที"เกี"ยวข้ อง
รวมทั ง& การสํ า รวจทรั พ ย์ สิ น ตามสภาพที" เ ป็ นอยู่ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552

การสอบทานการ
ประเมินค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็ น เกี" ย วกั บ มูล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม โดยมิไ ด้ มี การสํารวจทรั พ ย์ สินตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552

การให้ เช่ า/ให้ เช่ า

หมายถึง

การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการให้ ใช้ พื &นที"ในทํานองเดียวกับการให้ เช่า และ
การให้ บริ การที"เกี"ยวเนื"องกับการให้ เช่า หรื อการให้ ใช้ พื &นที"ดงั กล่าว

กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว หมายถึง

กําไรสุทธิที"หกั กําไรที"ยงั ไม่เกิดขึ &น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง&
ปรับปรุ งด้ วยรายการอื"นตามแนวทางที"สํานักงานกําหนด เพื"อให้ สอดคล้ องกับ
สถานะเงินสดของกองทุนรวม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

กลุ่ม บุค คลธรรมดาที" ทํ า หน้ า ที" พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการ
ตัดสินใจลงทุนหรื อจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยการซื &อ ให้ เช่า จําหน่าย
โอน หรื อรับโอนซึง" อสังหาริ มทรัพย์

โครงการ

หมายถึง

โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ นทอง

หมายถึง

นิค มอุต สาหกรรมปิ" นทอง นิ คมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง ) และนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3)

จํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน

หมายถึง

จํานวนเงินทุนที"กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สินไว้ กบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้มีกรรมสิทธิX และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน
รวมถึงบุคคลที"เกี"ยวข้ อง

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
น า ย ท ะ เ บี ย น ห น่ ว ย หมายถึง
ลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์ที"ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม

บริษัทในเครือ

หมายถึง

บริ ษัทที"ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที"
ปรึ กษา หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตงแต่
ั & ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบุ
&
คคลดังกล่าว หรื อบริ ษัทที"บคุ คลดังกล่าวถือหุ้นตังแต่
& ร้อยละ
10 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
&
ษัทนัน&

บริษัทประเมินค่ า
ทรัพย์ สิน

หมายถึง

บริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวม ซึ" ง เป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินที"อยู่ในบัญชีรายชื"อที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยการให้ ค วาม
เห็น ชอบบริ ษั ทประเมิ นมูลค่าทรั พ ย์ สิน และผู้ป ระเมิ นหลัก เพื"อ วัต ถุป ระสงค์
สาธารณะ พ.ศ. 2552 และที"ได้ แก้ ไขเพิ"มเติม

บุคคลทีเกียวข้ อง

หมายถึง

บุคคลที"เกี"ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ที" สน. 29/2549 เรื" อง การกระทําที"อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ ในการป้องกัน ลงวันที" 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 และที"แก้ ไขเพิ"มเติม

บุคคลทีเกียวข้ องกับ
บริษัทจัดการ

หมายถึง

บุคคลที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552
เรื" อ งหลัก เกณฑ์ เงื" อ นไข และวิ ธี ก ารจัด ตัง& และจั ด การกองทุ น กองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที" 28กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที"แก้ ไขเพิ"มเติม อันได้ แก่
(ก) บุคคลที"มิใช่หน่วยงานของรัฐซึง" ถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึง" ดังต่อไปนี &
1. บุคคลที"ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
&
ษัทจัดการกองทุนรวม
2. บุคคลที"ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้ อยละ 30 ของ
จํ า นวนหุ้ นที" จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว ทัง& หมดหรื อ จํ า นวนหุ้ นส่ ว นของบุค คล
ดังกล่าว เว้ นแต่บคุ คลตาม 1. เป็ นบริ ษัทที"จดั ตังในต่
& างประเทศ
(ข) นิติบุค คลที"บ ริ ษัทจัดการกองทุนรวมถื อหุ้น หรื อเป็ นหุ้น ส่วนของนิติ บุคคล
ดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
&
อจํานวน
หุ้นส่วน
(ค) นิติบคุ คลที"มีบคุ คลที"ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที"
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
&
อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลดังกล่าว เป็ นผู้ถือ
หุ้นในบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
&
ษัทจัดการกองทุนรวมด้ วย
(ง) กรรมการ ผู้จัด การ พนัก งานระดับ ผู้จัด การฝ่ ายขึน& ไปของบริ ษั ท จัด การ
กองทุนรวม รวมทังบุ
& คคลที"มีตําแหน่งซึ"งมีอํานาจหน้ าที"เช่นเดียวกับบุคคล
ดังกล่าว
(จ) ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนัน&
(ฉ) นิติบคุ คลที"บคุ คลตาม (ง) หรื อ (จ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้ อยละ
30 ของจํานวนหุ้นที"จําหน่ายได้ แล้ วหมดหรื อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน&
ประกาศสํานักงาน
หมายถึง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
สน. 25/2552

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 เรื" อง หลักเกณฑ์
เงื" อนไข และวิธีการจัดตัง& และจัดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ลงวันที" 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที"ได้ แก้ ไขเพิ"มเติม

ปิ นทอง 1

หมายถึง

นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง

ปิ นทอง 2

หมายถึง

นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง)

ปิ นทอง 3

หมายถึง

นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3)

ผู้จองซือ. ทัวไป

หมายถึง

ผู้ลงทุนที"จองซื &อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการทัว" ไปตามที"ระบุไว้ ในโครงการ และมิใช่
บุคคลดังต่อไปนี &
1. ผู้จองซื &อพิเศษ และ
2. เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที"กองทุน
รวมจะลงทุน และ
3. ผู้จองซื &อประเภทกองทุน

ผู้จองซือ. ประเภทกองทุน หมายถึง

ผู้จองซื &อพิเศษที"เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ"งดังต่อไปนี &ตามรายละเอียดที"กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที" สน. 25/2552
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
2. กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ
3. กองทุนประกันสังคม
4. กองทุนรวมที"จดั ตังขึ
& &นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ซงึ" เป็ นกองทุนรวมที"
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว" ไป
ผู้จองซือ. พิเศษ

หมายถึง

ผู้ลงทุนที"หนังสือชี &ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้ แยกต่างหากจากผู้จองซื &อทัว" ไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 ทังนี
& & ผู้จองซื &อพิเศษให้
หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี &
(ก) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" กจ. 9/2555 เรื" องการ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที" 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 และที"แก้ ไขเพิ"มเติม แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนตามข้ อ 2(10) (18) (22)
(23) (24) (25) และ (26) แห่งประกาศดังกล่าว (“ผู้ลงทุนสถาบัน” ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" กจ. 9/2555 ที" ใ ช้ กับ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ตามความหมายนี &ได้ แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
& &น
4. บริ ษัทเงินทุน
5. บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริ ษัทหลักทรัพย์
7. บริ ษัทประกันวินาศภัย
8. บริ ษัทประกันชีวิต
9. กองทุนรวม
10. กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ
11. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
12. กองทุนประกันสังคม
13. กองทุนการออมแห่งชาติ
14. กองทุนเพื"อการฟื น& ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
15. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื &อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื &อ
ขายล่วงหน้ า
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
16. ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ การซื อ& ขายล่วงหน้ า ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการซื อ& ขาย
สินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
17. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
18. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. นิติบคุ คลประเภทบรรษัท)
(ข) กองทุนส่วนบุคคลซึ"งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก)
หรื อ (ค) ถึง (ญ)
(ค) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรื อนิติ
บุคคลอื"นที"มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
& &น
(ง) สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื"อสาธารณะประโยชน์
(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์
(ฉ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที"ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(ช) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที"จดั ตังขึ
& &นตาม
กฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว" ไป
(ซ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง" มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี &
1. ผู้ลงทุนสถาบันตาม (ก) แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื &อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วย
สัญ ญาซื อ& ขายล่ว งหน้ าและผู้ประกอบธุร กิ จการซื อ& ขายล่ว งหน้ าตาม
กฎหมายว่าด้ วยการซื &อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
2. ผู้ลงทุนตาม (ค)
3. กองทุนส่วนบุคคลที"เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม 1. หรื อ 2.
(ฌ)นิติบคุ คลซึ"งมีผ้ ลู งทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของ
จํานวนหุ้นที"มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
&
(ญ)ผู้ลงทุนอื"นใดตามที"สาํ นักงานกําหนด
ผู้จัดการกองทุน

หมายถึง

ผู้ที"ทําหน้ าที"ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ"งหลักทรัพย์ ทรั พย์สินอื"นใดที"มิใช่
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื"น
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ผู้ จั ด ก ารก อ งทุ น รว ม หมายถึง
อสังหาริมทรัพย์

ผู้ที"ทําหน้ าที"ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ"งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์

ผู้จัดจําหน่ าย

หมายถึง

ผู้ที"ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
และผู้ที" ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทการจั ด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ที"เป็ นหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง

ผู้ที"ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการให้ ทําหน้ าที"ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุน รวมแทนบริ ษัท จัด การ ซึ"ง มี คุณ สมบัติ และไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ า ม
ตามที"กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด

ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผู้ลงทุนที"เป็ นคนต่างด้ าวและนิติบุคคลที"มีสิทธิ ในที"ดินเสมือนคนต่างด้ าวตาม
ประมวลกฎหมายที"ดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี

ผู้ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข า ย หมายถึง
หน่ วยลงทุน

บุคคลหรื อนิติบคุ คลที"บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที"ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ"งเป็ นผู้สอบบัญชีที"อยู่ในบัญชีรายชื"อที"ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้ วยการ
ให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที"ได้ แก้ ไขเพิ"มเติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และตามที"ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ"มเติม

มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ หมายถึง
(NAV)

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหักด้ วยหนี &สิน ซึ"งคํานวณตามวิธีการที"กําหนดไว้
ในโครงการ

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เมื"อสิ &น
วันทําการที"คํานวณ

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรั พย์สินซึ"งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี" ยวกับการ
ประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผ้ ูประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักเพื"อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 เป็ นผู้
ลงลายมือชื"อในรายงานดังกล่าวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"
สน. 25/2552

รายได้ ประจํา

หมายถึง

รายได้ ที"เ ป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติ ประจํ า ที"ก องทุนรวมได้ รับ เนื" อ งจากการให้
บุคคลอื"นใช้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ นต้ น และให้
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หมายความรวมถึงดอกเบี &ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย
รายละเอียดโครงการ

หมายถึง

รายละเอียดของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

วันทําการ

หมายถึง

วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วั น ที ก อ ง ทุ น รว ม เ ข้ า หมายถึง
ลงทุนครัง. แรก

วันที"กองทุนรวมได้ จดทะเบียนการซื &อ และ/หรื อสิทธิการเช่าทรัพย์สินและรับโอน
กรรมสิทธิX และ/หรื อในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนครัง& แรกโดยชอบด้ วยกฎหมาย
เสร็ จสมบูรณ์

สํ า นั ก ง า น ห รื อ หมายถึง
สํานักงาน ก.ล.ต. ห รื อ
สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หนังสือชีช. วน

หมายถึง

หนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื"อบริ ษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที"อยู่

:

ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 1 ชัน& 7 – 8
เลขที" 18 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงจตุ จัก ร เขตจตุ จัก ร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื"อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

1.2

ชื"อโครงการ (อังกฤษ)

:

Pinthong Industrial Park Property Fund

1.3

ชื"อย่อ

:

PPF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทไม่รับซือ& คืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื"อขอให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
30วัน นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนทีเสนอขาย และ
มูลค่ าขั&นตําในการจองซื&อ
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2,245,100,000บาท

2.2

มูลค่าที"ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.00บาท

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

224,510,000หน่วย

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื"อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที"เสนอขาย

:

10.00บาท

2.6

จํานวนหน่วยขันตํ
& "าของการจองซื &อ

:

5,000หน่วย และเพิ"มครัง& ละ1,000หน่วย
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื"อระดมเงินจากนักลงทุนทัว" ไป ทังที
& "เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
&
างประเทศ ซึง" กองทุนรวมจะ
นําเงินที"ได้ จากการระดมทุนไปซื &อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิX
และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที"กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลีย" นแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื"นๆ และ/หรื อดําเนินการอื"นใดที"เกี"ยวข้ องและจําเป็ น
เพื"อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื"อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื"นและ/หรื อหลักทรัพย์อื"นและ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื"นใดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครั&งแรก
กองทุน รวมจะมุ่ง ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ และ/หรื อ ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื"น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื"น เพื"อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
& &
กองทุนรวมมี วัตถุประสงค์ จะลงทุนครั ง& แรกในอาคารโรงงานและคลังสิน ค้ าภายในโครงการนิค ม
อุตสาหกรรมปิ" นทอง โดยการลงทุนในกรรมสิทธิX ในที"ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้ ารวมจํานวน90ยู
นิตและพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า1ที"ตงอยู
ั & ใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง
ซึ"งประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ" น
ทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3)ซึ"งตังอยู
& ่ที"ตําบลหนองขาม และตําบล
บึง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีโดยมีบริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ" นทอง ทังนี
& & บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอ
รี" จํากัด เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิX ในทรัพย์ สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน(ทรัพย์ สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก)
ทังนี
& & รายละเอียดที"ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี & (ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมในภาคผนวก 1ภาพแสดงพื &นที"โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ" นทองและส่วนที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก)
หมายเหตุ: 1พื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพื &นที"ให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าพื &นที"สํานักงานและโรงอาหารให้ เช่าและพื &นที"อาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
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สรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรก
นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
1
ปิ" นทอง 1
2
ปิ" นทอง 1
3
ปิ" นทอง 1
4
ปิ" นทอง 1
5
ปิ" นทอง 1
6
ปิ" นทอง 1
7
ปิ" นทอง 1
8
ปิ" นทอง 1
9
ปิ" นทอง 1
10
ปิ" นทอง 1
11
ปิ" นทอง 1
12
ปิ" นทอง 1
13
ปิ" นทอง 1
14
ปิ" นทอง 1
15
ปิ" นทอง 1
16
ปิ" นทอง 1
17
ปิ" นทอง 1
18
ปิ" นทอง 1
19
ปิ" นทอง 1
20
ปิ" นทอง 1
21
ปิ" นทอง 1
22
ปิ" นทอง 1

เฟส

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

เฟส 4

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

โฉนดเลขที

พืน. ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

89987
89988
89989
89990
89991

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

89971

6-3-70

100637

3-1-86

100638

4-0-14

100670

7-2-92

พืน. ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,188
1,188
1,188
1,188
1,188
1,566
1,566
1,566
1,566
1,566
1,002
1,076
1,002
1,243.4
1,064.4
1,243.4
1,080
1,080
1,080
900
1,008
1,116

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
2 หลัง รวม6 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2
ชัน& 2 หลัง รวม7 ยูนิต

อายุอาคาร
โดยประมาณ
(ปี )3
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

เจ้ าของกรรมสิทธิXก่อน
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด

บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด

บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด

บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
23
ปิ" นทอง 1
24
ปิ" นทอง 1
25
ปิ" นทอง 1
26
ปิ" นทอง 1
27
ปิ" นทอง 1
28
ปิ" นทอง 1
29
ปิ" นทอง 1
30
ปิ" นทอง 1
31
ปิ" นทอง 1
32
ปิ" นทอง 1
33
ปิ" นทอง 1
34
ปิ" นทอง 1
35
ปิ" นทอง 1
36
ปิ" นทอง 1
37
ปิ" นทอง 1
38
ปิ" นทอง 1
39
ปิ" นทอง 1
40
ปิ" นทอง 1
41
ปิ" นทอง 1
42
ปิ" นทอง 1
43
ปิ" นทอง 1
44
ปิ" นทอง 1
45
ปิ" นทอง 1
46
ปิ" นทอง 1

เฟส

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า
B4
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2

โฉนดเลขที

89974

185319

185742, 69646

พืน. ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

10-0-37

10-2-95.6

9-0-38.8

พืน. ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,296
900
900
676
676
580
580
1,116
1,224
1,332
1,440
1,692
3,120
2,640
2,160
1,680
1,368
1,476
1,080
1,368
1,368
1,944
1,620
1,620

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
6 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชัน& 4 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชันและชั
&
นลอย
&
3 หลัง รวม8 ยู
นิต

อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิXก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
10.5
9.7
9.7
9.7
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
9.7
ปาร์ ค จํากัด
9.7
9.7
7.4
7.4
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี" จํากัด
7.4
7.4
8.2
8.2
8.2
8.2
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด
8.2
8.2
8.2
8.2
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
47
ปิ" นทอง 2
48
ปิ" นทอง 2
49
ปิ" นทอง 2
50
ปิ" นทอง 2
51
ปิ" นทอง 2
52
ปิ" นทอง 2
53
ปิ" นทอง 2
54
ปิ" นทอง 2
55
ปิ" นทอง 2

เฟส

เฟส 9

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5

โฉนดเลขที

131704

131705

พืน. ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

5-3-67.7

12-1-56.4

พืน. ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,296
1,584
1,584
1,584
1,296
1,296
1,296
1,584
1,584

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชันและชั
&
นลอย
&
2หลัง รวม9 ยู
นิต

เฟส 9/2

A

5,056

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชันและชั
&
นลอย
&

ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1

เฟส 10

A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

146321

16-2-82.6

4,380
4,380
2,946
1,473
1,473
1,473
1,473

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
7 ยูนิต

64

ปิ" นทอง 2

เฟส 11

A

161576

5-3-1.5

4,087.2

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&

65
66
67
68

ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1

เฟส 14

B1
C1
C2
C3

165426
165352
165353
165354

2-0-25.2
2-0-4.7
2-0-8.9
1-3-15.6

1,230
1,130
1,130
1,130

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน&
และชันลอย
&
6 หลัง

56

ปิ" นทอง 2

57
58
59
60
61
62
63

อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิXก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
7.2
7.2
7.2
7.2
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
7.2
ตอรี" จํากัด
7.2
7.2
7.2
7.2
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
5.2
ตอรี" จํากัด
5.1
5.1
5.1
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
5.1
ตอรี" จํากัด
5.1
5.1
5.1
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
5.3
ตอรี" จํากัด
1.8
1.8
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี" จํากัด
1.8
1.8
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
69
ปิ" นทอง 1
70
ปิ" นทอง 1
71
ปิ" นทอง 2
72
ปิ" นทอง 2
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2

เฟส

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า
C4
C5
A1
A3

เฟส 15

B1
B2
B3

ปิ" นทอง 2

B4

ปิ" นทอง 3
ปิ" นทอง 3
ปิ" นทอง 3
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2

A
B1
B2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5

เฟส 16

คลังสินค้ า

โฉนดเลขที

พืน. ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

165355
165356
173117
173115
173119
173123
173121
173124
173122
173125
177827
177826
177825

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

129974

8-1-78.3

129973

7-3-77.2

พืน. ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,130
1,130
1,242
1,242
1,452
1,452
1,452

อาคารโครงสร้ างเหล็ก 1 ชัน&
และชันลอย
&
6 หลัง

1,452
2,400
2,700
2,700
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อาคารโครงสร้ างเหล็ก 1 ชัน&
และชันลอย
&
3 หลัง

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชัน& 2หลัง รวม 11 ยูนิต

อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิXก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด
1.5
1.5
1.5
1.5
0.7
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยล
0.7
ปาร์ ค จํากัด
0.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
7.7
ตอรี" จํากัด
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ

เฟส

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า

โฉนดเลขที

พืน. ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

พืน. ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2

อายุอาคาร
โดยประมาณ
(ปี )3
7.94

เจ้ าของกรรมสิทธิXก่อน
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน

รวม
151-1-87.1
134,338.4
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ:
1
ไม่รวมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื &นที"ดงั กล่าวทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจะมีพื &นที"ที"สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั&
ประมาณ143,806.4ตารางเมตร
2
ไม่รวมอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
3
อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้ า ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
4
อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าเฉลี"ย ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
5
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกบางส่วนตกอยูภ่ ายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศทังนี
& & ก่อนการลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวม บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึง" เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทังหมดก่
&
อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิXให้ กบั กองทุนรวม
6
ข้ อมูล ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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ทังนี
& & ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกทังหมดสามารถสรุ
&
ปแบ่งตามโครงการได้ ดังต่อไปนี &
ตารางสรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรกแบ่ งแยกตามโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนยูนิตโรงงาน/
พืน. ทีดิน
พืน. ทีอาคารประมาณ1
จํานวนเฟส
โครงการ
คลังสินค้ า
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
(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
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1ไม่รวมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื &นที"ดงั กล่าวทรัพย์สิน
ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจะมีพื &นที"ที"สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมดประมาณ143,806.4ตารางเมตร
ั&
2
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกบางส่วนตกอยู่ภายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินใน
ประเทศ ทังนี
& & ก่อนการลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวม บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด ซึง" เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทังหมดก่
&
อนหรื อในวันโอน
กรรมสิทธิXให้ กบั กองทุนรวม
3
ข้ อมูล ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดยจํานวนเงินที"กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจะกําหนด
จากจํ า นวนเงิ นที"ส ามารถระดมได้ จ ากการออกและเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมหักด้ ว ย
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที"เกี"ยวเนื"องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง& แรก
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที"จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ"งสะท้ อนมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที"
ได้ จากการประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที"เสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษ และ/หรื อผู้ลงทุนทัว" ไป ทังที
& "
เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื"อนไขตามที"ระบุไว้ ในหนังสือชี &ชวน
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3.3 รายละเอียดทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั&งแรก
1) ข้ อมูลทัวไปและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ตารางต่อไปนี &สรุปข้ อมูลและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง& แรกระหว่างปี พ.ศ. 2553– ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556
ผลการดําเนินงาน
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ม.ค. – มิ.ย.
2553
2554
2555
พ.ศ. 2556
จํ า น ว น อ า ค า ร โ ร ง ง า น แ ล ะ
75
81
87
871
คลังสินค้ า (ณ วันสิ &นงวด)
อัตราการเช่าพื &นที"เฉลีย" 2 (ร้ อยละ)
71.16
80.02
82.25
85.30
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การอาคาร
123.49
127.65
130.18
138.27
2
โรงงานและคลังสินค้ าเฉลีย" (บาท/
ตารางเมตร/เดือน)
รายได้ คา่ เช่า3 (ล้ านบาท)
47.91
59.27
67.60
37.05
3
รายได้ คา่ บริ การ (ล้ านบาท)
70.53
87.08
97.64
53.78
3
รายได้ ค่าเช่า และค่า บริ การรวม (
118.44
146.35
165.24
90.83
ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
118.55
146.52
165.54
90.90
ต้ นทุ น ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารและ
9.82
14.17
20.97
8.65
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร(ล้ านบาท)
กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก่ อ น
108.73
132.35
144.57
82.25
ดอกเบี &ย ภาษี คา่ เสือ" มราคาและค่า
ตัดจําหน่าย (ล้ านบาท)
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที" 30 มิถนุ ายน พ.ศ 2556 มีอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง
จํานวน 3 ยูนิตทังนี
& & ปั จจุบนั อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดได้
&
มีการก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จ
2
อัตราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยและอัตราค่าเช่าและค่าบริ การอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเฉลี"ยคํานวณจากพื &นที"
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าเท่านัน& โดยไม่รวมพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
3
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสําหรับทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกทังหมด
&

สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน
อัตราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องจาก
ร้ อยละ 71 .16 ในปี พ.ศ. 2553 เป็ นร้ อยละ 85.30ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี &
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเฉลี"ยมีการเติบโตจาก 123.49 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 138.27 บาท/ตารางเมตร/เดือน คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ย
สะสม (CAGR) ประมาณร้ อยละ 4.6 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการที"อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าใหม่
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ที"สร้ างเสร็ จในแต่ละปี สามารถปล่อยเช่าได้ ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที"สงู กว่าอาคารโรงงาน/
คลังสินค้ าที"มีอยูเ่ ดิม ประกอบกับการปรับขึ &นค่าเช่าและค่าบริ การของอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"มี
อยูเ่ ดิมเมื"อมีการทําสัญญาใหม่
จากปั จจัยดังกล่าว ประกอบกับจํานวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"เพิ"มขึ &นในแต่ละปี ส่งผลให้ รายได้
รวมมีการเติบโตขึ &นอย่างต่อเนื"อง โดยในปี พ.ศ. 2555ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมี
รายได้ รวมประมาณ 165.54 ล้ านบาท เพิ"มขึ &นจาก 146.52 ล้ านบาทและ 118.55 ล้ านบาทในช่วง
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซึง" ประกอบด้ วย ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงาน/
คลังสินค้ า ค่าเบี &ยประกัน ค่าภาษี โรงเรื อน และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื"นๆ ได้ มีการปรับตัว
เพิ"ม จาก 9.82 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 20.97 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึ"งมีสาเหตุหลักมา
จากจํานวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"เพิ"มขึ &น
ทังนี
& & หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมี
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี &ย ภาษี ค่าเสื"อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้
รวมประมาณร้ อยละ 87 – 91 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ดี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก โครงสร้ างรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมจะมีการเปลี"ยนแปลงจากผลประกอบการในอดีตตามที"แสดงในตาราง
ข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลทัว" ไปและผลการดําเนินงานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"แสดง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ข้ างต้ นมีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนบางส่ว นอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ขณะที"ในปั จจุบันอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดได้
&
มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จทังหมด
&
90 ยูนิต นอกจากนี &
ภายหลังจากที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โครงสร้ างค่าใช้ จ่ายจะเปลี"ยนแปลงไป
ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื"นๆ
ตามข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที"อาจเกิดขึ &น
2) ทําเลทีตัง. ของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรก
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ตังอยู
& ่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" น
ทอง โดยมีรายละเอียดที"สาํ คัญดังต่อไปนี &
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ภาพแสดงตําแหน่งที"ตงของโครงการนิ
ั&
คมอุตสาหกรรมปิ" นทอง
ตําแหน่งที"ตงของโครงการนิ
ั&
คมอุตสาหกรรมปิ" นทองสามารถเชื"อมต่อกับสถานที"สําคัญต่างๆ ในภาค
ตะวันออกได้ เช่น ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองพัทยา และอําเภอศรี ราชาเป็ นต้ น

'
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด

ภาพแสดงตําแหน่งที"ตงของโครงการนิ
ั&
คมอุตสาหกรรมปิ" นทองทัง& 3 โครงการ

ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด

รายละเอียดที"สาํ คัญของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง
ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
ปิ นทอง
สถานทีตัง.
ระยะทางโดยประมาณสําหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์ จาก

ตําบลหนองขามและตําบลบึงอําเภอศรี ราชาจังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพฯ95กิโลเมตร
- ท่าเรื อแหลมฉบัง9กิโลเมตร
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 65กิโลเมตร

ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
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3) อายุอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ณวันที"13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทัง90ยู
& นิตที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรก มีอายุเฉลีย" นับจากวันที"ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเท่ากับ7.9ปี โดยมีรายละเอียดดังนี &
อายุอาคาร (ปี )
จํานวนอาคาร (ยูนิต)
สัดส่ วนต่ อจํานวนอาคารทัง. หมด
น้ อยกว่า 4 ปี
15
16.67
ตังแต่
& 4-8 ปี
33
36.67
ตังแต่
& 8-12 ปี
32
35.56
มากกว่า 12 ปี
10
11.11
รวม
90
100.00
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด

4) อัตราการเช่ า
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าจํานวน90ยูนิตที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก มีอตั ราการเช่าพื &นที"เฉลี"ย
ในปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ดังนี &
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เฟส

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

เฟส 4

ชืออาคาร
โรงงานและ
คลังสินค้ า
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A1
A2
A3
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B2

อัตราการเช่ าพืน. ทีเฉลีย
ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
66.67
91.67
16.67
100.00
100.00
100.00
2.96
75.00
100.00
100.00
100.00
8.33
0.00
100.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
62.90
33.33
16.67
100.00
0.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
100.00
75.00

100.00
66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
41.67
100.00
100.00
16.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
62.50
66.67

ม.ค. – มิ.ย.
พ.ศ. 2556
100.00
83.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ลําดับที
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

เฟส

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

เฟส - 9

เฟส - 9/2
เฟส - 10

ชืออาคาร
โรงงานและ
คลังสินค้ า
B3
B4
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
A
A1
A2

อัตราการเช่ าพืน. ทีเฉลีย
ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
41.67
100.00
100.00
100.00
58.33
100.00
100.00
100.00
100.00
25.00
100.00
33.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
100.00
0.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
66.67
58.33
58.33
100.00
100.00
58.33
21.77
100.00
44.35
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
43.55
45.70

100.00
100.00
66.67
66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
100.00
41.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
8.33
54.84
79.03
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.33
33.33

ม.ค. – มิ.ย.
พ.ศ. 2556
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
33.33
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อัตราการเช่ าพืน. ทีเฉลีย
ชืออาคาร
ลําดับที
เฟส
โรงงานและ
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
คลังสินค้ า
59
B1
33.33
100.00
100.00
60
B2
66.67
100.00
100.00
61
B3
0.00
83.33
100.00
62
B4
16.67
100.00
100.00
63
B5
75.00
100.00
100.00
64
เฟส - 11
A
0.00
66.67
100.00
65
B1
0.00
83.33
66
C1
41.67
100.00
67
C2
16.67
100.00
เฟส - 14
68
C3
33.33
66.67
69
C4
25.00
100.00
70
C5
0.00
100.00
71
A1
0.00
72
A3
50.00
73
B1
100.00
เฟส 15
74
B2
0.00
75
B3
100.00
76
B4
83.33
77
A
78
เฟส 16
B1
79
B2
80
A1
100.00
100.00
66.67
81
A2
100.00
100.00
66.67
82
A3
100.00
100.00
66.67
83
A4
100.00
100.00
66.67
84
A5
100.00
100.00
66.67
85
คลังสินค้ า
A6
100.00
100.00
66.67
86
B1
100.00
100.00
66.67
87
B2
100.00
100.00
66.67
88
B3
100.00
100.00
66.67
89
B4
100.00
100.00
66.67
90
B5
100.00
100.00
66.67
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด

ม.ค. – มิ.ย.
พ.ศ. 2556
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
100.00
100.00
83.33
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ:[xx]หมายถึงอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ณ ช่วงปี นันๆ
&
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5) อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
ตารางต่อไปนี &แสดงข้ อมูลของสัญญาเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
ซึง" จะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละปี ณวันที"13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าต่ อพืน. ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
ปี ทีครบกําหนดอายุสัญญาเช่ า
ได้ ทัง. หมด (ร้ อยละ)
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม พ.ศ. 2557
29.19
พ.ศ. 2558
31.33
พ.ศ. 2559
19.20
หลัง พ.ศ. 2559
15.46
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าว่าง1
4.82
รวม
100.00
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557มีพื &นที"อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ6,476ตารางเมตรทังนี
& &
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดจะตกลงให้ มีการ
ประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"วา่ งอยู่ ณ วันที"กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับการประกันการมีผ้ ูเช่าได้ ในข้ อ 3.6การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุน)

6) รายละเอียดของผู้เช่ าอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้ า
ตารางต่อไปนี &แสดงข้ อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจําแนก
ตามสัญชาติของผู้เช่าณวันที"13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าต่ อพืน. ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
สัญชาติ
ได้ ทัง. หมด (ร้ อยละ)
ญี"ปนุ่
56.82
ไทย
15.39
เยอรมนี
9.45
ไต้ หวัน
3.83
สหรัฐอเมริ กา
3.22
เกาหลี
1.92
ฟิ นแลนด์
1.17
เดนมาร์ ค
1.07
ประเทศอื"นๆ
2.31
1
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าว่าง
4.82
รวม
100.00
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557มีพื &นที"อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร ทังนี
& &
บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดจะตกลงให้ มีการ
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ประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"วา่ งอยู่ ณ วันที"กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ"มเติมเกี"ยวกับการประกันการมีผ้ ูเช่าได้ ในข้ อ 3.6การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สินที"กองทุน
รวมเข้ าลงทุน)

ตารางต่อไปนี &แสดงข้ อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจําแนก
ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่าณวันที"13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าต่ อพืน. ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
ประเภทอุตสาหกรรม
ได้ ทัง. หมด (ร้ อยละ)
ชิ &นส่วนยานยนต์
41.34
อุตสาหกรรรมแปรรูปโลหะ
9.45
ชิ &นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และเครื" องใช้ ไฟฟ้ า
8.70
ผลิตภัณฑ์จากไม้
5.33
ชิ &นส่วนเครื" องจักร
5.06
โลจิสติกส์
4.05
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
3.48
บรรจุภณ
ั ฑ์
1.60
เทรดดิ &ง
1.17
บริ การ
1.17
อื"นๆ
13.83
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าว่าง1
4.82
รวม
100.00
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557มีพืน& ที"อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร
ทังนี
& &บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดจะตกลงให้ มี
การประกันการมีผ้ ูเช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"ว่างอยู่ ณ วันที"กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมเกี" ยวกับการประกันการมีผ้ ูเช่าได้ ในข้ อ 3.6การจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินที"
กองทุนรวมเข้ าลงทุน)
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ตารางต่อไปนี &แสดงข้ อมูลผู้เช่ารายใหญ่10 อันดับแรกณวันที" 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
รายชือผู้เช่ า
ประเภท
สัดส่ วนรายได้ ปี ทีสิน. สุดสัญญาเช่ าและ
อุตสาหกรรม
ค่ าเช่ าและ
สัญญาบริการ
ค่ าบริการรวม
ต่ อรายได้ ค่า
เช่ าและ
ค่ าบริการรวม
ทัง. หมด1(ร้ อย
ละ)
1. บ.จอห์ น สัน คอนโทรลส์ ชิ &นส่วนยานยนต์
8.88
พ.ศ. 2565
แอนด์ ซัม มิ ท อิ น ที เ รี ย ส์
จํากัด
2. บ.ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) ชิ &นส่วนยานยนต์
8.32
พ.ศ. 2557
จํากัด
และ พ.ศ. 2560
3. บ.แพน เอเซี ย แพคกิ ง& ผลิตภัณฑ์จากไม้
4.46
พ.ศ. 2558
จํากัด
4. บ.ไอเอซี แมนูแ ฟ็ คเจอริ" ง ชิ &นส่วนยานยนต์
3.73
พ.ศ. 2559
(ไทยแลนด์) จํากัด
5. บ.เจไออี ไ อ (ไทยแลนด์ ) ชิ &นส่วนยานยนต์
3.73
พ.ศ. 2559
จํากัด
6. บ.เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิง& อุต สาหกรรมแปร
3.34
พ.ศ. 2557
จํากัด
รูปโลหะ
และ พ.ศ. 2558
7. บ.พี.เจ. คอมโพสิต จํากัด ชิ &นส่วนยานยนต์
2.87
พ.ศ. 2559
8. บ.ไทยซัมมิท เทป จํากัด อื"นๆ
2.67
พ.ศ. 2557
9. บ. ชิ มิ ซุ เมทัล แสตมปิ & ง อุต สาหกรรมแปร
2.55
พ.ศ. 2559
(ไทยแลนด์) จํากัด
รูปโลหะ
10. บ.โคบาเทค (ประเทศไทย) ชิ &นส่วนยานยนต์
2.20
พ.ศ. 2557
จํากัด
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการรวมจากผู้
42.75
เช่ ารายใหญ่ 10 อันดับแรก คิดเทียบรายได้ ค่า
เช่ าและค่ าบริการรวมทัง. หมด1
ทีมา:บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด
หมายเหตุ: 1สัดส่วนรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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3.4 ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั&งแรก
ภาวะอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าภายในพื &นที"นิคมอุตสาหกรรมขึ &นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลัก เนื"องจากภาวะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสําคัญที"ผ้ ปู ระกอบการ
ภาคเอกชนทังในประเทศและต่
&
างประเทศใช้ ประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในด้ านการผลิตสินค้ า เพื"อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคภายในประเทศและเพื"อการส่งออก
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
นับตังแต่
& วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื"อปี พ.ศ. 2551 ได้ สง่ ผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อทุกภูมิภาค
ทัว" โลกนันเศรษฐกิ
&
จโลกเริ" มฟื น& ตัวอย่างช้ าๆ ด้ วยอัตราการเติบโตที"ไม่สงู มากนัก ตามรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กามีการฟื น& ตัวได้
อย่างต่อเนื"อง จากการจ้ างงานที"ปรับตัวสูงขึ &นการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และการขยายเพดาน
หนี &สาธารณะนอกจากนี & เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป (ยูโรโซน) มีการปรับตัวดีขึ &นตามลําดับ ซึ"ง
เป็ นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศสมาชิก และการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดย
ธนาคารกลางยุโรปสําหรั บเศรษฐกิ จของประเทศญี" ปุ่นนัน& คาดว่าการขยายตัวจะปรั บลดลงเล็กน้ อย สืบ
เนื"องมาจากการขึ &นอัตราภาษี การบริ โภค และการลดลงของแรงส่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื"องโดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการขยายการลงทุน
โครงสร้ างพื &นฐาน การขยายมาตรการผ่อนคลายทางภาษี แก่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงสิ &นปี พ.ศ. 2559 และการ
อ่อนค่าของเงินหยวน โดยเมื"อวันที" 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ คาดการณ์อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 ที"ระดับร้ อยละ 3.4
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2556 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที"แท้ จริ ง (Real Gross Domestic
Product: Real GDP) ของประเทศไทยเติบโตขึ &นเป็ นอย่างมากจากมูลค่า 3.5 ล้ านล้ านบาทในปี พ.ศ.2546
เป็ นมูลค่า 5.0ล้ านล้ านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย" สะสม (Compound Annual Growth
Rate: CAGR) เท่ากับร้ อยละ 3.8 ต่อปี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที"
แท้ จริ งมีอตั ราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากับร้ อยละ 4.7ต่อปี เนื"องมาจากการขยายตัวด้ านการลงทุน
ทังภาครั
&
ฐ และภาคเอกชน และการกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื"องของรัฐบาล
สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปั จจุบนั (Nominal GDP) ในไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2557 มีมลู ค่า
ลดลงร้ อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงทังในด้
& านการใช้ จ่าย
ภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้ า ทังนี
& & สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราที"ลดลง โดยอยู่ในช่วงร้ อยละ
1.5ถึง 2.5ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที"มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ &นจากครึ" งปี แรก และแรงกดดัน
ด้ านราคานํ &ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ที"อยู่ในเกณฑ์ตํ"า ซึ"งเอื &ออํานวยต่อการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อน
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คลาย ในขณะที" มีปัจ จัยลบคือ การจัดตัง& รั ฐบาลล่า ช้ า การใช้ จ่า ยภาคครั ว เรื อ นที"ฟื&น ตัวล่าช้ า การลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัวลง รวมทังการขยายตั
&
วของภาคการท่องเที"ยวในอัตราที"ตํ"า
แผนภาพแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP)ของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 –
2556
พัน ล้านบาท
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ทีมา: IMF (World Economic Outlook Database)

นอกจากอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที"อยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยังถือว่ามีขนาดใหญ่เมื"อเทียบกับประเทศอื"นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภูมิภาคฯ) โดย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556อยู่ในอันดับที" 2 ของภูมิภาคฯ รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย
ดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนของประเทศไทยที"เพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องเป็ นอีกหนึ"งปั จจัยสําคัญที"ช่วยดึงดูดนัก
ลงทุนต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย โดยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ.
2551 ดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องจาก 138เป็ น 147ในระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2556
หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากับร้ อยละ 3.2โดยมีปัจจัยหลักมาจากความเชื"อมัน" ของ
ผู้บริ โภคที"เพิ"มขึ &น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครั ฐ อาทิ การปรับค่าจ้ างแรงงานขัน& ตํ"า การออก
มาตรการคืนภาษี รถยนต์ คันแรก เป็ นต้ น สําหรั บดัช นีการบริ โภคของภาคเอกชนในช่วงเดือนมกราคมถึ ง
มีนาคมของปี พ.ศ.2557นัน& มีจํานวนเท่ากับ 146 ซึ"งลดลงร้ อยละ 2.0จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
เนื"องจากการลดลงของปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์หลังจากการสิ &นสุดมาตรการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก การ
ชะลอตัวของรายได้ และความเชื"อมัน" ของผู้บริ โภคเกี"ยวกับภาวะเศรษฐกิจที"ลดลง
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การขยายการบริ โ ภคของภาคเอกชนในประเทศและการฟื &น ตัว ของเศรษฐกิ จ โลกส่งผลให้ การลงทุนของ
ภาคเอกชนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2556 ขยายตัวสูงขึ &นอย่างต่อเนื"อง โดยดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนเติบโตขึ &นจาก 176ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 238 ในปี พ.ศ.2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม
(CAGR) ร้ อยละ 6.2 ต่อปี สําหรั บในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ.2557ดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนอยู่ที" 230ซึ"ง ลดลงจากช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า ร้ อยละ 6.9โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจาก
สถานการณ์ ทางการเมืองที"สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม
การผลิตที"มีการชะลอการนําเข้ าเครื" องจักรและอุปกรณ์เพื"อรอความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ
สําหรับแนวโน้ มการลงทุนในระยะสันคาดว่
&
าผู้ประกอบการบางส่วนอาจตัดสินใจชะลอการลงทุน เนื"องจาก
ความไม่แน่นอนด้ านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ มเศรษฐกิจในประเทศที"ชะลอตัว อย่างไรก็ ดี
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการยังมีความต้ องการลงทุนเพื"อปรับโครงสร้ างการผลิตและ
ทดแทนการใช้ แ รงงาน ซึ"งเห็ น ได้ จ ากมูล ค่า การขอรั บ และการออกบัต รส่ง เสริ ม การลงทุน ของสํานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI)ที"อยูใ่ นระดับสูง
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แผนภาพแสดงดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และเดือน
มกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557
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โดยสําหรับในปี พ.ศ.2556 โครงการลงทุนของเอกชนที"ได้ รับอนุมตั ิการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI มีจํานวน
ทังสิ
& &น 2,016 โครงการ โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมทังสิ
& &นประมาณ 1,027,000 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ประมาณร้ อยละ 4.4 จากมูลค่าเงินลงทุนในปี ก่อนหน้ า ซึ"งมีจํานวนประมาณ 984,000 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการขยายกําลังการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะเครื" องจักรและอุปกรณ์
ขนส่งอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองที"มีความรุ นแรงขึ &นในช่วงไตรมาสที" 1 ของปี
พ.ศ. 2557ส่งผลให้ มูลค่าเงินลงทุนรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ลดลงร้ อยละ 87.1
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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แผนภาพแสดงมูลค่าเงินลงทุนที"ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และในระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557
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เงินลงทุน

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

จากเศรษฐกิจของประเทศไทยที"มีการเติบโตอย่างต่อเนื"อง การบริ โภคของภาคเอกชนในประเทศที"มีแนวโน้ ม
เพิ"มสูงขึ &นในระยะยาวและนโยบายภาครัฐที"ให้ การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ ประเทศไทยสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุนอย่างต่อเนื"องในทุกภาคอุตสาหกรรม เพื"อตอบสนองทังความต้
&
องการ
ของผู้บริ โภคในประเทศและความต้ องการในตลาดส่งออก โดยมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign
36
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Direct Investment: FDI) ของประเทศไทยเพิ"มขึ &นจากจํานวนประมาณ 279,000 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2553
เป็ นประมาณ 479,000 ล้ านบาทในปี พ.ศ.2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) เท่ากับร้ อยละ
19.7 ต่อปี โดยมีการลงทุนในโครงการทังสิ
& &น 1,224โครงการ สําหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ.
2557มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติยงั คงเติบโตขึ &นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 28.1
จากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื" องจักรและอุปกรณ์
ขนส่ง
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แผนภาพแสดงมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และใน
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557

ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มี.ค.
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2557

เงินลงทุน

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

ในปี พ.ศ.2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ของประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ 479,000 ล้ านบาท
อยูใ่ นลําดับที" 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ที"มา: CIA (The World Factbook))โดยนักลงทุน
จากต่างประเทศที"มีมลู ค่าการลงทุนโดยตรงสูงที"สดุ ได้ แก่ ผู้ประกอบการสัญชาติญี"ปนุ่ ซึ"งในปี พ.ศ. 2556 มี
การลงทุน ในประเทศไทยทัง& สิ &นประมาณ 290,000ล้ านบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 60.7ของเงิ น ลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติทงหมด
ั&
ทังนี
& &เป็ นผลมาจากการที"ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ด้านการค้ าและการลงทุน
กับประเทศญี"ปนมาเป็
ุ่
นเวลานาน
แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามสัญชาติของนักลงทุน
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ตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน พบว่านักลงทุนต่างชาติสว่ นใหญ่จะดําเนินการ
จัดตังฐานการผลิ
&
ตในเขตส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ"งเป็ นจุดยุทธศาสตร์
สําคัญของประเทศไทยในด้ านการขนส่งสินค้ าไปยังประเทศอื"นๆ โดยผ่านท่าเรื อนํ &าลึกและท่าอากาศยาน
โดยในปี พ.ศ.2556 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเขตส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง
ร้ อยละ 62.0 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทงหมด
ั&
แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามเขตส่งเสริ มการลงทุน
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ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
หมายเหตุ: เขต 1 ประกอบด้ วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ประกอบด้ ว ย กาญจนบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี นครนายก พระนครศรี อยุธ ยา ภูเ ก็ ต ระยอง ราชบุ รี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
เขต 3 ประกอบด้ วย จังหวัดที"เหลืออีก 59 จังหวัด

เนื"องจากประเทศไทยมีทําเลที"ตงที
ั & "อยูใ่ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค มีระบบสาธารณูปโภคพื &นฐาน ระบบขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ที"มีประสิทธิ ภาพ มีแรงงานในประเทศที"มีฝีมือ ทําให้ ผ้ ูประกอบหลายราย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานในการผลิตและศูนย์กลางด้ านโลจิสติกส์
ทังนี
& & อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็ นอุตสาหกรรมที"มีขนาดใหญ่และเป็ นตัวขับเคลื"อนเศรษฐกิจที"สําคัญของ
ไทย โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมลู ค่าของอุตสาหกรรมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ มีการส่งออกรถยนต์และชิน& ส่วนรถยนต์มีมลู ค่าเท่ากับ 738,113ล้ านบาท หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 10.7 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ และเป็ นสินค้ าส่งออกที"มีมลู ค่าสูงสุดเป็ นอันดับที" 1 ของ
ประเทศไทยโดยมีผ้ ผู ลิตรถยนต์ชนนํ
ั & าของโลกหลายรายเข้ ามาตังฐานการผลิ
&
ตตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออก อาทิ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึ"งตังโรงงานอยู
&
่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ"งตังโรงงานอยู
&
่ในจังหวัดชลบุรี และบริ ษัท ออโต้ อลั ลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนู
แฟคเจอริ" ง (ประเทศไทย) จํ า กัด ซึ"ง ตัง& โรงงานอยู่ใ นจัง หวัด ระยอง เป็ นต้ น ทํ า ให้ ปั จ จุบัน ประเทศไทย
กลายเป็ นฐานการผลิตรถยนต์เพื"อการส่งออกที"สาํ คัญแห่งหนึง" ของโลกมีปริ มาณการผลิตรถยนต์อยูใ่ นอันดับ
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ที" 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 ซึ"งเป็ นปี ที"มีปริ มาณการผลิตที"สงู ที"สดุ เป็ นประวัติการณ์ด้วยจํานวนรถยนต์ที"
ผลิตทังสิ
& &นประมาณ 2.5 ล้ านคัน
แผนภาพแสดงปริ มาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2556
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ทีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนภาพแสดงอันดับการผลิตรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2556
พัน คัน
25,000
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10,000

5,718
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อิน โดนีเซีย

ฝรั(งเศส

สหราชอาณาจักร

สเปน

รัสเซีย
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ทีมา: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้ วยขนาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที"มีความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงพร้ อมให้ การสนับสนุน
อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื"องในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ ไทยกลายเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล (Eco Car) ที"สาํ คัญของโลก ควบคู่ไปกับการเป็ นผู้นําด้ านการผลิตรถยนต์
กระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที" 4 จังหวัดชลบุรีคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.
2558 ประเทศไทยจะมีปริ มาณการผลิตรถยนต์มากกว่า 3 ล้ านคัน

39

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ตารางแสดงพื &นที"ตงโรงงานในประเทศไทยของผู
ั&
้ ประกอบรถยนต์ชนนํ
ั& า
ภูมิภาค
ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออก

จังหวัด
สมุทรปราการ

ผู้ประกอบการ
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทไทย – สวีดิชแอสเซมบลีย์ จํากัด
บริ ษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากัด

บริ ษัท ฮีโน่ มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอริ" ง (ประเทศไทย) จํากัด
พระนครศรี อยุธยา บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
ฉะเชิงเทรา
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ชลบุรี
บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
ระยอง
บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ" ง (ประเทศไทย) จํากัด

ยีห้ อรถยนต์
โตโยต้ า
อีซูซุ
นิสสัน
วอลโว่
ทาทา/เมอร์ เซเดส
เบนซ์
ฮีโน่
ฮอนด้ า
โตโยต้ า
มิตซูบิชิ
ฟอร์ ด/มาสด้ า
เชฟโรเล็ต
บีเอ็มดับเบิลยู

ทีมา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

แผนภาพแสดงสัดส่วนพื &นที"นิคมอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามอุตสาหกรรม

อื(นๆ
36.6%

อาหารและ
เครื(องดื(ม
4.1%
ปุJย สี และ
เคมีภัณฑ์
7.6%

ยานยนต์และขนส่ง
13.0%
เหล็กและผลิตภัณฑ์
โลหะ
11.5%

เครื(องใช้ไฟฟHาฯ
9.5%
ยาง พลาสติกและ
เครื(องยนต์ หนังเทียม
เครื(องจักร และ 9.4%
อะไหล่
8.3%

ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากจุด แข็ ง ของประเทศไทยในข้ า งต้ น การเกิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558เป็ นอีกปั จจัยสําคัญที"จะช่วยเพิ"มความน่าสนใจของประเทศไทยในการ
เป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ าเพื"อตอบสนองความต้ องการของฐานผู้บริ โภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง" มีประชากรรวมทังสิ
& &นกว่า 600 ล้ านคน
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สภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมถูกจัดตังขึ
& &นเพื"อให้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ ามาดําเนินกิจการอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันอย่าง
เป็ นระบบ โดยมี ก ารจัด สรรระบบสาธารณูป โภคและสิ" ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ ไว้ บ ริ ก ารโรงงาน
อุตสาหกรรมและบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้ วน จากข้ อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย(กนอ.) ณ วันที" 6 ธันวาคม พ.ศ.2556พบว่าประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมทังสิ
& &น 50แห่ง โดยส่วนใหญ่จะ
กระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เนื"องจากจังหวัดดังกล่าวอยูไ่ ม่หา่ งจากศูนย์กลางการคมนาคม
ที"สาํ คัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรื อแหลมฉบัง เป็ นต้ น ทังนี
& & นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มีภาคเอกชนเป็ นผู้ดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของกนอ.
แผนภาพแสดงตําแหน่งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยแยกรายจังหวัด

ทีมา:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ าในภาคตะวันออก
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าถือเป็ นทางเลือกหนึ"งสําหรับผู้ประกอบการที"ต้องการความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการการผลิตสินค้ า ที"ต้องการลดความเสีย" งจากความไม่แน่นอนต่างๆ โดยไม่ต้องการใช้ เงินลงทุนสูง
ในการซื &อที"ดินและจัดสร้ างอาคารโรงงานและคลังสินค้ า และผู้ประกอบกิจการจากต่างประเทศที"ต้องการลด
ความเสีย" งในระยะแรกของการเข้ ามาประกอบกิจการในประเทศไทย
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ทังนี
& & อุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออก มีการเติบโตขึ &นอย่างต่อเนื"องในช่วง 3 ปี
ที"ผ่านมา โดยพื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพิ"มขึ &นจาก 427,828 ตารางเมตรในปี พ.ศ.
2553 เป็ น 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) ประมาณร้ อยละ
11.0 ต่อปี โดย ณ ไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556 พื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีจํานวนเท่ากับ
551,853 ตารางเมตร เพิ"มขึ &นอีก 24,760 ตารางเมตรจากจํานวน 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 ซึ"งคิด
เป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.7
แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในพื &นที"ภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2553 – 2555
และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556
500,000
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455,500
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15.7%

400,000
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300,000
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200,000
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27,672
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71,593
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0

อัตราการเปลียนแปลง

อุปทาน (ตารางเมตร)

600,000

0%
2553

2554
อุปทาน

อุปทานใหม่

2555

ไตรมาส 1 ปƒ 2556

เปลี"ยนแปลง (%)

ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นอกจากนี & พืน& ที"อุปทานส่วนใหญ่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกตัง& อยู่ในพืน& ที"
จังหวัดชลบุรีเป็ นหลัก โดยมีพื &นที"ประมาณ 317,258 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57 ของพื &นที"ทงหมดใน
ั&
ภาคตะวันออก ลําดับถัดมาได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราซึ"งมีพื &นที"อปุ ทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ประมาณ 202,595 ตารางเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 37 ของพื &นที"ทงหมด
ั&
ในขณะที"พื &นที"อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดระยองมีจํานวนค่อนข้ างจํ ากัดคือประมาณ32,000 ตารางเมตร เนื"องจากพืน& ที"
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นพื &นที"สาํ หรับขาย
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2555
32,000
6%
202,595
37%
317,258
57%

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง

ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ในปี พ.ศ. 2557ภาคตะวันออกมีอุปทานใหม่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพียงโครงการเดียว ซึ"ง
ได้ แก่โครงการ TPark ศรี ราชา ซึ"งตังอยู
& ่ในพื &นที"อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีพื &นที"ให้ เช่าจํานวนประมาณ
141,000ตารางเมตร และตังอยู
& บ่ นที"ดินขนาดประมาณ 318 ไร่
สําหรับอุปสงค์การเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากับ
352,889 ตารางเมตร เพิ"มขึ &นจาก 285,875 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม
(CAGR) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ประมาณร้ อยละ 11.1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื"องจากในปี พ.ศ.
2555 มีจํานวนอุปทานพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าที"เพิ"มขึ &น ทําให้ อตั ราการเช่าพื &นที"เฉลี"ยของ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อย
แผนภาพแสดงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2553 – 2555 และ
ไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556
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ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แม้ วา่ เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อทุ กภัยได้ สง่ กระทบต่ออุตสาหกรรมการพัฒนาอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าของประเทศไทยอย่างหลีกเลีย" งมิได้ แต่ด้วยทําเลที"ตงของอาคารโรงงานและคลั
ั&
งสินค้ าให้ เช่า
ในภาคตะวันออกที"มีความเสี"ยงจากอุทกภัยตํ"า รวมถึงปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ยานยนต์ ส่งผลให้ อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในพืน& ที"ดงั กล่าวยังคงเป็ นทางเลือกอันดับหนึ"งของ
ผู้ประกอบการภาคการผลิตส่วนใหญ่ โดยเห็นได้ จากค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ในพื &นที"ดงั กล่าวที"มีแนวโน้ มเพิ"มขึ &น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่ามีอตั ราการเติบโตเฉลีย" สะสม (CAGR) ประมาณร้ อยละ 1.0 ต่อปี เติบโตจาก 156.92 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็ น160.16 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555โดยสําหรับใน
ไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเท่ากับ 161.25บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนเพิ"มขึ &นร้ อยละ 0.7 จากค่าเช่าเฉลีย" ในปี พ.ศ. 2555
แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2553 –
2555 และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ.2556
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สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ าในจังหวัดชลบุรี
จากปั จจัยด้ านทําเลที"ตงั & จังหวัดชลบุรีถือเป็ นจังหวัดที"มีศกั ยภาพสูงในการตังฐานการผลิ
&
ตสินค้ าส่งผลให้ ณ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ในจังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมรวมทังสิ
& &น9 แห่ง
ตารางแสดงรายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
ลําดับ
ที

1
2
3
4
5
6

รายชือนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการ 2
นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง)
นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3)

พืน. ทีตามผัง
แม่ บท
(ไร่ )
3,482
15,353
ไม่เปิ ดเผย
1,291
1,028
1,505

พืน. ทีขายหรือ
ให้ เช่ า
(ไร่ )
2,621
11,239
ไม่เปิ ดเผย
1,010
770
1,025

พืน. ทีคงเหลือ
สําหรับขาย
หรือให้ เช่ า
(ไร่ )
494
9,622
ไม่เปิ ดเผย
3
0
181
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ลําดับ
ที

7
8
9

รายชือนิคมอุตสาหกรรม

พืน. ทีตามผัง
แม่ บท
(ไร่ )

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม*
นิคมอุตสาหกรรมบ้ านบึงพัฒนา*

พืน. ทีขายหรือ
ให้ เช่ า
(ไร่ )

3,556
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

พืน. ทีคงเหลือ
สําหรับขาย
หรือให้ เช่ า
(ไร่ )
–
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

2,803
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

หมายเหตุ:*โครงการที"อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมที"มีขนาดใหญ่ที"สดุ ในจังหวัด คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ"งตังอยู
& ่บนถนนบางนา –
ตราด กม.57มีพื &นที"โครงการทังสิ
& &น 15,353 ไร่ ประกอบด้ วย เขตอุตสาหกรรมทัว" ไปประมาณ 9,000 ไร่ สําหรับ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองนัน& ประกอบด้ วย3 โครงการ มีพื &นที"รวมทังสิ
& &นประมาณ3,824 ไร่อยู่ในลําดับ
ที" 2 ของจังหวัด
สําหรับสภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรี บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด พบว่าอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดดังกล่าวเติบโตขึ &นอย่างต่อเนื"อง
ในช่วง 3 ปี ที"ผา่ นมา โดยพื &นที"รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพิ"มขึ &นจาก 221,969 ตารางเมตรใน
ปี พ.ศ. 2553 เป็ น 301,941 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสม(CAGR) ร้ อยละ
16.6 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี"ยสะสมของตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออก
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที"ผ้ ปู ระกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ในจังหวัดชลบุรีที"เร่ งการพัฒนาพื &นที"เพิ"มขึ &นเพื"อรองรับการย้ ายฐานการผลิตออกจากพื &นที"ที"มีความเสี"ยงจาก
อุทกภัยของผู้ประกอบการ
แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556
30%
301,941

300,000
221,969

26.7%

317,258

238,375

25%
20%

200,000

15%

100,000

7.4%
16,406

10%

63,566
15,317

0

อัตราการเปลี"ยนแปลง

อุปทาน (ตารางเมตร)

400,000

5%
0%

2553

2554
อุปทาน

2555
อุปทานใหม่

ไตรมาส 1 ปƒ 2556
เปลี"ยนแปลง (%)

ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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เมื"อพิจารณาถึงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรี พบว่าพื &นที"ที"ถูกเช่ามีจํานวน
เพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากับ 187,656 ตารางเมตร
เพิ"มขึ &นจาก 144,169 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย" สะสม(CAGR) ร้ อยละ 14.1 ต่อ
ปี อย่างไรก็ตาม จากจํานวนอุปทานพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าที"เพิ"มขึ &น ทําให้ อตั ราการเช่าพื &นที"
เฉลีย" ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีจํานวนลดลงทังนี
& &
อัตราการเช่าพื &นที"เฉลีย" มีการปรับตัวเพิ"มขึ &นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 62.2 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้ อยละ 63.8 ในไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556
แผนภาพแสดงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และไตร
มาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556
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ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ด้ วยศักยภาพของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับราคาค่าเช่าพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"ตํ"ากว่าจังหวัด
ระยอง ผู้ประกอบการภาคการผลิตจํ านวนมากจึ งทยอยย้ ายฐานการผลิตมายังจัง หวัดชลบุรี นอกจากนี &
ผู้ประกอบการรายเดิมได้ มีการขยายกําลังการผลิตเพิ"มขึ &น ส่งผลให้ ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดมีแนวโน้ มเพิ"มขึ &น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีอตั ราการเติบโตเฉลี"ย(CAGR) ร้ อยละ 1.1 ต่อปี เพิ"มขึ &นจาก 153.38 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 159.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555 สําหรับในไตร
มาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลี"ยของพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเท่ากับ 159.55 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนเพิ"มขึ &นร้ อยละ 1.9 จากค่าเช่าเฉลีย" ในปี พ.ศ. 2555
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แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉลี"ยของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 –
2555 และไตรมาสที" 1 ปี พ.ศ. 2556
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ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ภาวะการแข่ งขัน
ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีมีจํานวนทังสิ
& &น 5 ราย
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 3แห่ง โดยมีพื &นที"ให้ เช่ารวมทังสิ
& &น 301,941 ตารางเมตร และมีการเช่าพื &นที"แล้ ว
187,656 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื &นที"เฉลีย" ร้ อยละ 62.2อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าส่วนใหญ่
ในจัง หวัด ชลบุรี จ ะกระจายอยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมทัง& สิน& 3แห่ ง ได้ แ ก่ นิ ค มอุต สาหกรรมปิ" นทอง นิ ค ม
อุต สาหกรรมอมตะนคร และนิ ค มอุต สาหกรรมเหมราชชลบุรี รวมถึ ง ยัง มี ค ลัง สิน ค้ า ที" ตัง& อยู่ใ นพื น& ที" เ ขต
อุตสาหกรรมโลจิสติคส์ (Logistics Park) และภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าใน
จังหวัดชลบุรีจะมีอปุ สรรคสูง (Barrier of Entry) เนื"องจากการประกอบธุรกิจภายในพื &นที"ดงั กล่าวให้ ประสบ
ความสําเร็ จต้ องอาศัยความเชี"ยวชาญจากประสบการณ์ของผู้บริ หาร และเงินลงทุนจํานวนมาก นอกจากนี & ใน
ปั จจุบนั ที"ดินเปล่าในจังหวัดชลบุรีที"พร้ อมรองรับการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ายังมีจํานวน
จํากัดอีกเช่นกัน
สําหรับการแข่งขันในอนาคต บริ ษัทจัดการคาดว่าธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าจะมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงมาก เนื"องจากที"ดินภายในจังหวัดชลบุรีที"เหมาะสําหรับการพัฒนาเพื"อก่อสร้ างอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าจะมีจํานวนน้ อยลงในขณะที"ความต้ องการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าจะเพิ"มขึ &นสูง
เพื"อรองรับปริ มาณการบริ โภคที"จะเพิ"มขึ &นมากภายหลังจากการกําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง" คาดว่าจะส่งผลให้ ราคาค่าเช่าเฉลีย" และอัตราการเช่าเฉลีย" ในจังหวัด
ชลบุรีโดยรวมจะปรับตัวสูงขึ &น
หมายเหตุ : ข้ อมูลเกี" ยวกับสภาวะตลาดนิ คมอุตสาหกรรมในประเทศไทยบางส่วนไม่สามารถแสดงให้ เป็ นปั จจุบัน เนื" องจาก
ข้ อมูลดังกล่าวอ้ างอิงจากรายงานภาพรวมตลาดโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 ปี
พ.ศ.2556 ซึง" จัดทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที" 13 กันยายน พ.ศ. 2556
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3.5 จุดเด่ นในการลงทุน
1. ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรกเป็ นทรัพย์ สินทีมีคุณภาพสูง
(ก) ตัง. อยู่ในทําเลทีตัง. ทีมีศักยภาพสูง
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตังอยู
& ใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองภายในอําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยูห่ า่ งจากท่าเรื อแหลมฉบังเพียง 9กิโลเมตร ซึ"งถือว่ามีระยะห่างน้ อยที"สดุ เมื"อ
เทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าที"อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอื"นๆในปั จจุบนั ทําให้ ผ้ เู ช่าอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกได้ รับความสะดวกสบายในการส่งออกสินค้ า
รวมทังประหยั
&
ดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าจากฐานการผลิตไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง ซึ"งการขนส่งทางเรื อ
นันมี
& ต้นทุนค่าขนส่งที"ตํ"ากว่าค่าขนส่งทางอากาศอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ ตาม การที"ทรั พย์ สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ65 กิโลเมตร ก็เป็ นอีก
ปั จจัยหนึง" ที"ช่วยดึงดูดผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"มีความต้ องการขนส่งสินค้ าทางอากาศ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองตังอยู
& ่ในทําเลที"เป็ นจุดศูนย์กลางการกระจายสินค้ าทางบกที"สําคัญ
ของประเทศ โดยผู้ประกอบการในนิคมสามารถใช้ การคมนาคมผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 และ
ทางหลวงแผ่นดินสายแหลมฉบัง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 ซึง" จะช่วยให้ มีความได้ เปรี ยบในเชิง
แข่งขันจากการประหยัดต้ นทุนค่าขนส่งในการกระจายสินค้ าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัว" ประเทศ นอกจากนี &
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ95 กิโลเมตร
นอกจากประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้ าแล้ ว ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกยังตังอยู
& ่ในเขต
ส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 ซึ"งผู้ประกอบการภายในพื &นที"ดงั กล่าวจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หลาย
ประการ รวมถึงยังเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ ที"สาํ คัญเนื"องจากอยูภ่ ายในเขตอุตสาหกรรมที"สาํ คัญของประเทศ
ไทยซึ"งได้ แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ"งถือเป็ นศูนย์รวมผู้ผลิตสินค้ าชันนํ
& าหลายราย ทํา
ให้ พื &นที"ดงั กล่าวได้ รับการพัฒนาโครงสร้ างสาธารณูปโภคต่างๆ จากรัฐบาลอย่างสมํ"าเสมอ ภายใต้
นโยบายการพัฒนาพืน& ที"ชายฝั" งทะเลตะวันออก ระยะที" 2 (Eastern Seaboard Development
Programme – Phase II) กอปรกับภาคตะวันออกของประเทศไทยยังเป็ นพื"นที"ที"ไม่มีความเสี"ยงจาก
อุทกภัยอีกด้ วย ดังนัน& พื &นที"ดงั กล่าวจึงถือเป็ นทางเลือกอันดับต้ นๆ ของผู้ประกอบการที"ต้องการขยาย
การลงทุนในประเทศไทยในปั จจุบนั
(ข) กองทุนรวมมีกรรมสิทธิXในทรัพย์ สิน (Freehold)
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกประกอบด้ วย (1) กรรมสิทธิXในอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ทังสิ
& &น 90ยูนิตและ (2)กรรมสิทธิXในที"ดินทังสิ
& &นประมาณ 151ไร่ ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" น
ทอง ซึ"งเป็ นทรัพย์สินที"มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงเนื"องจากตังอยู
& ่ใจกลางเขตอุตสาหกรรมของภาค
ตะวันออก ดังจะเห็นได้ จากการเพิ"มขึ &นของราคาที"ดินที"มีการซื &อขายเพื"อสร้ างโรงงานภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง ซึง" ในระยะเวลา 3 ปี ที"ผา่ นมา มีการปรับราคาถึงร้ อยละ 33 (ที"มา: บริ ษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด) เนื"องจากปั จจุบนั ที"ดินเปล่าที"เหมาะสําหรับการก่อตังนิ
& คมอุตสาหกรรม
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รวมถึงพื &นที"ที"เหมาะสําหรับการก่อสร้ างอาคารโรงงานและคลังสินค้ าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจํากัด
ดังนัน& การที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะได้ รับผลตอบแทนจากรายได้ คา่ เช่า
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า แต่ยงั ได้ รับโอกาสจากการเติบโตของราคาที"ดินอีกด้ วย
(ค) การมีผ้ ูเช่ าทีอยู่ในอุตสาหกรรมทีเหมาะสม
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง& แรกมีผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ &นส่วนยานยนต์
เป็ นกลุม่ ผู้เช่าหลัก โดยคิดเป็ นสัดส่วนพื &นที"เช่าประมาณร้ อยละ 41.34ของพื &นที"ที"สามารถปล่อยให้ เช่า
ได้ ทัง& หมดนอกจากนี & ผู้เช่ารายอื"นๆ ส่วนหนึ"งยังเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที"เกี" ยวเนื"องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ &นส่วนยานยนต์ โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็ นหนึ"งในอุตสาหกรรมสําคัญ
ของประเทศที"กําลังเติบโตและได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ"งทําให้ กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จาก
โอกาสในการปรับค่าเช่าในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีสดั ส่วนประเภทผู้เช่าที"เหมาะสม โดยมีการ
กระจายตัวของผู้เช่าและมิได้ พงึ" พาผู้เช่ารายใดรายหนึง" อย่างมีนยั สําคัญ โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 สัดส่วนรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมจากผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายคิดเป็ นเพียงประมาณร้ อยละ
42.75 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมทังหมด
&
(ง) อัตราการเช่ าพืน. ทีทีสูงและเติบโตต่ อเนือง
จากจุดเด่นด้ านต่างๆ ของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก อาทิ ทําเลที"ตงั & และประสบการณ์
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ อตั ราการเช่าพื &นที"ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง& แรกอยูใ่ นระดับสูง โดย ณ สิ &นปี พ.ศ.2555 อัตราการเช่าพื &นที"ของทรัพย์สินที"กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง& แรกเท่ากับร้ อยละ 82.25สูงกว่าค่าเฉลีย" ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าภายใน
จังหวัดชลบุรี ซึ"งเท่ากับร้ อยละ 62.2 (ข้ อมูลจากบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด)
อัตราการเติบโตดังกล่าวยังเพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยเพิ"มขึ &นจากร้ อยละ
71.16ในปี พ.ศ. 2553
จากความสามารถในการแข่งขันของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกที"มีศกั ยภาพสูง มีทําเล
ที"ตงที
ั & "ที"เป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ สาํ คัญของประเทศ ประกอบกับ ลักษณะอาคารที"เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทํา
ให้ ไม่มีข้อจํากัดในการใช้ งานของผู้เช่า และมีความเหมาะสมกับการลงทุนของผู้ประกอบการทัว" ไป
ในทางกลับกัน การย้ ายทําเลที"ตงโรงงานหรื
ั&
อคลังสินค้ ามีต้นทุนค่าใช้ จ่ายที"สงู จึงทําให้ น่าเชื"อได้ ว่ามี
โอกาสที"ผ้ เู ช่ารายเดิมจะย้ ายออกไม่มาก และน่าจะส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื &นที"ในอนาคตจะยังคงอยู่ใน
ระดับสูง และเติบโตสูงขึ &นอย่างต่อเนื"องต่อไป
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(จ) โอกาสในการเติบโตของอัตราค่ าเช่ าเฉลีย
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีอตั ราค่าเช่าที"คอ่ นข้ างตํ"า เมื"อเทียบกับ
อัตราค่าเช่าเฉลีย" ของผู้ประกอบการรายอื"นๆ ในบริ เวณเดียวกันโดยในปี พ.ศ. 2555 อัตราค่าเช่าเฉลี"ย
ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเท่ากับ 130.18 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ซึง" ตํ"ากว่าอัตราค่าเช่าเฉลี"ยของจังหวัด ซึ"งเท่ากับ 156.64บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อยู่ถึง
ประมาณร้ อยละ 20.3(ข้ อมูลจากบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) ในขณะที"คณ
ุ ภาพ
ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า รวมถึงโครงสร้ างพื &นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองอยู่ใ นระดับที"ดีนอกจากนี & โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองมี
สํานักงานและหน่วยงานบริ การของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อยู่ในบริ เวณโครงการ ทําให้ สามารถ
ให้ บริ การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอาคารโรงงานและคลังสินค้ า และบริ การอื"นๆ ได้ อย่างทันท่วงที ซึ"ง
เห็นได้ จากการที"ได้ รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานระบบการ
จัดการสิง" แวดล้ อม (ISO 14001)
ด้ วยเหตุข้างต้ น ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีโอกาสในการปรับอัตราค่าเช่าเฉลี"ยของ
อาคารโรงงาน และคลังสินค้ าในอนาคต
2. ทรั พย์ สิน ทีกองทุ นรวมจะเข้ าลงทุน ครั .งแรกได้ รับประโยชน์ จากการจัดตัง. ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC)
การกําหนดทิศทางความร่ วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที"จะเกิดขึ &นในปี พ.ศ. 2558 จะช่วยเพิ"ม
ความน่าสนใจของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทํา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการภาคการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศหลายรายมีแนวโน้ มที"จะขยายกําลังการผลิต
ในประเทศไทยเพิ"มขึ &น รวมถึงผู้ประกอบการจํานวนมากในต่างประเทศพิจารณาย้ ายฐานการผลิตมาที"
ประเทศไทยเพิ"มมากขึ &น ปั จจัยดังกล่าวทําให้ ความต้ องการอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีแนวโน้ ม
เติบโตขึน& ในระดับสูง เนื"องจากผู้ประกอบการบางรายต้ องการลดความเสี"ยงจากการลงทุน รวมทังลด
&
ขันตอนการอนุ
&
มตั ิการทํารายการในการซื &อที"ดินเพื"อสร้ างอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าเอง ซึ"งมักเป็ นการ
ลงทุนที"มีมลู ค่าสูง การที"ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมีทําเลที"ตงอยู
ั & ่ในจังหวัดชลบุรี ซึ"งถือ
เป็ นทําเลที"มีศกั ยภาพสูงแห่งหนึง" ของประเทศไทย ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการผลิตสินค้ าที"ต้องการขยายกําลังการ
ผลิตสินค้ าดังกล่าวมีแนวโน้ มเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก
3. กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม
นอกจากทรั พ ย์ สิ น ที" ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง& แรกแล้ ว กองทุ น รวมมี น โยบายในการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึง" ถือเป็ นผู้ประกอบการพัฒนาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าชัน& นําของประเทศไทย โดยกองทุนรวมได้ รับสิทธิ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
เพิ"มเติมจากกลุม่ ปิ" นทอง
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ปั จจัยดังกล่าวทําให้ กองทุนรวมสามารถพิจารณาลงทุนในทรั พย์ สินเพิ"มเติมที"มีศักยภาพและมีความ
เหมาะสมต่อกองทุนรวมในอนาคต ซึ"งจะส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเติบโตขึ &น ทําให้ การ
ซื &อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึ &น นอกจากนี & การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติมยัง
เป็ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ และกระจายแหล่งที"มาของรายได้ ทําให้ กองทุนรวมมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที"นา่ พอใจ
ทังนี
& & กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ"ม
เงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื"อการลงทุนในอนาคต ซึ"งหากมีการเปลี"ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
กองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
& & ในกรณีที"กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ที"ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนัน& ตกลงว่า
จะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติ
เห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการแปลงสภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ
เพื" อ ดํ า เนิ น การโอนกรรมสิ ท ธิX ใ นทรั พ ย์ สิ น ที" ก องทุ น รวมลงทุ น ไปยั ง กองทรั ส ต์ เ พื" อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที"เ กี" ย วข้ อง เพื"อ ประโยชน์ ใ นการแปลงสภาพจากกองทุน รวมเป็ นกองทรั ส ต์ เ พื"อ การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
4. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความเชียวชาญและประสบการณ์ สูง
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครั ง& แรกมีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่ากว่า 18 ปี
นอกจากธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าแล้ ว บริ ษัทยังดําเนินธุรกิจพัฒนาที"ดิน พร้ อมทัง&
โครงสร้ างพื &นฐานและระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง เพื"อจําหน่ายที"ดินดังกล่าว
ให้ ผ้ ปู ระกอบการแต่ละรายดําเนินการลงทุนก่อสร้ างอาคารโรงงานด้ วยตนเองอีกด้ วย โดยเริ" มดําเนินธุรกิจ
ดังกล่าวตังแต่
& ปี พ.ศ. 2538 ปั จจุบนั พื &นที"ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองที"จําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า
แล้ วมีจํานวนทังสิ
& &นประมาณ2,621ไร่ และยังมีพื &นที"คงเหลือสําหรับขายอีกประมาณ184ไร่ (ข้ อมูล ณ วันที"
31 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ทังนี
& & บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด อยูภ่ ายใต้ การบริ หารงานของคณะผู้บริ หารที"มีความรู้ ความ
เข้ าใจในพฤติกรรมของลูกค้ าเป็ นอย่างดีนอกจากนี & คณะผู้บริ หารยังมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั นักลงทุนทังใน
&
และต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสัญชาติญี"ปนุ่ ซึ"งเป็ นกลุม่ นักลงทุนหลักของประเทศไทยอีกทังคณะ
&
ผู้บริ หารของบริ ษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ภาครัฐ โดยได้ รับเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและชุมชนต่างๆ ให้
เข้ าร่ ว มในคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น คณะกรรมการสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ชลบุ รี และ
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพสิง" แวดล้ อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
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ด้ วยปั จจัยดังกล่าวทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมัน" ใจได้ ว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะสามารถบริ หารทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีแรงจูงใจในการสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนรวม
กองทุน รวมจะแต่ง ตัง& บริ ษั ท ปิ" นทอง อิน ดัสเตรี ย ล ปาร์ ค จํ า กัด ให้ เป็ นผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
ทรั พย์ สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ซึ"งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ
ค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที"อ้างอิงจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และกําไรสุทธิ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน ดังนัน& บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด จึงมีแรงจูงใจในการ
บริ หารทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยการเพิ"มรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุน
รวมเพื"อให้ ผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ"งสอดคล้ องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื"นๆ
นอกจากนัน& บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด มีความประสงค์ที"จะจองซื &อหน่วยลงทุนที"จะทําการ
เสนอขายครัง& แรกด้ วยสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอ
ขายทังหมดในครั
&
ง& นี & โดยบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องจะคงสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวมเป็ นระยะเวลา 3
ปี นับจากวันที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรก และเมื"อพ้ นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียน
จัดตังกองทุ
&
นรวม
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3.6 การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที"จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยนําพื &นที"
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที"จะเช่าพื &นที"ของ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน ดังนัน& เพื"อเพิ"มอัตราการเช่าพื &นที" ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จึงมีหน้ าที"ในการ
ทําการตลาดโดยการติดต่อลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง หรื อการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทังการพั
&
ฒนาสือ" เพื"อ
ส่งเสริ มการตลาด การให้ เข้ าชมทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน และการเจรจากับผู้ที"สนใจจะเช่าพื &นที" ทังนี
& &
กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราที"แปรผัน
ตามผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ภายหลังจากวันที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพืน& ที"
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพื &นที"และสัญญาบริ การของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่มี
การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การเบื &องต้ นเป็ นเวลาประมาณ3 ปี ผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที"ผ้ เู ช่าผิดสัญญา และมีการกําหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงินประกันการเช่ากับผู้ให้ เช่า ซึ"งเจ้ าของทรัพย์สิน
เดิมจะส่งมอบเงินประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจากผู้เช่าอันเป็ นผลประโยชน์ที"กองทุนรวมควร
ได้ รับให้ แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที"กําหนด
ทัง& นี & สําหรั บ สัญญาบริ ก าร เจ้ าของทรั พย์ สินเดิม มีห น้ า ที"ใ นการแจ้ ง ให้ ผ้ ูเช่ ารั บทราบและยิ นยอมเปลี"ย น
คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาบริ การจากเจ้ าของทรัพย์สนิ เดิมเป็ นกองทุนรวมในกรณีที"ผ้ เู ช่าปฏิเสธที"จะให้ ความยินยอม
ดังกล่าวและไม่ชําระค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวม เจ้ าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้ให้ บริ การเดิมจะยังคงเป็ นผู้
ให้ บริ การกับผู้เช่ารายนันๆ
& ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ &นสุดลง ซึ"งเจ้ าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์
ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ที"กองทุนรวมควรได้ รับให้ แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที"กําหนด
นอกจากนี & บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึ"งเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกก่อนวันที"โอนกรรมสิทธิX ให้ แก่กองทุนรวม ตกลงให้ มีการ
ประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที"ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีบคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิต
เดียวกันหรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีที"ยนู ิตดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
ทังนี
& & ในกรณีที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตก
ลงก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ(“ยูนิตทีรั บประกัน”) ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา
เช่า และ/หรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัดตกลงรั บประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของยูนิตที"รับ
ประกันนับแต่วนั ถัดจากวันที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรื อวัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิตนันๆ
& (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที"รับประกันนันๆ
&
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โดยหลังจากกองทุนรวมเข้ าลงทุน โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์จะเป็ นดังแผนภาพต่อไปนี &
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี จํากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประกันการมีผู้เช่าสําหรับพื&นที"เช่าที"ว่าง และประกันกรณีผู้เช่าเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกําหนด และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมื"อ
เงินป‡นผล
สัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา1

กองทุนรวม
ให้เช่าพื&นที"
และบริการ

รายได้ค่าเช่า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปcdนทอง อินดัสเตรียล
ปาร์ค จํากัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
หมายเหตุ: 1 เฉพาะยูนิตที"ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตกลงก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ

54

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
3.7 สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาทีเกียวข้ อง
ในการที"กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยการซื &อที"ดินอาคารโรงงาน และคลังสินค้ า รวมถึงส่วนควบ
ที"ติดตรึงตราอยูก่ บั ที"ดินอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าดังกล่าว ซึง" รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเพียงงานระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ และสิทธิใดๆ ที"ทรงอยูท่ ี"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"องกับการจัดหาผลประโยชน์จากที"ดินอาคาร
โรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาต่างๆ ที"สําคัญที"
เกี"ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน โดยมีรายละเอียดที"สาํ คัญของสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี &
1. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาจะซือ. จะขายทีดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า
ผู้จะขาย
• บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"
จะซือ& ขายตามโฉนดที"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
• บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สิน
ที"จะซือ& ขายตามโฉนดที"ดินเลขที" 129973, 129974, 131704, 131705,
146321, 161576, 165426, 165352, 165353, 165354, 165355,165356
และ 185319
ซึง" ทังหมดเรี
&
ยกรวมกันว่า (ผู้จะขาย)
ผู้จะซือ.
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค(กองทุนรวม)
ทรัพย์ สินทีซือ. ขาย
ที"ดิน รวมจํ านวน 36โฉนดและอาคารโรงงานและคลังสินค้ ารวมจํ านวน 90ยูนิ ต
ตลอดจนสิ" ง ปลูก สร้ างอื" น ใดซึ" ง ตัง& อยู่บ นที" ดิ น ข้ า งต้ น โดยอยู่ใ นโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ" นทอง ตําบลหนองขาม และตําบลบึง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทังนี
& & ปรากฏตามสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกรวมถึง
ส่วนควบติดตรึงตราอยู่กบั ที"ดิน อาคารโรงงาน คลังสินค้ า และ/หรื อสิ"งปลูกสร้ างอื"น
ใดดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงสิง" ปลูกสร้ างหรื อทรัพย์สนิ อื"นใดที"เป็ นกรรมสิทธิXของผู้เช่า ซึ"ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง และงานระบบ
สาธารณูป โภคภายในอาคารและสิ"ง อํ า นวยความสะดวกต่า งๆ ที" ติ ด ตัง& และใช้
ประโยชน์ในอาคารโรงงาน คลังสินค้ าและ/หรื อสิ"งปลูกสร้ างอื"นใดดังกล่าว รวมทัง&
สิทธิใดๆ ที"ทรงอยูท่ ี"เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"องกับการจัดหาผลประโยชน์จากที"ดินอาคาร
โรงงาน คลังสินค้ าและ/หรื อสิง" ปลูกสร้ างอื"นใดดังกล่าว
ราคาทีจะซือ. ขาย
กองทุนรวมจะชําระราคาที"จะซื &อขายตามที"ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี &รวมทังสิ
& &นเป็ นเงิน
2,244,078,786.30บาท ในวัน ที" มี ก ารจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิX ใ นที" ดิ น อาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าดังกล่าว
เงือนไขบังคับก่ อน
• ทรัพย์สินที"จะซื &อขายรวมถึงส่วนดัดแปลง ปรับปรุ ง และต่อเติม และ/หรื อ ส่วน
หนึ"งส่วนใดของทรั พย์ สินที"จะซื &อขายที"เป็ นกรรมสิทธิX ของผู้จะขายได้ ก่อสร้ าง
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อย่างถูกต้ องตามแบบก่อสร้ างที"ได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง
โดยไม่มีการชํารุ ด และ/หรื อข้ อบกพร่ องใดๆ ที"เป็ นสาระสําคัญอันเป็ นผลให้ ไม่
สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายเพื"อการประกอบกิจการอาคารโรงงาน และ/หรื อ
คลังสินค้ า และกิ จการอื"นใดที"เกี" ยวเนื" องกับกิ จการอาคารโรงงาน และ/หรื อ
คลังสินค้ าได้
• ผู้จะขายมีสิทธิโดยสมบูรณ์และได้ รับอนุมตั ิจากที"ประชุมคณะกรรมการหรื อที"
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขายที"จําเป็ นต้ องมีโดยถูกต้ องสมบูรณ์ตามกฎหมายใน
การเจรจา เข้ าทํา แก้ ไข และปฏิบตั ิการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี & และเอกสาร
อื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง รวมทังไม่
& มีการคัดค้ านจากบุคคลใดๆ ซึง" รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
ของตน และ/หรื อเจ้ าหนี &เกี"ยวกับการขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายซึ"งมีสิทธิ ตาม
กฎหมายอันจะทําให้ ผ้ จู ะขายไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาฉบับนี & และไม่
มีข้อห้ ามตามกฎหมายในการซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายและการปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี & และ/หรื อเอกสารอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง
• ผู้จะขายได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานอื"นใดที"จําเป็ นและ
เกี"ยวข้ องในการปฏิบตั ิตามสัญญาจะซื &อจะขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายฉบับนี & ซึ"ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการได้ รับอนุมตั ิจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
• ผู้จะขายได้ รับใบอนุญาตที"เกี" ยวข้ องกับทรัพย์ สินที"จะซือ& ขายภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี &ครบถ้ วนตามที"กฎหมายกําหนด พร้ อมทังดํ
& าเนินการใดๆ เพื"อให้ กองทุน
รวมได้ รับโอนสิทธิในใบอนุญาตต่างๆ ดังกล่าว
• คํารับรองที"ให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี &ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการในส่วนที"เป็ น
สาระสําคัญ
• ไม่มี เ หตุก ารณ์ ใ ดๆ ที" มี หรื อ จะมี ผ ลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ
ทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ฐานะทางการเงินของผู้จะขาย กิจการของผู้จะขาย หรื อ
ต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี &ของผู้จะขาย
• ผู้จะขายได้ มีการจัดทําและส่งมอบเอกสาร ซึง" แก้ ไขเงื"อนไขกรมธรรม์ความเสีย" ง
ภัยให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ทงหมดแต่
ั&
เพียงผู้เดียว โดยให้ มีผล
ในวันโอนกรรมสิทธิX ทังนี
& & กองทุนรวมจะชําระค่าเบี &ยประกันภัยคืนแก่ผ้ จู ะขาย
สําหรับกรมธรรม์ความเสี"ยงภัยข้ างต้ นนี &ตามสัดส่วนระยะเวลาที"กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายซึง" นับแต่วนั โอนกรรมสิทธิX
การโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์ สิน คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &มีผลเป็ น
ทีจะซือ. ขาย
การโอนอย่า งสมบูร ณ์ ใ นวัน จดทะเบี ย นสิท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมการโอนกรรมสิท ธิX ใ น
ทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ณ สํานักงานทะเบียนที"ดินหรื อหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง
ภายในเวลา 14 วันทําการนับแต่วนั ที"ทําสัญญานี & หรื อวันอื"นใดตามที"ค่สู ญ
ั ญาจะได้
ตกลงกัน (วันโอนกรรมสิทธิX) และได้ มีการชําระราคาตามที"กําหนดในสัญญาฉบับ
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นี &แล้ ว
ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้ จ่ายที กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการ
เกี ยวข้ อ งกั บ การจดทะเบี ย น โอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย และที"เกี"ยวเนื"องกับการจดทะเบียนสิทธิและ
โอนกรรมสิทธิX
นิติกรรมการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายดังกล่าว
คํารับรองของผู้จะขาย
ในวันโอนกรรมสิทธิX ผู้จะขายเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที"จะซื &อขายและมีกรรมสิทธิXอย่าง
สมบูรณ์ โดยปราศจากการจํานอง ภาระผูกพัน สิทธิ ยึดหน่วง ภาระติดพัน การเช่า
อยูอ่ าศัย การครอบครองหรื อการเรี ยกร้ องที"มีผลเสียหายอื"นใดที"มีอยู่เหนือทรัพย์สิน
ที"จะซื &อขาย นอกจากที"ได้ เปิ ดเผยแก่กองทุนรวมไว้ ก่อนวันที"ลงนามในสัญญานี & และ
ผู้จะขายได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &
ให้ แก่กองทุนรวมแล้ วทังหมด
&
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที"เป็ นจริ งและถูกต้ องทุก
ประการ
คํารับรองของกองทุนรวม
กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที"จดั ตังขึ
& &นโดยชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงฉบับที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม และ
มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการ
ดํ า เนิ น การอื" น ใดตามที" ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี & ตลอดจนกระทํ า การต่ า งๆ ที"
เกี"ยวเนื"องกับสัญญาฉบับนี & โดยกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้ อง
กับการปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดซึ"งเป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี & และจะปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้ อ ต ก ล ง ก ร ะ ทํ า ก า ร ห รื อ • ผู้จะขายจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที"ในการดําเนินการเจรจาและดําเนินการ
ละเว้ นกระทําการ
ต่อสัญญากับผู้เช่าที"สญ
ั ญาเช่าใกล้ ครบกําหนด หรื อหน้ าที"อื"นใดที"ผ้ จู ะขายใน
ฐานะผู้ให้ เช่าพึงกระทํา เพื"อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของกองทุน
รวมในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขาย
• ภายหลังจากที"ผ้ จู ะขายได้ ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะ
ซื &อขายให้ แก่กองทุนรวมเสร็ จสิ &นแล้ ว ผู้จะขายจะดําเนินการโอนสิทธิและหน้ าที"
ตามสัญ ญาเช่ า และสัญญาบริ การ รวมถึงสิทธิ และหน้ าที"ที"ผ้ ูจะขายมีตาม
สัญ ญาอื" น ใดอัน เกี" ย วกับ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน ที" จ ะซื อ& ขาย
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &ให้ แก่กองทุนรวม ยกเว้ นการให้ บริ การบําบัดนํ &าเสียและ
นํ &าประปา ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิX
• ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกันเพื"อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การที"ผ้ จู ะขายได้ รับไว้ จากผู้เช่าสําหรับทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ทัง&
ก่ อ นและในวัน จดทะเบี ย นโอนกรรมสิท ธิX ทัง& หมดให้ แ ก่ ก องทุน รวม โดยใน
เบือ& งต้ นจะส่งมอบเป็ นจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80ของจํ า นวนเงิ นประกัน
ทังหมด
&
ให้ แก่กองทุนรวมภายในวันจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิX และสําหรับ
เงินประกันส่วนที"เหลือ ผู้จะขายจะส่งมอบให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับ
จากวันจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิX นอกจากนี & หากผู้จะขายได้ รับเงินประกัน
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ตามสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การสําหรับทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายหลังจากวัน
จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิXอีก ผู้จะขายจะส่งมอบเงินประกันดังกล่าวให้ แก่
กองทุนรวมภายในวันสุดท้ ายของเดือนถัดไป
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ งการ คูส่ ญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี &
เลิกสัญญา
(1) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
&
ายตกลงกันเลิกสัญญาโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ในกรณีที"กองทุนรวมสามารถซื &อทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายได้ น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายทังหมดภายใต้
&
สญ
ั ญาฉบับนี & โดยเหตุอนั
เนื"องมาจากข้ อจํากัดทางกฎหมายหรื อเกิดเหตุอื"นใดโดยไม่ใช่ความผิดของ
กองทุนรวม ให้ กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี &ได้
อนึง" ในกรณีที"กองทุนรวมสามารถซื &อทรัพย์สินที"จะซื &อขายได้ ตงแต่
ั & ร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์ สินที"ซื &อขายทังหมดภายใต้
&
สญ
ั ญาฉบับนี & กองทุนรวมจะซือ&
ทรั พ ย์ สิน ที" จ ะซื อ& ขายเท่า ที" ส ามารถซื อ& ขายได้ ใ นวัน โอนกรรมสิท ธิX สํา หรั บ
ทรัพย์สินที"จะซื &อขายส่วนที"เหลือ กองทุนรวมและผู้จะขายจะตกลงร่ วมกันใน
การซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายดังกล่าว ซึ"งหากกองทุนรวมยังประสงค์จะซื &อ
ทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายดังกล่าวการดําเนินการโอนกรรมสิทธิXต้องใช้ ระยะเวลาไม่
เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที"กองทุนรวมและผู้จะขายตกลงร่ วมกัน หากผู้จะขายไม่
สามารถดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายส่วนที"เหลือได้ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนรวมจะใช้ สิทธิ ยกเลิกการซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อ
ขายส่วนที"เหลือดังกล่าวโดยกองทุนรวมอาจคิดค่าเสียหายที"เกิดขึ &นจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญานี &ทังนี
& &คูส่ ญ
ั ญาจะไม่ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี &ในกรณีที"
กองทุนรวมสามารถซือ& ขายทรั พย์สินที"จะซือ& ขายได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ดังกล่าว
(3) ในกรณีที"ผ้ จู ะขายฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที"ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี &
และ/หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื"อนไขบังคับก่อนภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี & และ
ไม่สามารถเยียวยาแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ที"
กองทุนรวมได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก้ ไขเหตุดงั กล่าว กองทุนรวมมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับนี &ได้ ทนั ทีหรือดําเนินการดังต่อไปนี &
(3.1) เรี ยกให้ ผ้ จู ะขายดําเนินการโอนทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &
ให้ แก่กองทุนรวม โดยกองทุนรวมอาจหักค่าเสียหายที"เกิดขึ &นจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวออกจากราคาที"จะซื &อขาย
(3.2) ให้ เลื"อนกําหนดวันโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"จะซื &อขายทังหมดภายใต้
&
สัญญาฉบับนี &ออกไป โดยผู้จะขายจะต้ องชําระเบี &ยปรับให้ แก่กองทุนรวม
ในอัตราร้ อยละ 8 ของราคาที"จะซื &อขายทรัพย์สินที"จะซื &อขายทังหมดต่
&
อปี
จนกว่า จะได้ มีก ารจดทะเบีย นโอนกรรมสิท ธิX ใ นทรั พ ย์ สิน ที" จ ะซื อ& ขาย
ดังกล่าว หากกองทุนรวมเลือ" นกําหนดวันโอนกรรมสิทธิXเฉพาะทรัพย์สินที"
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จะซื &อขายเพียงบางชิ &น ให้ คํานวณอัตราเบี &ยปรับที"ผ้ ูจะขายจะต้ องชําระ
ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของมูลค่าของทรัพย์สินที"จะซื &อขายชิ &นที"ได้
เลือ" นวันโอนกรรมสิทธิXดงั กล่าว
(4) ในกรณีที"ผ้ จู ะขายได้ ตกลงประนอมหนี & หรื อถูกศาลสัง" พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด
หรื อถูกฟ้ องเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกศาลสัง" ให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ น
ขันตอนการเลิ
&
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน& ฟูกิจการของผู้จะ
ขายต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง ซึง" กองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของผู้จะขายในการปฏิบตั ิตามสัญญานี & กองทุนรวมมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(5) ในกรณีที"เกิดเหตุการณ์ใดๆ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิX อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สินที"จะ
ซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &ด้ อยค่าลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นอุปสรรคที"ทํา
ให้ กองทุนรวมไม่สามารถดํ าเนินกิ จการได้ ตามวัตถุประสงค์ ที"กําหนดไว้ ใ น
โครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม
ผลของการผิ ด นั ด หรื อ ผลอั น เมื"อมีการเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายปราศจากภาระหน้ าที"ซงึ" จะต้ องผูกพัน
เ กิ ด จ า ก เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร เ ลิ ก กันตามสัญญาฉบับนี & และย่อมไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
สัญญา
ในกรณีที"การผิดสัญญานันเกิ
& ดจากความผิดของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง" ทังนี
& & ในกรณีที"
ผู้จะขายเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ค่าเสียหายที"เกิดขึ &นให้ หมายความรวมถึงค่าเสียหาย
จากการไม่ได้ รับโอน ครอบครอง หรื อใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายด้ วย (ถ้ ามี)
2. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่ อตัง. สิทธิและการกระทําการ
ผู้ให้ สัญญา

กองทุนรวม
ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมลงทุน
การประกันการมีผ้ ูเช่ าสําหรับ
พืน. ทีเช่ าทีว่ าง

• บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"
กองทุนรวมลงทุนและ
• บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ
ที"กองทุนรวมลงทุน
ซึง" ทังหมดเรี
&
ยกรวมกันว่า (ผู้ให้ สญ
ั ญา)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค (กองทุนรวม)
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนในครัง& แรก
ในกรณีที"ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื &อ
จะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า ทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายนันมี
& พื &นที"เช่าว่างอยู่
โดยไม่มีผ้ เู ช่า (พืน. ทีรับประกัน) ผู้ให้ สญ
ั ญาจะเช่าพื &นที"รับประกันดังกล่าวนับแต่วนั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื &อจะขายที"ดิน
อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"จะซื &อขายภายใต้ สญ
ั ญาจะซื &อจะขายที"ดิน
อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื &นที"รับประกันที"
ผู้ให้ สญ
ั ญาจะเช่าดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
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การประกันกรณีผ้ ูเช่ าเลิก
สัญญาเช่ าก่ อนครบกําหนด
ระยะเวลาเช่ า และ/หรือผู้เช่ า
ไม่ ต่ออายุสัญญาเมือสัญญา
เช่ าครบกําหนดระยะเวลา

ที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกันนัน& หรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที"
พื &นที"รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ ูเช่ามาก่อนโดยผู้ให้ สญ
ั ญาจะชําระค่าเช่าตามที"
รับประกันดังกล่าวเป็ นรายเดือนโดยจะชําระภายในวันที" 15 ของเดือนถัดไป ทังนี
& &
เว้ นแต่ช่วงระยะเวลาที"มีบคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าพื &นที"รับประกันกับกองทุน
รวมแทนผู้ให้ สญ
ั ญาตามข้ อกําหนดในข้ อนี &ภายในระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว โดยมี
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ ก ารไม่น้ อยกว่า อัต ราที" ระบุไว้ ตามสัญญาเช่ าและสัญญา
บริ การที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกันนัน& หรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกัน
ในกรณี ที" พื น& ที" รั บ ประกั น ดั ง กล่ า วไม่ เ คยมี ผ้ ู เช่ า มาก่ อ น ทั ง& นี & ในกรณี ที"
บุคคลภายนอกดังกล่าวที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาเพื"อเช่าพื &นที"รับประกันเป็ นผู้เช่าเดิมที"
ย้ ายมาจากพื &นที"เช่าที"เป็ นทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนส่งผลให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ
ค่าเช่าจากทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนเนื"องจากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะ
รับประกันการมีผ้ เู ช่าของพื &นที"เช่าที"กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวโดยให้ อตั ราค่าเช่าและ
ค่าบริ การของพื &นที"ดงั กล่าวเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"
ทํ า กั บ ผู้เ ช่ า รายเดิ ม ในพื น& ที" นัน& และให้ ร ะยะเวลาการเช่ า ที" รั บ ประกั น เท่ า กั บ
ระยะเวลาการเช่าที"เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิมที"ย้ายไปดังกล่าว
อนึ"ง เงิ นหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที"กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่าที"เป็ น
บุคคลภายนอกตามที"กําหนดในวรรคแรกสําหรับระยะเวลาที"ไม่เกินกว่า 3(สาม) ปี
นับแต่วัน จดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิX ในทรั พย์ สินที" จะซื อ& ขาย จะไม่นํามาคํา นวณ
ค่าตอบแทนในส่วนที"เกี"ยวข้ องกับค่านายหน้ าในการหาผู้เช่ารายใหม่จากการปฏิบตั ิ
หน้ าที"ของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ในกรณีที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในสัญญา
ฉบับนี & (“ยูนิตทีรับประกัน”) ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา
เช่า และ/หรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา ผู้ให้ สญ
ั ญาตก
ลงรับประกันรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การของยูนิตที"รับประกันนับแต่วนั ถัดจากวันที"ผ้ ู
เช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของยูนิตนันๆ
& (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"จะซื &อขายภายใต้
สัญญาจะซื &อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจะ
รับประกันจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าใน
แต่ละยูนิตที"รับประกันนันๆ
& โดยผู้ให้ สญ
ั ญาจะชําระค่าเช่าตามที"รับประกันดังกล่าว
เป็ นรายเดือนโดยจะชําระภายในวันที" 15 ของเดือนถัดไป ทังนี
& & หากมีบคุ คลภายนอก
เข้ าทําสัญญาเช่ายูนิตที"รับประกันยูนิตใดยูนิตหนึ"งกับกองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิม
ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าว อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่จะต้ องไม่น้อยกว่าอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่า
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ค่ าเช่ ากรณีย้ายออกก่ อน

รายเดิมสําหรับยูนิตที"รับประกันนันๆ
& ทังนี
& & หากบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็ นผู้เช่าที"
ย้ ายมาจากพื &นที"เช่าที"เป็ นทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนซึ"งส่งผลให้ กองทุนรวมไม่ได้
รับค่าเช่าจากทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนเนื"องจากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลง
จะรับประกันการมีผ้ เู ช่าของพื &นที"เช่าที"กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว โดยให้ อตั ราค่าเช่า
และค่าบริ การของพืน& ที"ดังกล่าวเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในพื &นที"นนั & และให้ ระยะเวลาการเช่าเท่ากับระยะเวลา
การเช่าที"เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิมที"ย้ายไปดังกล่าว
อนึ"ง เงิ นหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที"กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่าที"เป็ น
บุคคลภายนอกตามที"กําหนดในวรรคแรกสําหรับระยะเวลาที"ไม่เกินกว่า 1 ปี นับแต่
วั น จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิX ใ นทรั พ ย์ สิ น ที" จ ะซื อ& ขาย จะไม่ นํ า มาคํ า นวณ
ค่าตอบแทนในส่วนที"เกี"ยวข้ องกับค่านายหน้ าในการหาผู้เช่ารายใหม่จากการปฏิบตั ิ
หน้ าที"ของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ในกรณีที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนใช้ สทิ ธิตามที"กําหนดในสัญญาเช่า ทังที
& " มี
อยู่ก่อ นและภายหลังจากวัน ที"ก องทุนรวมลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที" กองทุน รวมลงทุน
ดังกล่าว (สัญญาเช่ า) ที"กําหนดให้ ผ้ เู ช่ามีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
กํ า หนดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า ดัง กล่า วได้ โ ดยไม่ ถื อ เป็ นความผิ ด ของผู้เ ช่ า
เนื"องจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ ซื &อที"ดินที"ตงอยู
ั & ่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองที"
เป็ นของผู้ให้ สญ
ั ญาเพื"อใช้ ในการก่อสร้ างอาคารโรงงานเป็ นของตนเอง ผู้ให้ สญ
ั ญา
ตกลงเช่าทรัพย์สินที"ผ้ เู ช่าได้ ใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวจากกองทุน
รวมจนครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า ที" เ หลือ อยู่ต ามสัญ ญาเช่า ดัง กล่าว โดยมี
เงื"อนไขว่า (1) หากสัญญาเช่าระบุให้ ผ้ ูให้ เช่าสามารถหักเงินประกันการเช่าได้ ให้
กองทุนรวมดําเนินการนําเงินประกันการเช่าดังกล่าวมาใช้ เป็ นค่าเช่าภายหลังจากทีผ" ้ ู
เช่าได้ บอกเลิกสัญญาตามเหตุข้างต้ นแล้ ว จนกว่าผู้ให้ สญ
ั ญาจะหาผู้เช่ารายใหม่ได้
หรื อจนกว่าเงินประกันดังกล่าวจะหมดไป แล้ วแต่วา่ เหตุการณ์ใดเกิดก่อน ทังนี
& & หาก
เงินประกันการเช่าดังกล่าวได้ ถูกนํามาใช้ เป็ นค่าเช่าจนครบจํานวนแล้ ว และผู้ให้
สัญญายังไม่สามารถหาผู้เช่าใหม่เพื"อมาเช่าทรัพย์สินจนครบกําหนดระยะเวลาการ
เช่าที"เหลือได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาจึงจะทําการชําระค่าเช่าทรัพย์สินแก่กองทุนรวมตามที"ได้
กําหนดไว้ ข้างต้ น (2) แต่หากสัญญาเช่ากําหนดให้ ผ้ ใู ห้ เช่าไม่สามารถหักเงินประกัน
การเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาจะทําการชําระค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมตามเงื"อนไขที"กําหนด
ไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีที"ผ้ ูให้ สญ
ั ญาสามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพื"อเช่าทรัพย์สินที"
กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนที"ผ้ ูเช่ารายเดิมที"ใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า โดยที"มีอตั ราค่าเช่าและระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที"เหลืออยู่ ใน
กรณีที"ระยะเวลาการเช่า และ/หรื ออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่าราย
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เดิมเพียงเท่าใด ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องรับผิดชอบในการชําระส่วนต่างของค่าเช่าให้ แก่
กองทุนรวมเพียงเท่านัน& โดยผู้ให้ สญ
ั ญาจะชําระค่าเช่าสําหรับพื &นที"ที"ผ้ ูเช่าใช้ สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นรายเดือนโดยจะชําระภายในวันที" 15 ของเดือนถัดไป
ทังนี
& & ในกรณีที"ผ้ เู ช่ารายใหม่ที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจัดหามาเพื"อเช่าพื &นที"ที"ผ้ เู ช่าใช้ สิทธิในการ
บอกเลิกเนื"องจากเหตุดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้เช่าเดิมที"ย้ายมาจากพืน& ที"เช่าที"เป็ น
ทรั พ ย์ สิน ที" กองทุนรวมลงทุนส่ง ผลให้ ก องทุน รวมไม่ไ ด้ รับ ค่า เช่ า จากทรั พย์ สิน ที"
กองทุนรวมลงทุนเนื"องจากเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะเช่าทรัพย์สินที"ผ้ เู ช่าราย
ใหม่ได้ ทําการย้ ายออกมาเพื"อมาเช่าพื &นที"ตามวรรคนี &แทน จากกองทุนรวมโดยให้ นํา
ข้ อกําหนดในข้ อการประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"วา่ งนี &มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
จนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมของผู้เช่ารายใหม่
อนึง" เงินหรื อค่าตอบแทนใดๆ ที"กองทุนรวมได้ รับจากผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อผู้เช่ารายใหม่
ตามทีก" ําหนดในวรรคแรกสําหรับระยะเวลาที"ไม่เกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาเช่า
เดิม จะไม่นาํ มาคํานวณค่าตอบแทนในส่วนที"เกี"ยวข้ องกับค่านายหน้ าในการหาผู้เช่า
รายใหม่จากการปฏิบตั ิหน้ าที"ของผู้ให้ สญ
ั ญาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
การดํารงสัดส่ วนการถือหน่ วย •
ลงทุนในกองทุนรวม

•

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด จะเข้ าจองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมในเบื &องต้ นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในการออกและเสนอขายหน่
&
วยลงทุน
ครัง& แรกของกองทุนรวม
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดตกลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันแรก บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวม
เมื"อพ้ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์วนั แรกแล้ ว บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดตกลงจะ
ดํารงสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ในกองทุน รวมที" อ อกและเสนอขายทัง& หมดในวัน ที" จ ด
ทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวม โดยบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดตกลง
จะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนหน่วยลงทุนที"ต้องถือไว้
เพื"อปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อนี & เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี &
(1) เป็ นการจํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนหน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่ บุค คลซึ"ง มี ร ายชื" อ ตามที"
ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายสัญญาฉบับนี & หรื อ
(2) เป็ นกรณีอื"นใดที"ได้ รับความยินยอมจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยทังนี
& & บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดรับรองต่อกองทุนรวมว่า
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หากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดได้ จําหน่าย จ่าย โอนหน่วยลงทุน
เบื &องต้ นอันเนื"องมาจากข้ อยกเว้ นดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัดจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนหน่วยลงทุนนันลงนามในข้
&
อตกลงที"จะ
ร่วมปฏิบตั ิตามเงื"อนไขที"ปรากฏในสัญญาข้ อนี &กับกองทุนรวมด้ วย ซึง" ข้ อตกลง
ดังกล่าวให้ ถือเป็ นส่วนหนึง" ของสัญญาตกลงกระทําการฉบับนี &
สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Right • ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที"ได้ มีการจัดตังกองทุ
&
นรวมผู้ให้ สญ
ั ญารับรอง
of First Refusal)
ต่อกองทุนรวมหรื อกองทรัสต์ในกรณีที"มีการแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็ น
กองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT)ว่าหากผู้ให้ สญ
ั ญามีความ
ประสงค์ ที"จ ะจํ า หน่าย จ่ า ย โอน หรื อให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิน ประเภทที" ดิน อาคาร
โรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ า ซึ"งผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิX (เว้ นแต่เป็ น
การเสนอทรัพย์สนิ แก่ลกู ค้ ารายย่อยหรื อนายหน้ าของลูกค้ ารายย่อยที"ประกอบ
ธุรกิจอื"น ที"ไม่ใช่ธุรกิจการพัฒนาพื &นที"อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อ
คลังสินค้ า เพื"อขาย และ/หรื อให้ เช่าในลักษณะเดียวกันกับผู้ให้ สญ
ั ญาหรื อ
กองทุนรวม) ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ กองทุนรวมหรื อ REIT ได้ รับสิทธิ ในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการซื &อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิX
และ/หรื อ รั บ โอนสิท ธิ ค รอบครอง และ/หรื อ เช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวจากผู้ให้ สญ
ั ญา
• กรณีการให้ กองทุนรวมหรื อ REIT ได้ รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงบอกกล่าวให้ กองทุนรวมหรื อ REIT
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หนังสือบอกกล่ าวข้ อเสนอ) เพื"อให้ กองทุนรวม
หรื อ REIT พิจารณาลงทุนก่อน โดยที"หนังสือบอกกล่าวข้ อเสนอจะต้ องระบุถึง
รายละเอียดของทรั พย์ สินที"เสนอขาย และ/หรื อโอนกรรมสิทธิX และ/หรื อโอน
สิทธิครอบครอง และ/หรื อให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงราคา ค่า
เช่า หรื อค่าตอบแทนต่างๆ และเงื"อนไขการชําระราคา รวมทังข้
& อกําหนดและ
เงื"อนไขต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์สินที"เสนอขาย และ/หรื อโอนกรรมสิทธิX และ/
หรื อ โอนสิ ท ธิ ค รอบครอง และ/หรื อ ให้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เ ช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น
(ข้ อเสนอ) รวมถึงเปิ ดเผยรายละเอียดของผู้ที"ประสงค์จะซื &อ และ/หรื อรับโอน
กรรมสิทธิX และ/หรื อรั บโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่ว ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว (ผู้ซือ. บุคคลทีสาม)(ถ้ ามี) โดยในกรณีดงั กล่าว กองทุนรวม
หรื อ REIT ตกลงจะเก็บรักษาความลับที"เกี"ยวกับชื"อและข้ อเสนอของผู้ซื &อบุคคล
ที"สามดังกล่าว รวมทังลงนามในสั
&
ญญาเก็บรักษาความลับ (ถ้ ามี) ตามที"ได้ รับ
การร้ องขอจากผู้ให้ สญ
ั ญาเป็ นคราวๆ ไป
• ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที"กองทุนรวมได้ รับหนังสือบอกกล่าวข้ อเสนอดังกล่าว
จากผู้ให้ สญ
ั ญา กองทุนรวมหรื อ REIT อาจใช้ สทิ ธิดงั ต่อไปนี &
(1)ซื &อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิX และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า
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และ/หรื อเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยบอกกล่าวความประสงค์ในการ
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร (หนั ง สื อ ตอบรั บ
ข้ อเสนอ) ไปยังผู้ให้ สญ
ั ญา หรื อ
(2)ตอบปฏิเสธการลงทุนหรื อไม่ได้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุน
ดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ ส ัญ ญาทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร (หนั ง สื อ ตอบ
ปฏิเสธข้ อเสนอ) ในกรณีดงั กล่าวผู้ให้ สญ
ั ญาจะสามารถนําทรัพย์สินที"
เสนอนันๆ
& ไปขาย และ/หรื อโอนกรรมสิทธิX และ/หรื อโอนสิทธิ ครอบครอง
และ/หรื อให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงให้ แก่ผ้ ซู ื &อบุคคลที"สามต่อไปได้ แต่ทงนี
ั& &
ข้ อเสนอที"เกี" ยวข้ องกับทรัพย์สินที"เสนอให้ ผ้ ูซื &อบุคคลที"สามนันจะต้
&
องไม่
ดีกว่าข้ อเสนอที"เสนอให้ แก่กองทุนรวมหรื อ REIT และหากผู้ให้ สญ
ั ญามี
ข้ อ เสนอที" เ กี" ย วข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที" เ สนอให้ ผู้ซื อ& บุค คลที" ส ามนัน& ดี ก ว่ า
ข้ อเสนอที"เสนอให้ แก่กองทุนรวมหรื อ REIT ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องนําข้ อเสนอ
ดัง กล่า วมาเสนอให้ แ ก่ ก องทุน รวมหรื อ REIT พิ จ ารณาก่ อ น โดยให้
ดําเนินการตามเงื"อนไขที"ระบุไว้ ข้างต้ น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที"ผ้ ูให้ สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการเจรจา ตกลง หรื อ
เข้ าทําสัญญากับผู้ซื &อบุคคลที"สามได้ ภายใน 365 วันนับแต่วนั ที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา
ได้ รับหนังสือตอบปฏิเสธข้ อเสนอจากกองทุนรวมหรื อ REIT แล้ ว หากผู้ให้
สัญญายัง มีค วามประสงค์ ที" จะจํ าหน่าย จ่ าย โอน หรื อ ให้ เ ช่า ทรั พ ย์ สิน
ดัง กล่า ว ผู้ใ ห้ ส ัญ ญาตกลงให้ สิท ธิ แ ก่ ก องทุน รวมหรื อ REIT ในการ
พิจารณาลงทุนก่ อนดังกล่า วต่อ ไปตามเงื" อนไขที"ระบุไว้ ข้างต้ นโดยอาจ
กําหนดรายละเอียดของทรั พย์สิน รวมถึงราคา ค่าเช่า หรื อค่าตอบแทน
ต่างๆ และเงื"อนไขการชํ าระราคา รวมทัง& ข้ อกําหนดและเงื"อนไขต่างๆ ที"
เกี"ยวข้ องใหม่
• หากกองทุนรวมหรื อ REIT ได้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนใน
ทรั พย์ สินดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมหรื อ REIT และผู้ให้ สญ
ั ญาจะใช้ ความ
พยายามในการดําเนินการเพื"อให้ ได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานราชการอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการจด
ทะเบียนรั บโอนกรรมสิทธิX หรื อสิทธิ การเช่าต่อเจ้ าพนักงานที"เกี"ยวข้ อง (หาก
จําเป็ น) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันที"กองทุนรวมหรื อ REIT ได้ บอก
กล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
• อย่า งไรก็ ดี คู่ส ัญญาตกลงและเข้ าใจว่าการลงทุน ในทรั พย์ สิน เพิ"ม เติม โดย
กองทุนรวมหรื อ REIT นันขึ
& &นอยูก่ บั ที"ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อที"ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของ REIT มีมติอนุมตั ิให้ กองทุนรวมหรื อ REIT ลงทุนเพิ"มเติมได้
และ/หรื อเมื"อการเพิ"มทุนของกองทุนรวมหรื อ REIT สําเร็ จ ทังนี
& & ในกรณีที"ที"
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อที"ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ REIT มีมติไม่อนุมตั ิ
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ให้ กองทุนรวมหรื อ REIT ลงทุนเพิ"มเติม หรื อหากกองทุนรวมหรื อ REIT ไม่
ดําเนินการลงทุนให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันที"กองทุนรวมหรื อ REIT
ได้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็ น
เหตุแห่งการผิดสัญญาฉบับนี & รวมทังไม่
& กระทบสิทธิของกองทุนรวมหรื อ REIT
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &
สิทธิในการลงทุนในทรัพย์ สิน ตลอดระยะเวลาที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา และ/หรื อบุคคลที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาเสนอชื"อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที"
(Option to Invest)
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม หรื อกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที"เกิดจากการแปลง
สภาพของกองทุนรวม (REIT) ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิ ในการซื &อที"ดิน และ/หรื อ
อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า และ/หรื อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื"นใด
ที"เกี"ยวเนื"องกับอสังหาริ มทรัพย์อนั เป็ นกรรมสิทธิXของผู้ให้ สญ
ั ญาซึ"งเป็ นทรัพย์สินที"มี
ผู้เช่าอยู่ในขณะนันเท่
& านัน& แก่กองทุนรวมหรื อ REIT เมื"อกองทุนรวมหรื อ REIT ร้ อง
ขอโดยมีเงื"อนไขว่า กองทุนรวมหรื อ REIT จะต้ องซื &อทรัพย์สินดังกล่าวทังหมดใน
&
คราวเดียวกัน เว้ นแต่เป็ นกรณีที"ประเภทหรื อคุณสมบัติของทรัพย์สนิ ดังกล่าว กองทุน
รวมหรื อ REIT ไม่สามารถลงทุนได้ ตามกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง โดยที"
• ราคาทรั พ ย์ สิน ที" ก องทุน รวมหรื อ REIT ประสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ซื อ& ตลอดจน
ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการโอนกรรมสิทธิX ในทรั พ ย์ สิน ดังกล่า วต้ อ งเป็ นไป
ตามที"คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันต่อไป
• หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันในเรื" องราคาของทรัพย์สินที"กองทุนรวมหรื อ
REIT ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื &อดังกล่าวได้ ให้ ผ้ ูให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
& ้ ประเมินราคา
อิสระซึ"งอยู่ในบัญชีรายชื"อที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ วยการให้ ค วาม
เห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก เพื"อวัตถุประสงค์
สาธารณะ พ.ศ. 2552จํานวน 2 ราย เพื"อประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว และ
ให้ คู่สญ
ั ญาทัง& สองฝ่ ายถือว่าราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระทัง&
สองรายเป็ นราคาซื &อขายทรัพย์สินดังกล่าว อนึ"ง ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวข้ างต้ น คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
&
ายตกลง
จะรับผิดชอบร่วมกัน
การแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ ในกรณี ที"มีกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ ใดๆ กํ าหนดให้
เพือการลงทุนใน
กองทุนรวมต้ องแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT)
อสังหาริมทรัพย์ (REIT)
กองทุนรวมและผู้ให้ สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพ
ดังกล่าว โดยหากกองทุนรวมและผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที"จะแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ น
REIT แล้ ว ผู้ให้ สญ
ั ญาจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที"ในการช่วยเหลือกองทุนรวม
เพื"อให้ การแปลงสภาพดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติ
เห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการแปลงสภาพดังกล่าว
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คํารับรองและคํายินยอม

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ งการ
เลิกสัญญา

การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนไป
ยัง REITเพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง เพื"อประโยชน์ใน
การแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น REITเป็ นต้ น
ในกรณีที"กองทุนรวมตรวจพบภายหลังวันทําสัญญาฉบับนี &ว่า คํารับรองใดๆ ที"ได้ ให้
ไว้ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นจริ งในสาระสําคัญอันมีผลกระทบต่อการตัดสินในการเข้ าทํา
และปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี &ของกองทุนรวม ผู้ให้ สญ
ั ญาที"เกี"ยวข้ องแล้ วแต่กรณี
ยังคงต้ องรับผิดต่อกองทุนรวม ในบรรดาความเสียหายใดๆ ที"เกิดขึ &นจากการผิดคํา
รับรองดังกล่าว รวมทังรั& บผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ (ถ้ ามี)
ในการดําเนินการแก้ ไขเปลีย" นแปลงใดๆ เพื"อให้ เป็ นไปตามคํารับรอง
• ในกรณีที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารายใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง หรื อผิดคํารับรอง
ที" เ ป็ นสาระสํ า คัญ ของสัญ ญาฉบับ นี & และผู้ใ ห้ สัญ ญารายนัน& ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาฉบับนี &ภายใน 30 วันนับจาก
วันที"ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน& หรื อภายในระยะเวลา
ใดๆ ที"คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันซึง" ให้ สทิ ธิแก่กองทุนรวมในการเรี ยกค่าเสียหายจาก
ผู้ให้ สญ
ั ญารายนันได้
& เว้ นแต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเว้ นแต่ในกรณีที"การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงหรื อ เงื" อ นไขที" ร ะบุไว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี อ& ันเป็ นผลมาจากการที"
กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาจะซื &อจะขายที"ดิน อาคาร
โรงงาน และคลังสินค้ า สัญญาแต่งตัง& ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสัญญา
ฉบับนี &
• ผู้ใ ห้ สัญ ญาบริ ษั ท ปิ" นทอง อิ น ดัส เตรี ย ล ปาร์ ค จํ า กั ด และ/หรื อ ผู้ รั บ โอน
กรรมสิทธิXในหน่วยลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงเกี"ยวกับการดํารงสถานะเป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี &และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องภายใน 30 วันนับจากวันที"ได้ รับแจ้ งหรื อ
ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน& หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที"ค่สู ญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน ซึง" กองทุนรวมมีสทิ ธิในการเรี ยกค่าเสียหายจากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิXในหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) เว้ น
แต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั
• คู่สญ
ั ญาผู้ให้ สญ
ั ญารายใดได้ ตกลงประนอมหนี & หรื อถูกศาลสัง" พิทกั ษ์ ทรัพย์
เด็ดขาด หรื อถูกฟ้ องเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกศาลสัง" ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
&
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน& ฟูกิจการของ
ผู้ให้ สญ
ั ญารายนันต่
& อศาลหรื อหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ องซึ"งกองทุนรวมเห็น
ว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้ สญ
ั ญารายนัน& ในการชํ าระหนีห& รื อ
ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี &
• ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมโดย
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ในการลงมติดงั กล่าวมีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญารายใดรายหนึง" และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของผู้ให้ สญ
ั ญาดังกล่าวในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอให้ มีการลงมติเห็นชอบ
ให้ เลิกกองทุนรวม
• ในกรณีที"กองทุนรวมใช้ สิทธิ เลิกสัญญาจะซื &อจะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และ
คลัง สินค้ า ก่ อนการโอนกรรมสิทธิX ในทรั พย์ สินที" จะซื อ& ขายภายใต้ เงื" อ นไขที"
กําหนดในสัญญาจะซื &อจะขายดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมมีสิทธิใช้ เหตุดงั กล่าว
ถือเป็ นเหตุผิดสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี &เช่นกัน
การเลิกสัญญาและการเรียก
ค่ าเสียหาย

• กองทุนรวมมีสทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนี & โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทังสองราย
&
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี & และ/
หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ ส ัญญา ทัง& นี & รวมถึ งเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที"ต้องเลิกและมีการชําระบัญชีของกองทุนรวม หรื อใน
กรณีที"กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญญาฉบับนี &อันเกิดจากความผิดของผู้ให้ สญ
ั ญา
• ผู้ให้ สญ
ั ญามีสทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนี & โดยบอกกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อฟ้ องร้ องให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี & และ/หรื อเรี ยก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมได้ หากมีเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาฉบับนี &อัน
เกิดจากความผิดของกองทุนรวม
• ให้ สญ
ั ญาฉบับนี &เป็ นอันสิ &นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี & โดยที"คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย
ไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื"นใด
จากคูส่ ญ
ั ญา เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื"น
(1) เมื"อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"จะซื &อขาย ภายในระยะเวลาที"
กําหนดในสัญญาจะซือ& จะขายที"ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้ า โดย
ข้ อจํากัดทางกฎหมาย โดยเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื"นใดอันมิใช่ความผิดของ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง" และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
&
ายตกลงเลิกสัญญา
(2) เมื"อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี &
(3) เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ เกิดจากการเสนอของผู้ให้ สญ
ั ญารายใดรายหนึ"ง
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ให้ สญ
ั ญาดังกล่าวในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุน
• เมื"อเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ อันเป็ นผลให้ ทรั พย์ สินที"จะซือ& ขายด้ อยค่าลงอย่างมี
นัยสําคัญหรื อเป็ นอุปสรรคที"ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ตาม
วัตถุประสงค์ที"กําหนดไว้ ในโครงการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิ
เลิกสัญญาฉบับนี & โดยบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยที"คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย เว้ นแต่เหตุการณ์ดงั กล่าว
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เกิดขึ &นจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง"

3. สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวม
ทรัพย์ สินทีบริหาร
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนในครัง& แรก
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สญ
ั ญานี &มีผลใช้ บงั คับเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที"ค่สู ญ
ั ญาเข้ า
ทําสัญญาฉบับนี & และให้ สญ
ั ญาฉบับนี &มีผลบังคับต่อไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 5 ปี
เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาจะมีการตกลงเป็ นอย่างอื"นหรื อได้ มีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบ
กําหนดอายุตามสัญญาฉบับนี &

ห น้ า ที ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร • ผู้ บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงปฏิ บั ติ ห น้ าที" ใ นการบริ หารและจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ตามที"ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี & โดยการปฏิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าว
จะต้ องสอดคล้ องกับโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม และกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที"เกี"ยวข้ องกับการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
• ระหว่างที"สญ
ั ญาฉบับนี &มีผลใช้ บงั คับ หรื อภายหลังจากที"มีการเลิกสัญญาฉบับ
นี & ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที"จะเก็บรักษาข้ อมูลตามสัญญาฉบับนี &และ
ข้ อมูลของกองทุนรวมเป็ นความลับ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยโดยอํานาจของ
กฎหมายหรื อเป็ นไปตามข้ อบังคับและแนวทางการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที"
เกี"ยวข้ อง
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบทันทีในกรณีที"อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใดๆ เกิ ดขึน& แก่กองทุนรวม ในการปฏิบตั ิหน้ าที"ของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ ข้อตกลงและเงื"อนไขที"กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับ
นี & และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการใดๆ ในกรณีที"มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ดัง กล่า วได้ ก็ ต่อ เมื" อ ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากกองทุน รวม ทัง& นี &
กองทุนรวมจะพิจารณาการให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า และกองทุน
รวมจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
หน้ าทีของกองทุนรวม
• กองทุนรวมตกลงดําเนินการและให้ ความร่ วมมือแก่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เพื"อช่วยให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญาฉบับนี &ได้
อย่างเต็มที" ภายใต้ โครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม และกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที"เกี"ยวข้ องกับการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
• ชําระเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที"กําหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับนี &
• รับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่าย ค่าดําเนินการ ค่าธรรมเนียมและภาษี อากร (ยกเว้ น
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ค่ าตอบแทน

ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) หรื อ เงิ น จํ า นวนใดๆ ที"
เกี"ยวกับหรื อเกี"ยวเนื"องกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื"อนไขของสัญญาฉบับนี &
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิจะได้ รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญา
นี &ตามรายละเอียดดังต่อไปนี &
(1) ค่าตอบแทนในจํานวนเท่ากับร้ อยละ 4 ของรายได้ ของกองทุนรวมจากค่าเช่า
และค่าบริ การ
(2) ค่าตอบแทนพิเศษในจํานวนเท่ากับร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ของทรัพย์สนิ ที"บริ หาร
อนึง" การคํานวณค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนตาม
(1) และ (2) ข้ างต้ น ให้ หมายรวมถึง รายได้ ที"กองทุนรวมได้ รับจากบริ ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด หรื อ
ผู้เช่าที"เป็ นบุคคลภายนอกในช่วงระยะเวลาประกัน อันเนื"องจาก (ก) การรับประกัน
การมีผ้ เู ช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"วา่ ง (ข) การรับประกันกรณีผ้ เู ช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาเช่า และ/หรื อผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนด
ระยะเวลาและ (ค) การรับประกันค่าเช่ากรณีย้ายออกก่อน ตามที"กําหนดในสัญญา
ตกลงก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการด้ วย
(3) ค่านายหน้ าขายทรัพย์ สินที"บริ หารในจํานวนเท่ากับร้ อยละ 3 ของราคาขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังนี
& & การขายทรัพย์สนิ ที"บริ หารนันจะกระทํ
&
าได้ ภายหลังจาก
วันที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่ตํ"ากว่า 1 ปี
(4) ค่านายหน้ าหาผู้เช่ารายใหม่ในจํานวนเท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับ
ระยะเวลา 1 เดือนของผู้เช่ารายใหม่ ในกรณีที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถ
จัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าทรั พย์ สินที"บริ หารแทนผู้เช่ารายเดิมที"สญ
ั ญาเช่า
สิ &นสุดลง โดยสัญญาเช่าใหม่นนมี
ั & ระยะเวลาตังแต่
& 3 ปี ขึ &นไป
ทังนี
& & ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะไม่มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในส่วนที"เกี"ยวข้ อง
กับ ค่า นายหน้ า ในการหาผู้เ ช่ า รายใหม่สํา หรั บ เงิ น หรื อ ค่า ตอบแทนใดๆ ที"
กองทุน รวมได้ รั บ จากบริ ษั ท ปิ" นทอง อิ น ดัส เตรี ย ล ปาร์ ค จํ า กัด และ/หรื อ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัด หรื อผู้เช่าที"เป็ นบุคคลภายนอก
ในช่วงระยะเวลาประกัน ในกรณี (ก) การประกันการมีผ้ ูเช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"
ว่าง (ข) การประกันกรณีผ้ ูเช่าเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา หรื อ (ค)
และ/หรื อผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
การประกันในกรณี ที"ผ้ ูเช่ ารายเดิมใช้ สิทธิ เลิกสัญ ญาเพื"อซือ& ที" ดินที"ตัง& อยู่ใ น
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองที"เป็ นของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบริ ษัท
ในเครื อเพื"อใช้ ในการก่อสร้ างอาคารโรงงานเป็ นของตนเอง ตามที"กําหนดใน
สัญญาตกลงก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ
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ทังนี
& & กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที"กําหนดไว้
ในข้ อ (1) – (4) ข้ างต้ น ภายใน 15 วันนับจากวันที"กองทุนรวมได้ รับแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
คํ า รั บ ร อ ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร • ณ วันที"ทําสัญญานี & ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่มีข้อพิพาท หรื อได้ รับคําบอก
อสังหาริมทรัพย์
กล่าว หรื อมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการ หรื อมิได้ ผิดนัด หรื อผิดสัญญาใดๆ ที"มิได้ มีการเปิ ดเผย
ให้ กองทุนรวมทราบก่อนวันทําสัญญาฉบับนี &ที"มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที"
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี &อย่างมีนยั สําคัญ
• ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีความสามารถในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และมี
บุคลากรในจํานวนที"เหมาะสม เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หาร
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที" เ ป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามที"กําหนดในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที"เกี"ยวข้ อง
• การที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เข้ าทําสัญญาฉบับนี &หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพัน
ใดๆ ในสัญญานี &ไม่เป็ นการขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงื"อนไข หรื อคํารับรอง
ใดๆ ที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทําหรื อจะทําความตกลงกับบุคคลอื"น
คํารับรองกองทุนรวม
กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงฉบับที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม และมีอํานาจใน
การเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื"น
ใดตามที"ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี & ตลอดจนกระทําการต่างๆ ที"เกี"ยวเนื"องกับสัญญา
ฉบับนี & โดยกองทุนรวมได้ ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับการปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดซึง" เป็ นสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี &
การเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี &อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ"งหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ดังต่อไปนี & ทังนี
& & ให้ คสู่ ญ
ั ญาที"เกี"ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(1) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
&
ายตกลงกันให้ มีการเลิกสัญญา
(2) ให้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที" (ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ถูกศาลสัง" พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง" ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอน
&
การเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อ (ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน& ฟูกิจการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตอ่ ศาลหรื อหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ องซึง" อาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการชํ าระหนีห& รื อปฏิบัติ ตาม
สัญญาฉบับนี &
(3) ในกรณีที"กองทุนรวมเลิกกองทุนรวมตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ
(4) ในกรณีที"คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคําสัง" ให้ เลิก
กองทุนรวม และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบถึงคําสัง" ให้
เลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
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(5) ในกรณีที"คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ"งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามที"ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี & สัญญาก่อตังสิ
& ทธิ และการกระทําการระหว่างกองทุนรวมและ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม หรื อกฎหมาย
ใดๆ หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที"ดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที"
กระทํา ผิ ดไม่ได้ ดํ าเนิ นการหรื อ ไม่ส ามารถแก้ ไ ขเหตุก ารณ์ ดัง กล่า วภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ"งให้ แก้ ไขเหตุการณ์
ดังกล่าว เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงเป็ นอย่างอื"น
(6) ในกรณีที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"
บริ ห ารให้ แก่ ก องทุ น รวมได้ ตามประมาณการกํ า ไรสุ ท ธิ (BudgetedNet
Property Profit) เป็ นระยะเวลาต่อเนื"องกันเกินกว่า 2 ปี เว้ นแต่ในกรณีมีเหตุ
สุดวิสยั
(7) ในกรณีที"อตั ราการปล่อยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที"บริ หาร
ลดลงตํ"ากว่าร้ อยละ 60 เป็ นระยะเวลาต่อเนื"องกันเกินกว่า 3 เดือนกองทุนรวม
อาจพิจารณาให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี &ได้
ทังนี
& & อัตราการปล่อยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ให้ คิดคํานวณจากจํานวน
พื น& ที" ที" ป ล่อ ยเช่ า จริ ง หารด้ ว ยพื น& ที" ที" ส ามารถปล่อ ยให้ เ ช่ า ได้ ทัง& หมด (Net
Leasable Area) โดยจํานวนพื &นที"ที"ปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั&
ไม่รวมถึงพื &นที"ที"ไม่
สามารถปล่ อ ยให้ เ ช่ า ได้ ในขณะใดขณะหนึ" ง เนื" อ งจากเหตุสุด วิ ส ัย หรื อ
เนื"องจากการซ่อมแซมพื &นที"ดงั กล่าว หรื อพื &นที"ที"เช่าโดยผู้ให้ สญ
ั ญาตามสัญญา
ก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการ โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน (Monthly
Report) ในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
(8) ในกรณีที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามที"กําหนดในสัญญาฉบับ
นี ใ& นส่ ว นที" เ กี" ย วข้ องกั บ การเงิ น หรื อฐานะทางการเงิ น ของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์โดยจงใจทุจริ ต กองทุนรวมมีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ทนั ที
ทังนี
& & เพื"อประโยชน์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนอย่างต่อเนื"อง
คูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันว่าให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญาฉบับนี &
ต่อไปจนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่ให้ มาปฏิบตั ิหน้ าที"
บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ แทนโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน
สําหรับระยะเวลาที"ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าว เว้ นแต่จะเป็ นการเลิกสัญญาตามข้ อ
(2)หรื อ(8) ข้ างต้ น
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ งการเลิก เมื"อมีการเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาปราศจากภาระหน้ าที"ซงึ" จะต้ องผูกพันกันตาม
สัญญา
สัญญาฉบับนี &ทังนี
& & เว้ นแต่สทิ ธิและหน้ าที"ในการเก็บข้ อมูลเป็ นความลับตามที"ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี & โดยไม่ตดั สิทธิผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที"จะได้ รับค่าตอบแทนตาม
ส่วนของระยะเวลาที"ผา่ นไปจริ ง สําหรับหน้ าที"ที"ได้ ดําเนินการไปแล้ ว จนถึงวันสิ &นสุด
การทําหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และไม่ตดั สิทธิค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที"มิได้ ปฏิบตั ิ
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ผิดสัญญาในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายตามที"เกิดขึ &นจริ งจากการที"คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง" ปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี &
3.8 การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง
1. การลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนโดยการซื &อที"ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้ ารวมถึงส่วน
ควบที"ติดตรึ งตราอยู่กบั ที"ดิน อาคารโรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ าดังกล่าว ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
เพี ย งงานระบบสาธารณูป โภคต่า งๆ และสิท ธิ ใ ดๆ ที" ท รงอยู่ที" เ กี" ย วกับ หรื อ เกี" ย วเนื" อ งกับ การจัด หา
ผลประโยชน์ จ ากที" ดิ น อาคารโรงงาน และ/หรื อ คลัง สิน ค้ า ที" ก องทุน รวมจะลงทุน ดัง กล่า ว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี &ภายหลังจากที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินตามที"ปรากฏในตาราง “สรุ ป
รายละเอียดทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก” ซึ"งมีบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
ซึง" เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ดังกล่าวบางส่วน อยู่ก่อนวันที"โอนกรรมสิทธิXให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
& &
ในภายหลังจากที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะแต่งตัง& บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีการกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ที"จะช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายามเพิ"มรายได้ ลดค่าใช้ จ่าย และ
ดูแลสภาพของทรั พ ย์ สิน ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ครั ง& แรก ซึ"งจะเป็ นผลดีกับผู้ถื อหน่วยลงทุน ตาม
รายละเอียดที"เปิ ดเผยในข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
2. กองทุน รวมจะเข้ าลงทุนในทรั พ ย์ สิน ที"ก องทุน รวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรกส่ว นที" เ หลือ (นอกเหนือ จาก
ทรัพย์สินที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิX อยู่เดิม) ซึ"งมีบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิX อยู่ก่อนวันที"โอนกรรมสิทธิXให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
& &
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด เป็ นบุคคลที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ซึ"งจะ
ทําหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.64 ของหุ้นที"จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
&
(ข้ อมูลจากบัญชีรายชื"อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ณ วันที" 5
สิงหาคม พ.ศ. 2556) นอกจากนี & คณะกรรมการของบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ทังหมด
&
ยังเป็ นส่วนหนึง" ของคณะกรรมการของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
3. บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึ"งเป็ นเจ้ าของ
ทรั พย์ สินที" กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง& แรกก่ อนวันที"โอนกรรมสิทธิX ให้ แก่ กองทุนรวม ตกลงให้ มีการ
ประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที"ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX
เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีบคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับกองทุนรวม
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของพื &นที"รับประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในพื &นที"รับประกันนัน& หรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที"พื &นที"
รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
4. ในกรณีที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนซึ"งมีรายละเอียดตามที"ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตก
ลงก่อตัง& สิทธิ และการกระทําการ(“ยูนิตทีรั บประกัน”) ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด
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ระยะเวลาเช่า และ/หรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดซึ"งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง& แรกก่อนวันที"โอนกรรมสิทธิXให้ แก่กองทุนรวม ตกลงรับประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ของยูนิตที"รับประกันนับแต่วนั ที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าหรื อวันครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าของยูนิตนันๆ
& (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิX โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที"รับประกันนันๆ
&
5. บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ซึ"งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครั ง& แรกอยู่เ ดิม และ/หรื อ บุค คลใดๆ ที"เกี" ยวข้ องกับบริ ษั ท ปิ" นทอง อิ นดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ า กัด ตาม
ข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องจะเข้ าจองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื &องต้ นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในการออกและเสนอขายหน่
&
วย
ลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวม และตกลงรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
น
รวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรก
เมื"อพ้ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรกแล้ ว
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตัง&
กองทุนรวม(ปรากฏตามรายละเอียดสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาที"สําคัญ ในส่วนของสัญญาก่อตัง&
สิทธิและการกระทําการ) ทังนี
& & บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ไม่อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าหนึ"งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวม
ทัง& นี & บริ ษั ท จัด การเห็ น ว่า ธุ ร กรรมที" ทํ า กับ บุค คลที" เ กี" ย วข้ อ งข้ า งต้ น ไม่น่า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ เนื"องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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3.9 การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนเพิ"มเติม และ/หรื อปรับการลงทุน
(ปรับ Portfolio) โดยอาจทําการซื &อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที"ลงทุน
เพิ"มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครัง& แรก กล่าวคือ มุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
อาคารโรงงานให้ เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรม และ/หรื อคลังสินค้ า ซึ"งกลุม่
ปิ" นทองมีกรรมสิทธิX และ/หรื อสิทธิครอบครอง และ/หรื อบริ หาร ทังที
& "มีอยู่ในปั จจุบนั และจะได้ มีขึ &นในอนาคต
โดยกองทุนรวมได้ รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน (Option to Invest) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal)
1. สิทธิในการลงทุนในทรัพย์ สิน (Option to Invest)
ในกรณีที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบุคคลที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํ า กั ด เสนอชื" อ ให้ ปฏิ บัติ ห น้ าที" เ ป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทนยัง คงปฏิ บัติ ห น้ าที" เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที"เกิดจากการแปลงสภาพ
ของกองทุนรวม (REIT) (แล้ วแต่กรณี) กองทุนรวมหรื อกองทรัสต์มีสิทธิ ซื &อที"ดิน และ/หรื ออาคารโรงงาน
และ/หรื อคลังสินค้ า และ/หรื อทรัพย์สินอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง ซึ"งเป็ นกรรมสิทธิXของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํ ากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัด ทัง& นี & ในราคาและระยะเวลาตามที"
คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน หรื อในราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระซึ"งแต่งตังโดยบริ
&
ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด (แล้ วแต่กรณี)
2. สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Rightof First Refusal)
ตลอดระยะเวลา10ปี นับแต่วนั ที"ได้ มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวมหรื อกองทรัสต์ในกรณีที"มีการแปลง
สภาพของกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (REIT) ในกรณี ที"บริ ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย
โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ประเภทที"ดิน อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า (เว้ นแต่เป็ นการเสนอทรัพย์สนิ แก่
ลูก ค้ า รายย่ อ ยหรื อ นายหน้ าของลูก ค้ า รายย่ อ ยที" ป ระกอบธุ ร กิ จ อื" น ๆที" ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ การพัฒ นาพื น& ที"
อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อ คลังสิน ค้ า เพื"อ ขาย และ/หรื อให้ เ ช่า อาคารโรงงาน และ/หรื อ
คลังสินค้ าในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟค
ตอรี" จํากัด หรื อกองทุนรวม) บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด จะต้ องทําหนังสือแจ้ งเป็ นคําเสนอไปยังกองทุนรวมหรื อ REIT โดยระบุข้อกําหนด เงื"อนไข
และรายละเอียดของทรัพย์สนิ นัน& เพื"อให้ กองทุนรวมหรื อ REIT พิจารณารับข้ อเสนอก่อน
หากกองทุนรวมหรื อ REIT ได้ มีคําสนองต่อคําเสนอในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมหรื อ
REIT และบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด
จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการเพื"อให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) และ/หรื อหน่วยงานราชการอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมถึงการดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิX หรื อสิทธิการเช่าต่อเจ้ าพนักงานที"เกี"ยวข้ อง (หากจําเป็ น) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับจากวันที"กองทุนรวมหรื อ REIT ได้ บอกกล่าวคําสนองเพื"อลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที"กองทุนรวมหรื อ REIT ปฏิเสธคําเสนอดังกล่าวเป็ นหนังสือแล้ ว บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด จึงจะสามารถนําทรัพย์สินดังกล่าวไปเสนอต่อ
บุคคลที"สาม อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอที"เกี"ยวข้ องกับทรัพย์สินที"เสนอให้ ผ้ ซู ื &อบุคคลที"สามนัน& จะต้ องไม่ดีกว่า
ข้ อเสนอที"เสนอให้ แก่กองทุนรวมหรื อ REIT ทังนี
& & หากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ไม่สามารถดําเนินการเจรจา ตกลง หรื อเข้ าทําสัญญากับผู้ซื &อ
บุคคลที"สามได้ ภายใน 365 วันนับแต่วนั ที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ได้ รับหนังสือตอบปฏิเสธคําเสนอจากกองทุนรวมหรื อ REIT แล้ ว บริ ษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัดตกลงให้ สิทธิ แ ก่
กองทุนรวมหรื อ REIT ในการพิจารณาลงทุนก่อนดังกล่าวต่อไปตามเงื"อนไขที"ระบุไว้ ข้างต้ น
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ สทิ ธิข้างต้ น หรื อดําเนินการใดๆ เท่าที"ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก.ล.ต และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. และเท่าที"เป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการนี & ทังนี
& & กองทุนรวม
จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว เพื"อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในโครงการที"อยู่ระหว่างการ
ก่ อ สร้ าง และ/หรื อ หลัก ทรั พ ย์ อื" น และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื" น ใด ตามที" กํ า หนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื"นที"เกี"ยวข้ อง ทังมี
& ผลใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั
และที"จะได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม
อย่างไรก็ ต าม ในกรณี ที"กองทุนรวมต้ องเพิ"มทุนหรื อกู้ยืมเงิ นเพื"อไปลงทุนในอนาคตนัน& กองทุนรวมอาจมี
ข้ อจํ ากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ"มเติมในอนาคตซึ"งหากมีการ
เปลีย" นแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
& & ในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ที"ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนัน& ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดัง กล่าวให้ ประสบ
ผลสําเร็ จ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการ
แปลงสภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุนไปยัง
กองทรั สต์ เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรั พย์สินที"กองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง เพื"อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
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3.10 ความเสียงในการลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"เสนอขายในครัง& นี &มีความเสี"ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียด
โครงการฉบับนี &อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ"งปั จจัยความเสี"ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี & ก่อนตัดสินใจใน
การซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี &แสดงถึงปั จจัยความเสี"ยงที"มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยความเสี"ยงที"ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี &แล้ ว อาจมีปัจจัยความเสีย" งอื"นๆ ซึง" กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี & หรื อปั จจัยความเสี"ยงที"กองทุน
รวมพิจารณาในขณะนี &แล้ วเห็นว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย" งดังกล่าวอาจเปลีย" นเป็ นปั จจัยความเสี"ยงที"
มีความสําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
& & ปั จจัยความเสี"ยงที"ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี &และปั จจัยความ
เสีย" งที"อาจมีขึ &นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี"ยวกับแนวทางการบริ หารเพื"อลดความเสี"ยง มาตรการรองรับความเสี"ยง และ/หรื อความสามารถ
ของกองทุนรวมในการลดปั จจัยความเสี"ยงข้ อใดข้ อหนึ"งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะ
ดําเนินมาตรการรองรับความเสี"ยงตามที"กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั&
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความ
เสีย" งต่างๆ ตามที"ระบุในรายละเอียดโครงการฉบับนี &จะลดลงหรื อถูกทําให้ หมดไป ทังนี
& & เนื"องจากความสําเร็ จ
และ/หรื อความสามารถในการลดความเสี"ยงยังขึ &นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที"อยู่นอกเหนือจากการควบคุม
ของกองทุน
ข้ อความในลักษณะที"เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที"ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี & เช่นการใช้ ถ้อยคําว่า “เชื"อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
& “ประมาณ”
และคําอื"นที"แสดงถึงโอกาส และ/หรื อความน่าจะเป็ น เป็ นต้ น หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต
การคาดการณ์เกี"ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลีย" นแปลงของกฎหมายที"เกี"ยวข้ องใน
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื"นๆ ที"เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็ น
เพียงความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ ในอนาคต
ดังกล่าว นอกจากนี &ผลการดําเนินงานที"เกิดขึ &นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี &ที"อ้างถึงหรื อเกี"ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลที"ได้ มาจาก
ข้ อมูลที"มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิง" พิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื"นๆ โดยที"กองทุนรวมมิได้ ทําการ
ตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื"องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่
ควรคาดหวังที"จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน& นอกจากนัน& ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ"าลงหรื อสูงขึ &น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน& ผู้ที"ประสงค์จะซื &อ
หน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี"ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
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(ก)

ความเสียงเกียวกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรก
1. ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการลงทุน
ก่ อ นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที" ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรก บริ ษั ท จัด การได้ ทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล
รายละเอียดของทรัพย์สินนันๆโดยทํ
&
าการศึกษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที"จะ
ลงทุนทังหมด
&
(Legal Due Diligence Report) รายละเอียดจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที"จะ
ลงทุนทังหมดของผู
&
้ ประเมินราคาอิสระ (Valuation Report) และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์
ที"ลงทุนทังหมด
&
(Engineering Report) อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การศึกษาและตรวจสอบรายงานโดย
บริ ษัทจัดการดังกล่าวมิได้ เป็ นการรับประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความ
บกพร่ อง ที"อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุ ง รายงานการประเมินราคาของผู้ประเมิน
ราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นข้ อมูลพื &นฐานในการประเมิน
และตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ องทังหมดหรื
&
อบางส่วน เนื"องจากความ
บกพร่ อ งบางประการของอสังหาริ มทรั พย์ อาจตรวจพบได้ ย ากหรื อ ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื" องจาก
ข้ อจํากัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบ หรื อแสดงความเสื"อมหรื อไม่สามารถใช้ งานได้
หรื อใช้ ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการหาประโยชน์โดยกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญเมื"อผ่านการใช้
ทรัพย์สินนันเป็
& นระยะเวลาหนึ"ง รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
& ้ ประเมินราคา
และผู้เชี"ยวชาญ
นอกจากนันแล้
& ว อสังหาริ มทรัพย์ชิ &นนันๆ
& อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ"งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที"เกี"ยวข้ อง (Due Diligence)
ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ"งอาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที"
เกี"ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว
นอกจากนี & รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ อาจมีข้อบกพร่ องหรื อไม่ถกู ต้ อง
เนื"องจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ อาจยากที"จะตรวจสอบหรื อตรวจพบได้
2. ความเสียงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปั จจัยมหภาค
อืนๆ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะลงทุนครัง& แรกนัน& มีความเสี"ยงจากความผันผวนทางสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง หรื อนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลีย" นแปลงของนโยบายด้ านการค้ า การลงทุน และการ
ต่างประเทศ การขึ &นค่าแรงขันตํ
& "าแผนการพัฒนาโครงสร้ างพืน& ฐานเป็ นต้ น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อการ
ตัดสินใจเช่า หรื อต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าของผู้เช่าในปั จจุบนั และผู้ที"สนใจจะเช่าอาคาร
โรงงานหรื อคลังสินค้ าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึ"งเป็ นกลุม่ ผู้เช่าหลักของ
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี &ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า
อีกด้ วย
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3. ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศภัย ดังนัน& เพื"อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทุนรวม รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าทรัพย์สนิ ดังนัน& บริ ษัทจัดการจึง
ได้ จดั ให้ มีการประกันความเสีย" งภัยในวงเงินประกันที"สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที"มี
ลักษณะและการใช้ ง านใกล้ เ คีย งกัน กับ ทรั พย์ สิน ที"กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง& แรกทัง& หมด โดยให้ มี
ระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"
จะลงทุน และให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ได้ แก่ การประกันความเสี"ยงภัยในทรัพย์สิน (Property
All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการยังจัดให้ มีการประกันภัยเพื"อประโยชน์บคุ คลที"สาม (Public Liability Insurance)
ซึ"งอาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ"งปลูกสร้ างด้ วย โดยให้ มี
ระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมถือกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"จะลงทุน
ทัง& นี & ภายหลังจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยที"เ กิ ดขึน& เมื" อปลายปี พ.ศ.2554 ทํ าให้ ธุรกิ จประกัน ภัยมีการ
เปลี"ยนแปลงนโยบายการรับประกันภัยโดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัยสําหรับความเสี"ยงเรื" องภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยนํ &าท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ บางบริ ษัทประกันภัยจึงไม่รับทําประกันภัย ในขณะที"
บางบริ ษัทประกันภัยยังคงรับทําประกันภัย แต่คิดเบี &ยประกันในอัตราที"สงู และจํากัดวงเงินความคุ้มครอง
โดยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าว ทังภาครั
&
ฐบาลและเอกชนต่างมีการเตรี ยมแผนป้องกันปั ญหานํ &า
ท่วม โดยภาครัฐบาลได้ ตงงบประมาณจํ
ั&
านวนมากเพื"อใช้ ในการวางระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ &า
อย่างยัง" ยืน และระบบแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยของประเทศ สําหรับภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการแต่ละนิคม
อุต สาหกรรมที" ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ดัง กล่า ว ต่ า งก็ เ ร่ ง ก่ อ สร้ างเขื" อ นป้ องกัน นํ า& รอบนิ ค ม
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองนันไม่
& ได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที"
เกิดขึ &นเมื"อปลายปี พ.ศ.2554 โดยตรง เนื"องจากจังหวัดชลบุรีไม่ได้ อยูใ่ นทางนํ &าที"ไหลมาจากทางภาคเหนือ
และภาคกลาง อีกทัง& ที"ตงของโครงการนิ
ั&
คมอุตสาหกรรมปิ" นทองยังมีระดับความสูงที"สงู กว่าระดับนํ &าทะเล
ปานกลางค่อนข้ างมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองอยู่ที" 20-30 เมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลม
ฉบัง) อยูท่ ี" 40-70 เมตร และนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง 3 อยูท่ ี" 100-190 เมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองได้
วางระบบระบายนํ &าที"ดี และยังได้ มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว" โมง
4. ความเสียงของราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรกของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
& & ไม่มีหลักประกันว่าราคาซื &อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
จะสูงกว่าหรื อเท่ากับราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั นักลงทุนในครัง& แรก และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง" ราคาซื &อขายของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นนอาจจะ
ั&
มีการซื &อขายในราคาที"ตํ"ากว่าหรื อสูงกว่าราคาที"เสนอขายหน่วยลงทุน ขึ &นอยูก่ บั หลายปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความต้ องการ
78

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ซื &อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น รวมถึงปั จจัยภายนอกหลายประการซึ"งกองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลื"อนไหวหรื อเปลี"ยนแปลงของตลาดหลักทรั พย์ ในต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี &ยทังภายในประเทศและต่
&
างประเทศ อัตราแลกเปลี"ยนค่าเงินอัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทังทางตรงหรื
&
อ
โดยอ้ อมที"มีผลต่อการนําเข้ าหรื อส่งออกเงิ นตราต่างประเทศ ปั จจัยทางการเมือ ง ระเบียบข้ อบังคับ ที"
เกี"ยวข้ อง เป็ นต้ น ดังนัน& นักลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที"เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อ
ในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม รวมถึงไม่มีหลักประกันว่าความเปลีย" นแปลงของ
ปั จจัยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
5. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ. ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนื"องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ"งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องใน
การซื &อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี"และปริ มาณการซื &อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
&
กทรัพย์
ซึง" อยูบ่ นพื &นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื &อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ"งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื &อผู้ขาย (bid-offer) ขึ &นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความ
ต้ องการของตลาด ดังนันจึ
& งมีความเสีย" งที"หน่วยลงทุนนี &จะขาดสภาพคล่องในการซื &อขายในตลาดรอง
6. ความเสียงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิXในอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณี
ที"กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน& อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที"เกิดจากการซื &อ
หรื อขาย หรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิX หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ"งกองทุนรวม
อาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
&
อบางส่วน โดยที"อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที"กองทุนรวมจะต้ องชําระ
ดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที"เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี & ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซื &อ
ขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย" นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
7. ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึน. ซึงอาจส่ งผลให้ ผ้ ูเช่ าลดลง
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทเดี ย วกับ กองทุน รวมอาจนํ า มาซึ" ง การแข่ ง ขัน ที" รุ น แรง
โดยบริ ษัทคู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปั จจัยสนับสนุนอื"นๆ ที"เอื &อให้ สามารถแข่งขัน
กับกองทุนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ"งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม โดยอาจเป็ นการเพิ"มต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทําให้ กองทุนรวม
ต้ องลดอัตราค่าเช่าที" กองทุนรวมเรี ยกเก็ บ จากผู้เช่ า และ/หรื อ ทําให้ อัต ราการเช่าลดลงเนื"อ งจากการ
แสวงหาผู้เช่าที"นา่ เชื"อถือเพื"อมาเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะกระทําได้ ยากขึ &น ซึ"งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ ของ
กองทุนรวม
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อย่างไรก็ ดีหากในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีพื &นที"ให้ เช่าว่างอยู่โดยไม่มีผ้ เู ช่า กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ตกลงให้ มีการประกันการมีผ้ ูเช่าสําหรับพื &นที"เช่าที"
ว่างดังกล่าว โดยบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด
จะเช่าพื &นที"เช่าที"วา่ งนับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตาม
สัญญาที"ทํากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีที"ยนู ิตดังกล่าวไม่เคย
มีผ้ ูเช่ามาก่อนหรื อจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ าทําสัญญาเช่าพืน& ที"เช่าที"ว่างดังกล่าวกับกองทุนรวม
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกโดย
มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การไม่น้อยกว่าอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าราย
เดิมในพื &นที"รับประกันนัน& หรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกันในกรณีที"พื &นที"รับประกันดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่า
มาก่อน
8. ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าและค่ าบริการของผู้เช่ า
ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่า อัตราการว่างของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเนื"องจากการผิด
สัญญาของผู้เช่า หรื อการไม่ตอ่ สัญญาเช่าหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทุนรวม และอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม สัญญา
เช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าหรื อผู้รับบริ การปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีการเรี ยกเก็บเงินประกันความเสียหาย ซึ"ง
กองทุนรวมสามารถริ บเงินประกันความเสียหายดังกล่าวได้ ในกรณีที"ผ้ เู ช่าหรื อผู้รับบริ การผิดสัญญาเช่า
หรื อสัญญาบริ การดังกล่าว ซึง" รวมถึงกรณีที"กองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าหรื อค่าบริ การจากผู้เช่า
ได้ ตามกําหนด
9. ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาซื &อขายที"ดินอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ า และสัญญาตกลงกระทําการเพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ
ที"เกี"ยวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที"เกี"ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่างๆ
ที"เกี"ยวเนื"องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื"อประโยชน์ในการจัดหาจัดหา
ผลประโยชน์ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม และดํ า เนิ น การใดๆ เพื" อ ให้ ใ ห้ คู่ส ัญ ญาปฏิ บัติ ต าม
ข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ น
เหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณี เช่นว่านี & แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิ ที"จะบอกเลิกสัญญา เรี ยก
ค่าเสียหายรวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที"ชําระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที"ค่สู ญ
ั ญาผิด
สัญญาดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อ
บังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที"กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของ
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กองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อในกรณีที"ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื"อนไขตามสัญญาที"เกี"ยวข้ อง
แล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามที"กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน& กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื" อง
ดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที"เกี"ยวข้ อง ซึ"งการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที"กองทุน
รวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่างๆดังกล่าว นอกจากนี & ผลแห่งคดีขึ &นอยู่กบั ดุลพินิจของ
ศาลที"เกี"ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้
เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสีย" งที"จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อ
ภายในระยะเวลาที"คาดการณ์ไว้
10. ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ ต่อสัญญาเช่ า
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าในปั จจุบนั นัน& ผู้เช่าอาจ
พิจ ารณาไม่ต่อ อายุส ัญ ญาเช่า หรื อในกรณี ที" สภาพตลาดมีก ารเปลี"ย นแปลงซึ"ง อาจจะส่งผลให้ ผ้ ูเ ช่ า
เรี ยกร้ องให้ มี การปรั บเปลี"ยนเงื" อนไขในสัญญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็ นต้ น ซึ"งเงื" อนไขที"ปรั บเปลี"ย น
ดังกล่าวอาจเป็ นเงื"อนไขที"เป็ นการเอื &อประโยชน์ต่อกองทุนรวมน้ อยลงหากเปรี ยบเทียบกับสัญญาเช่าที"ได้
ทําไว้ ในปั จจุบนั หรื อในกรณีที"มีผ้ เู ช่าจํานวนมากไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่า
รายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น อาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ทังนี
& & ในสัญญาตกลงก่อตังสิ
& ทธิและกระทําการได้ กําหนดให้ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัด ในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญา รั บ ประกันแก่ก องทุนรวม หากผู้เช่ า
ยูนิตที"รับประกันภายใต้ สญ
ั ญาฉบับดังกล่าวใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า
และ/หรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเมื"อสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา โดยผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงรับประกันรายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การของยูนิตที"รับประกันนับแต่วนั ถัดจากวันที"ผ้ เู ช่าทรัพย์สินใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบกํ า หนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบกํ า หนดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ าของยูนิตนัน& ๆ (แล้ วแต่กรณี )
จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกโดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที"ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาจะรับประกันจะเท่ากับอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที"รับประกันนันๆ
& ทังนี
& & หากมีบคุ คลภายนอกเข้ าทําสัญญา
เช่ายูนิตที"รับประกันยูนิตใดยูนิตหนึ"งกับกองทุนรวมแทนผู้เช่ารายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิX ในทรั พย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรั บ
สัญญาเช่าฉบับใหม่จะต้ องไม่น้อยกว่าอัตราที"ระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที"ทํากับผู้เช่าราย
เดิมสําหรับยูนิตที"รับประกันนันๆ
&
นอกจากนี & สัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าบางฉบับยังกําหนดให้ สทิ ธิแก่ผ้ เู ช่าในการ
ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยไม่ถกู ริ บเงินประกันความเสียหาย หากเป็ นกรณีที"ผ้ ู
เช่ายกเลิกสัญญาเช่าเนื"องจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ ซื &อที"ดินที"ตงอยู
ั & ่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองที"
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เป็ นของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด
(แล้ วแต่กรณี) เพื"อใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานเป็ นของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี & บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัส
เตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ตกลงที"จะจัดหาผู้เช่ารายใหม่เพื"อเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนที"ผ้ เู ช่ารายเดิมเช่า โดยที"มีอตั ราค่าเช่าและระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที"เหลืออยู่ ทังนี
& & หากไม่สามารถหาผู้
เช่ารายใหม่ได้ หรื ออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด (แล้ วแต่กรณี) ตกลงจะเช่าอสังหาริ มทรัพย์ใน
ส่วนที"ผ้ เู ช่าเดิมใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดดังกล่าว หรื อรับผิดชอบในการชําระค่าเช่าส่วนต่าง
ให้ แก่กองทุนรวมในกรณีที"อตั ราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม
11. ความเสียงทีมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจไม่ สัมพันธ์ กับมูลค่ าทีได้ จากการจําหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์ ออกไปทัง. หมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ"งได้ กล่าวไว้ ณ ที"นี & ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็ นข้ อมูลพื &นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที"
แท้ จริ งซึง" กองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ออกไปทังหมด
&
หรื อมีการเลิกกองทุนรวม
12. ความเสียงเรื องการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ ทัง. หมดหรื อบางส่ วนในการลงทุน ของกองทุน รวม
ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคื น ที ดิ น และกองทุ น รวมไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ อันอาจส่ งผลต่ อผลประกอบการของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอาจมีความเสี"ยงที"จะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบาย
ของรัฐ ทังนี
& & หากมีการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดหรื
ั&
อบางส่วนที"กองทุนรวมลงทุน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที"กําหนดในพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ ไขเพิ"มเติม)
และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ อง (กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืน) ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นกองทุนรวมอาจไม่ได้ รับ
ค่าชดเชยภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืนเลย เนื"องจากไม่เป็ นไปตามเงื"อนไขต่างๆ ที"กําหนดในกฎหมาย
ดังกล่าว หรื อกองทุนรวมอาจได้ รับค่าชดเชยในจํานวนที"น้อยกว่าเงินที"กองทุนรวมลงทุน หรื ออาจตํ"ากว่า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ซึ"งจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมและทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความเสีย" งทีจ" ะ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนตามที"ได้ ประมาณการไว้
(ข)

ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1. ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทีอาจเกิดขึน. ระหว่ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวม และกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที"ของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํ ากัด ในฐานะผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ ที"ก องทุน รวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทาง
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ผลประโยชน์ ยงั อาจจะเกิดขึน& ได้ เนื"องจากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ซึ"งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
รวมถึงกลุม่ ธุรกิจได้ เริ" มประกอบธุรกิจให้ เช่าและขายโรงงานและคลังสินค้ าเป็ นธุรกิจหลัก มาเป็ นระยะเวลา
กว่า 18 ปี โดยได้ เปิ ดทําการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทองตังแต่
& ปี พ.ศ. 2538 ทังนี
& & แม้ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด จะได้ ขายอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนให้ แก่
กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด ก็ยงั คงถือกรรมสิทธิXในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง
ซึง" เป็ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนตังอยู
& ่ และในพื &นที"อื"นอีกจํานวนหนึ"ง และ
ยังมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื"อง
อย่างไรก็ตาม โอกาสที"จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั & ไม่มากนัก เนื"องจากการเช่า หรื อซื &อพื &นที"
จะขึ &นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายในการเลือกพื &นที" ซึง" จะขึ &นอยูก่ บั ทําเลที"ตงของอาคารโรงงาน
ั&
และคลังสินค้ า และขนาดของพื &นที" ดังนัน& ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจที"จะเลือกใช้ บริ การอาคาร
โรงงานและ/หรื อคลังสินค้ าที"ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก อีกทัง& การที"ประเทศไทยจะเข้ าร่ วม
เป็ นส่วนหนึ"งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ"งทําให้ ภาค
ธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื"อง ซึง" จะส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าที"สนใจเช่า
และ/หรื อซื &ออาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า นันมี
& ปริ มาณสูงขึ &น จึงไม่น่าจะทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการได้ ตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ที"อาจจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ &น
ไม่ว่าจะเป็ นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลังสินค้ ามาเสนอขายให้ กับกองทุนรวม และจากการ
จัดหาผู้เช่าใหม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการจึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื &ออาคารโรงงานและคลังสินค้ า
รวมถึงแนวทางการควบคุมและดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื"อป้องกัน
ปั ญหาดังกล่าวที"อาจเกิดขึ &น โดยในการเลือกซื &ออาคารโรงงานและคลังสินค้ า บริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"สร้ างแล้ วเสร็ จ และส่วนใหญ่มีผ้ เู ช่าแล้ วในช่วงเวลาที"มีการ
เจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนรวมกับผู้เสนอขาย อีกทังสั
& ญญาเช่าอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าดังกล่าว
จะต้ องไม่มีเงื"อนไขที"ให้ สทิ ธิผ้ เู ช่าขอซื &ออาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าดังกล่าวได้ (Option to Buy)
สําหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด นัน& บริ ษัทจัดการได้ กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ บริ ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัด โดยคํานวณจากสัดส่วนของรายได้ จากอสังหาริ มทรั พย์ รวมทังกํ
& าหนดให้ มี
ค่าตอบแทนพิเศษโดยคํานวณจากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ"งจะเป็ นสิ"งจูงใจ
ให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อีกทังกํ
& าหนดให้ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดตกลงจะเข้ าจอง
ซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื &องต้ นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในครั
&
ง& นี & และตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที"หน่วยลงทุนของ
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กองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรั พย์วันแรก บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัด และ/หรื อ
บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องตกลงจะดํารง
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"
ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวม เมื"อพ้ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที"หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเริ" มซื &อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรกแล้ ว บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที"เกี"ยวข้ องตก
ลงจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมที"ออกและเสนอขายทังหมดในวั
&
นที"จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวมดังนัน& จึงคาดได้ ว่า บริ ษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ย่อมประสงค์ให้ กองทุนรวมมีผลการดําเนินการที"ดี อีกทังยั
& งเป็ นการสร้ าง
ความมัน" ใจในเรื" องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วยลงทุนอื"นๆ
อนึ"ง เพื"อเป็ นการผลักดันให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที"อย่างเต็มความสามารถ สัญญาแต่งตัง&
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ยังกํ าหนดว่าหากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินที"บริ หารให้ แก่กองทุนรวมได้ ตามประมาณการกําไรสุทธิที"กําหนดเป็ นระยะเวลาต่อเนื"องกันเกิน
กว่า 2 ปี หรื ออัตราการปล่อยเช่าเฉลี"ย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที"บริ หารลดลงตํ"ากว่าร้ อยละ 60
เป็ นระยะเวลาต่อเนื"องกันเกินกว่า 3 เดือนกองทุนรวมอาจพิจารณาเปลีย" นตัวผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการยังได้ จัดให้ มีข้อสัญญาในสัญญาก่อตัง& สิทธิ และการกระทําการโดยข้ อตกลง
ร่ วมกันระหว่างกองทุนรวมกับบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด ตกลงให้ สทิ ธิกองทุนรวมหรื อกองทรัสต์เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT)ในการซื &อ
ที"ดิน และ/หรื ออาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า และ/หรื อทรัพย์สินอื"นใดที"เกี"ยวเนื"องกับอสังหาริ มทรัพย์
ที"กองทุนรวมหรื อ REIT ประสงค์จะลงทุน(Option to Invest) จากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด เมื"อได้ รับการร้ องขอจากกองทุนรวมหรื อ REIT ทังนี
& & ตาม
ราคาที"กองทุนรวมหรื อ REITและบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี" จํากัด (แล้ วแต่กรณี) จะได้ ตกลงกัน หรื อตามราคาประเมินเฉลี"ยของผู้ประเมินราคาอิสระซึ"ง
แต่งตัง& โดยบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัด หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ ากัด
(แล้ วแต่กรณี) โดยสิทธิดงั กล่าวจะมีอยู่ตลอดระยะเวลาที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ยังคง
ปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
สัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการดังกล่าวยังกําหนดให้ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวมในการซื &อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิX และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อ
เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที"ดินและอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ในกรณีที"บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด ประสงค์ที"จะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวแก่ลกู ค้ ารายย่อยหรื อนายหน้ าของลูกค้ ารายย่อยที"ประกอบธุรกิจการพัฒนา
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พื &นที"อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า เพื"อขาย และ/หรื อให้ เช่า ในลักษณะเดียวกันกับ
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด หรื อกองทุนรวม
ดังนัน& บริ ษัทจัดการจึงเชื"อว่า หากบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม จะดําเนินการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื"องจากเป็ น
การประสานประโยชน์ระหว่างกันและมีโอกาสน้ อยที"จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. ความเสียงจากการเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
หรื อการปรั บปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ"งเป็ นปั จจัยที"กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ ไ ด้
สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง"
ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที"เกี"ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจของกองทุนรวม ภาษี และค่าธรรมเนียมการซื &อขาย หรื อโอนสิทธิ ต่างๆ ในอสังหาริ มทรัพย์ ถือเป็ น
เหตุการณ์ที"ไม่อาจคาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกันดังนันกองทุ
&
นรวมจึงไม่สามารถที"จะประเมินผลกระทบจาก
การเปลีย" นแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การเปลีย" นแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีคําสัง" ให้ เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัด กองทุนรวมและบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และบริ ษั ท พี ไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํ า กัด ตกลงที"จ ะใช้ ความพยายามอย่างเต็ม ที"ร่ ว มกันเพื" อ
จําหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนเท่าที"ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง" ของหน่วยลงใดๆ
ของรัฐที"มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน& เช่น การจัดตังหรื
& อจัดหาบุคคลใดๆ มาซื &ออสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุน
รวมลงทุน และรั บ โอนสิท ธิ แ ละหน้ า ที" ที" ก องทุน รวมมี อ ยู่ต ามสัญ ญาเช่ า กับ ผู้เ ช่ า อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า ทังนี
& & หากมีการจัดตังหรื
& อจัดหาบุคคลใดๆ มาซื &ออสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน ดังกล่าว
กองทุนรวมอาจมีสทิ ธิที"จะได้ รับค่าตอบแทนในการจําหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์นนั & และสามารถนํา
เงินมาชําระคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ถึงแม้ ว่าจะไม่เท่ากับจํานวนที"กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับหาก
กองทุนรวมถือกรรมสิทธิXในอสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั & อไปก็ตาม
3. ความเสียงจากความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ซึ" ง ขึ น& อยู่ กั บ ปั จจั ย ต่ า งๆ หลายประการ ได้ แก่ สภาวะเศรษฐกิ จ ทั ง& ในประเทศและต่ า งประเทศ
ความสามารถในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื"นๆ การแข่งขัน การเปลี"ยนแปลงกฎหมายและ
ข้ อบังคับที"เกี"ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็ นต้ น ดังนัน& จึงมีความเสี"ยงที"
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นักลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลหรื อได้ รับน้ อยกว่าที"ได้ ประมาณการเอาไว้ ในปี ที"เกิดเหตุการณ์ หรื อกองทุน
รวมจะไม่สามารถที"จะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ"มการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อๆ ไป
4. ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี"ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรั พย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก เนื"องจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ"งจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที"
เกี"ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที"ค้ มุ ครองความเสีย" งบางประเภทที"อาจ
เกิ ด ขึ น& ได้ (หรื อ แม้ ว่ า กองทุน รวมสามารถจัด หาประกั น ภัย ได้ แต่ อัต ราเบี ย& ประกั น อาจไม่ ค้ ุม กั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที"กองทุนรวมอาจได้ รับ) เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวม
อาจไม่สามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามที"ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที"เกี"ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
&
อบางส่วน
หรื ออาจเกิ ดความล่า ช้ า ในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ ป ระกันภัยดังกล่า วได้ โดยที" ไม่ใ ช่
ความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสี"ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื"อเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงที"กองทุนรวมอาจ
ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้
ซึง" อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
5. ความเสียงทีอาจเกิดขึน. อันเป็ นผลจากการทีกองทุนรวมกู้ยมื เงิน
ในกรณีที"กองทุนรวมได้ ดําเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสี"ยงอันเนื"องจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว
เนื"องจากอัตราดอกเบี &ยอาจมีการเปลี"ยนแปลงสูงขึ &นตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอัตราดอกเบี &ยเงินกู้
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึง" ทําให้ อตั ราผลตอบแทนจากเงิน
ปั นผลที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจะได้ รับน้ อยลง นอกจากนี & กองทุนรวมต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ดังนัน& กองทุนรวมอาจมีความเสี"ยงที"จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระคืน
เงินต้ นและดอกเบี &ยของเงินกู้เงินจํานวนดังกล่าวได้ ซึง" อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพื"อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอาจจัดให้ มีการป้องกันความเสี"ยงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบีย& เช่น การดําเนินการปรั บเปลี"ยนอัตราดอกเบีย& เงินกู้ในลักษณะดอกเบีย&
ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบีย& คงที" หากมีสญ
ั ญาณว่าอัตราดอกเบี &ยในอนาคตจะมีการปรั บตัวขึน& ในระยะ
ปานกลางหรื อระยะยาว หรื อในทางกลับกันจากอัตราดอกเบี &ยคงที"มาเป็ นอัตราดอกเบี &ยลอยตัวหากอัตรา
ดอกเบี &ยในอนาคตจะมีการปรับตัวลงเป็ นต้ น
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6. ความเสี ยงจากผลประกอบการจริ ง ของกองทุ น รวมอาจแตกต่ า งไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในเอกสารฉบับนี .
รายงานทางการเงินต่างๆ ที"ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี & ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที"เกิดขึ &นจริ ง (รวมถึงรายงาน
ใดๆ ที"เกี" ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ ในการลงทุน แผนงานอื"นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริ หารสําหรั บการ
ดําเนินการในอนาคตหรื อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสมมติฐาน หรื อการคาดการณ์ที"เกี"ยวข้ องใดๆ) แต่เป็ น
การประมาณการซึง" อาจเกิดขึ &นจริ งหรื อไม่ก็ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม อนึง"
การประมาณการดังกล่าว มีพื &นฐานจากข้ อมูลและความเชื"อที"มีอยู่ ณ ปั จจุบัน เพื"อทําการคาดการณ์
วางแผนงาน ประเมิน ตังข้
& อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนันการประมาณการดั
&
งกล่าวจึงมีความเสี"ยง
และความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่ซึ"งอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิดสัญญา
การชําระค่าเช่าของผู้เช่า การเปลีย" นแปลงนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ เป็ นต้ น ดังนันจึ
& งเป็ น
สิ"งที"ยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ ที"จะคาดการณ์ ได้ อย่างถูกต้ อง แม่นยํา ปราศจากความคลาดเคลื"อน ดังนัน&
สมมติฐานภายใต้ การประมาณการของกองทุนรวมนี & จึงอาจมีความคลาดเคลือ" นไม่ถกู ต้ องได้
7. ความเสียงเรื องการเพิมทุนในอนาคต (กองทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ Real
Estate Investment Trust (REIT))
กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพิ"มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ"ม
เงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื"อการลงทุนในอนาคต ซึ"งหากมีการเปลี"ยนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
REITทังนี
& & ในกรณีที"กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT บริ ษัท ปิ" น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี" จํากัดที"ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในขณะนัน& ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ ประสบผลสําเร็ จ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการแปลง
สภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ เพื"อดําเนินการโอนกรรมสิทธิXในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนไปยัง REIT
การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง
เพื"อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น REIT ดังกล่าว เป็ นต้ น
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3.11 การประกันภัยของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนครั&งแรก
ปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกได้ มีการทําประกันภัยที"เกี"ยวเนื"องกับความเสียหายที"
อาจเกิดขึ &นกับอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดย ณ วันที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุน
รวมจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี & (1) การประกันความเสี"ยงภัยในทรัพย์สิน(Property All Risks
Insurance) (2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (3) การประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําหรื อรับโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าว ซึง" จะกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับ
ประโยชน์สําหรั บการประกันความเสี"ยงภัยในทรัพย์ สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์และกําหนดให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับประโยชน์สาํ หรับการประกันภัยความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอก ทังนี
& &การประกันภัยทังหมดตามที
&
"กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนันกองทุ
&
นรวมจะเอาประกันตลอด
ระยะเวลาที"กองทุนรวมมีกรรมสิทธิXในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน
ทังนี
& & ภายใต้ การประกันความเสีย" งภัยในทรัพย์สนิ และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก กองทุนรวมจะได้ รับความ
คุ้มครองต่อความสูญเสียหรื อเสียหายต่ออสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน และบุคคลภายนอกจะได้ รับความ
คุ้มครองความเสียหายที"เกิดขึ &นจากอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนภายใต้ เงื"อนไขของกรมธรรม์ประกัน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนี & กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัยประเภทอื"นๆ เพิ"มเติม หากบริ ษัทจัดการเห็นว่ามี
ความจําเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์กบั กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทังนี
& & นอกจาก
การประกันภัยที"กองทุนรวมจัดให้ มีดงั ที"กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้เช่าทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้
มีประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิ ของตนเองที"อยูภ่ ายในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมลงทุนต่างหาก
สรุปประกันภัยที"เกี"ยวข้ องมีดงั นี &
ประเภทของประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ประกันความเสีย" งภัยในทรัพย์สนิ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม
กองทุนรวม

ผู้รับผิดชอบ
ค่ าเบีย. ประกัน
กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม

บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
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3.12 เงือนไขการลงทุน
(1)

ในกรณีที"บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที"จะลงทุนในทรัพย์สนิ ได้ ตามที"ระบุไว้ ในโครงการนี & บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ&
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน

(2)

ในกรณีที"บริ ษัทจัดการสามารถระดมทุนได้ เพียงพอที"จะลงทุนในทรัพย์สินได้ ตามที"ระบุไว้ ข้างต้ น แต่
(แล้ วแต่กรณี) (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมดเนื
&
"องจากทรัพย์สนิ
ที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที"กําหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการ
หรื อมีเหตุอื"นใดอันทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ได้ และ/หรื อ
(ข) เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ &นกับทรัพย์สินที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ (ค) มีเหตุอื"นใดที"มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะ
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณีที"ทรัพย์สินที"บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั&
นรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะปรับเปลีย" นข้ อกําหนด และ/หรื อเงื"อนไขในสัญญาที"
เกี" ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที"เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่สญ
ั ญาที"
เกี"ยวข้ องในการปรับเปลี"ยนเงื" อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื"นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อ
ข้ อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
& & หลังจากกองทุนรวมได้ ลงทุนแล้ ว หากมีจํานวนเงิน
ส่วนที"เหลือจากจํานวนเงินที"บริ ษัทจัดการได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทุนและคืนเงินที"เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที"เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หากทรัพย์สินที"บริ ษัท
จัดการจะพิจ ารณาลงทุน มีมูลค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูล ค่า ทรั พย์ สิน สุท ธิ ทัง& หมดของ
กองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะชําระบัญชี กองทุนรวมเพื"อคืนเงิ นลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญถึงแม้
ทรั พย์ สินที" บริ ษัทจัดการจะพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั&
นรวมภายหลังการลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเลือกที"จะไม่ลงทุนโดยให้ เลิก
กองทุนรวมตามข้ อ (2.2) ก็ได้ ทังนี
& & ในกรณีที"บริ ษัทจัดการเลือกที"จะลงทุนตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ (2.1)
ของวรรคก่อนแล้ ว หากบริ ษัทจัดการประสงค์ จะนําเงิ นที"ได้ จากการระดมทุนส่วนที"เหลือไปลงทุน
เพิ"มเติมในทรัพย์สินอื"นนอกจากทรัพย์สินตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ"งในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที"มีสว่ นได้ เสียกับการลงทุนดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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ในกรณีที"ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะเป็ นไปตาม
ยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ดังนัน& ในกรณีดงั กล่าวนี &ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสีย" งที"
จะได้ รับเงินลงทุนคืนในจํานวนที"ตํ"ากว่ามูลค่าที"ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
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3.13 มูลค่ าของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน และข้ อมูลราคาประเมิน
มูลค่าและราคาประเมินของของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก มีรายละเอียดดังต่อไป

นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1

เฟส

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

เฟส 4

ราคาประเมิน
บริษัทไนท์
บริษัทอเมริกัน
แฟรงค์ ชาร์
แอ๊ พเพรซัล
ชืออาคาร
เตอร์
(ประเทศไทย)
โรงงาน/
(ประเทศไทย)
จํากัด (ณ
คลังสินค้ า
จํากัด (ณ
วันที 15 ม.ค.
วันที 15 ม.ค.
2557)(ล้ าน
2557)(ล้ าน
บาท)
บาท)
A
16.00
16.20
B
16.10
16.20
C
16.10
16.20
D
16.10
16.20
E
17.50
17.70
A
22.70
22.80
B
23.40
22.60
C
23.70
22.80
D
22.20
22.50
E
25.30
24.60
A1
15.80
15.30
A2
17.20
16.60
A3
16.20
15.60
B1
18.20
18.90
B2
15.50
16.10
B3
19.50
20.40
A1
18.10
17.40
A2
18.30
17.60
A3
17.60
17.60
B1
14.90
15.00
B2
16.70
16.80
B3
15.40
15.20
B4
17.80
17.70

วิธีการ
ประเมิน

วิธีรายได้
(Income
Approach)

มูลค่ าทีกองทุน
รวมเข้ าลงทุน
ไม่ เกิน (ล้ าน
บาท)

17.60
17.71
17.71
17.71
19.25
24.97
24.86
25.08
24.42
27.06
16.83
18.26
17.16
20.02
17.05
21.45
19.14
19.36
19.36
16.39
18.37
16.72
19.47
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2

เฟส

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

เฟส 9

ราคาประเมิน
บริษัทไนท์
บริษัทอเมริกัน
แฟรงค์ ชาร์
แอ๊ พเพรซัล
ชืออาคาร
เตอร์
(ประเทศไทย)
โรงงาน/
(ประเทศไทย)
จํากัด (ณ
คลังสินค้ า
จํากัด (ณ
วันที 15 ม.ค.
วันที 15 ม.ค.
2557)(ล้ าน
2557)(ล้ าน
บาท)
บาท)
A
15.40
14.90
B
14.30
14.80
C
11.30
11.00
D
11.10
11.40
E
10.20
9.80
F
10.70
9.70
A
19.00
18.80
B
21.10
20.40
C
23.10
22.20
D
24.60
23.90
E
25.30
26.20
A
49.30
47.20
B
40.00
38.70
C
28.80
31.20
D
25.00
25.20
A1
23.40
22.70
A2
25.30
24.50
A3
17.90
18.10
B1
20.60
23.10
B2
24.30
23.30
B3
33.10
32.10
C1
21.90
24.20
C2
21.90
24.20
A1
22.70
21.90
A2
26.10
26.10
A3
25.50
26.40

วิธีการ
ประเมิน

วิธีรายได้
(Income
Approach)

มูลค่ าทีกองทุน
รวมเข้ าลงทุน
ไม่ เกิน (ล้ าน
บาท)

16.39
15.73
12.10
12.21
10.78
10.67
20.68
22.44
24.42
26.29
27.83
51.92
42.57
31.68
27.50
24.97
26.95
19.69
22.66
25.63
35.31
24.09
24.09
24.09
28.71
28.05
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นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 1
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2
ปิ" นทอง 2

เฟส

เฟส 9

เฟส 9/2

เฟส 10

เฟส 11

เฟส 14

เฟส 15

ราคาประเมิน
บริษัทไนท์
บริษัทอเมริกัน
แฟรงค์ ชาร์
แอ๊ พเพรซัล
ชืออาคาร
เตอร์
(ประเทศไทย)
โรงงาน/
(ประเทศไทย)
จํากัด (ณ
คลังสินค้ า
จํากัด (ณ
วันที 15 ม.ค.
วันที 15 ม.ค.
2557)(ล้ าน
2557)(ล้ าน
บาท)
บาท)
A4
27.20
26.30
B1
21.10
21.80
B2
19.30
18.60
B3
19.30
18.60
B4
23.60
22.80
B5
23.60
22.80
A
84.60
80.20
A1
84.70
84.90
A2
84.40
84.80
B1
51.60
49.80
B2
24.50
24.40
B3
22.60
24.80
B4
24.80
24.80
B5
25.10
25.00
A
82.20
79.00
B1
33.80
32.80
C1
27.60
29.40
C2
31.70
30.70
C3
30.90
29.90
C4
29.50
29.70
C5
30.30
30.70
A1
30.00
30.10
A3
30.10
29.20
B1
34.80
34.40
B2
35.10
34.40
B3
33.80
34.30
B4
35.50
34.50

วิธีการ
ประเมิน

วิธีรายได้
(Income
Approach)

มูลค่ าทีกองทุน
รวมเข้ าลงทุน
ไม่ เกิน (ล้ าน
บาท)

28.93
23.21
20.46
20.46
25.08
25.08
88.22
93.17
92.84
54.78
26.84
24.86
27.28
27.50
86.90
36.08
30.36
33.77
32.89
32.45
33.33
33.00
32.12
37.84
37.84
37.18
37.95
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ราคาประเมิน
บริษัทไนท์
บริษัทอเมริกัน
แฟรงค์ ชาร์
แอ๊ พเพรซัล
นิคม
ชืออาคาร
เตอร์
ลําดับ
(ประเทศไทย)
อุตสาหกรรม
เฟส
โรงงาน/
(ประเทศไทย)
ที
จํากัด (ณ
โครงการ
คลังสินค้ า
จํากัด (ณ
วันที 15 ม.ค.
วันที 15 ม.ค.
2557)(ล้ าน
2557)(ล้ าน
บาท)
บาท)
77
ปิ" นทอง 3
A
57.20
57.70
78
ปิ" นทอง 3
เฟส 16
B1
64.10
64.60
79
ปิ" นทอง 3
B2
64.50
65.00
80
ปิ" นทอง 2
A1
178.90
198.40
81
ปิ" นทอง 2
A2
82
ปิ" นทอง 2
A3
83
ปิ" นทอง 2
A4
84
ปิ" นทอง 2
A5
85
ปิ" นทอง 2
คลังสินค้ า
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

วิธีการ
ประเมิน

มูลค่ าทีกองทุน
รวมเข้ าลงทุน
ไม่ เกิน (ล้ าน
บาท)

62.92
70.51
70.95
196.79
วิธีรายได้
(Income
Approach)

2,574.99

ทีมา:บริ ษัทอเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ประเมินอิสระได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกโดยคํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยสมมติฐานที"ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกสรุปได้ ดงั นี &
สมมติฐาน
วันที"ประเมิน
วิธีการประเมินมูลค่า

บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
วันที" 15 มกราคม พ.ศ.2557
วันที" 15 มกราคม พ.ศ.2557
วิธี คิด ลดกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สินที" ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุนครั ง& แรก โดย
โครงสร้ างการจัดหาประโยชน์ตามที"เปิ ดเผยไว้ ในข้ อ 3.6 การจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการประเมินมูลค่าใช้ วิธีประมาณการกระแส
เงินสดรับสุทธิที"จะเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินในช่วงระยะเวลา 10 ปี แรกนับ
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สมมติฐาน

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

อัตราการเช่าพื &นที"
(Occupancy rate)
หลังจากครบกําหนด
สัญญาเช่าและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซม
และดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ค่าเบี &ยประกันภัยความ
เสีย" งทุกชนิด
ค่าเบี &ยประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก
ค่าบํารุงสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง
ค่าภาษี โรงเรื อน

บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
จากวัน ที" ป ระเมิ น มูล ค่ า และคํ า นวณมูล ค่ า ณ จุ ด สิ น& สุด การประมาณการ
(Terminal valueหรื อ Reversionary value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสด
รับสุทธิในปี ที" 11 หารอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization rate)
ในช่วงก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าและ ในช่วงก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าและ
บริ การปั จจุบนั
บริ การปั จจุบนั
คํานวณตามอัตราทีก" ําหนดไว้ ใน
คํานวณตามอัตราทีก" ําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การปั จจุบนั
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การปั จจุบนั
หลังจากครบกําหนดสัญญาเช่าและ หลังจากครบกําหนดสัญญาเช่าและ
บริ การ
บริ การ
เติบโตในอัตราปี ละประมาณร้ อยละ
เติบโตทุกๆ 3 ปี โดยอ้ างอิงจากค่าเช่า
3.00ต่อปี
ตลาด ซึง" ปรับเพิ"มขึ &นประมาณร้ อยละ
2.50 ต่อปี
ร้ อยละ 95
ร้ อยละ 95

ร้ อยละ 3.00 ของรายได้ รวม

ร้ อยละ 2.50 ของรายได้ รวม

ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย โดย
ทุนประกันภัยรวมเท่ากับประมาณการ
รายได้ ในงวดถัดมา
ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัยโดย
ทุ น ป ระ กั น ภั ย รวม เท่ า กั บ ต้ นทุ น
ทดแทนใหม่ (ไม่รวมฐานราก)
1,000 บาทต่อไร่ตอ่ เดือน

ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย โดย
ทุนประกันภัยรวมเท่ากับประมาณการ
รายได้ ในงวดถัดมา
ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัยโดย
ทุ น ป ระ กั น ภั ย รวม เท่ า กั บ ต้ นทุ น
ทดแทนใหม่ (ไม่รวมฐานราก)
1,000 บาทต่อไร่ตอ่ เดือน

ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ ค่าเช่า โดย
รายได้ ค่า เช่า คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมสําหรับ
สัญญาอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
และร้ อยละ 100 ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมสําหรับสัญญาเช่าที"ดิน

ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ ค่าเช่า โดย
รายได้ ค่า เช่า คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมสําหรับ
สัญญาอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
และร้ อยละ 100 ของรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมสําหรับสัญญาเช่าที"ดิน

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการ
บริ หาร
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(Incentive Fee)

บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

ร้ อยละ 4.00 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การของอสังหาริ มทรัพย์

ร้ อยละ 2.00 ของกําไรจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ โดยที"
กํ าไรจากการดํ าเนิ นงานของอสังหาริ มทรัพย์ หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั&
"กองทุน
รวมได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
&
"เกิดขึ &นจาก
การจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง& นี & ไม่ ร วมค่ า ตอบแทนและ
ค่า ใช้ จ่ า ยของกองทุน รวม เช่ น ค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ค่านายหน้ าในการ
อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่าและ อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่าและ
จัดหาผู้เช่ารายใหม่
ค่ า บริ ก ารที" ไ ด้ รั บ จากผู้เ ช่ า รายใหม่ ค่ า บริ ก ารที" ไ ด้ รั บ จากผู้เ ช่ า รายใหม่
สําหรับสัญญาเช่าที"มีอายุตัง& แต่3 ปี สําหรับสัญญาเช่าที"มีอายุตัง& แต่3 ปี
หรื อประมาณร้ อยละ 0.70ของรายได้ หรื อประมาณร้ อยละ 0.75ของรายได้
รวม
รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการ
ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวมซึ" ง ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวม ซึ" ง
ดําเนินงานอื"นๆ
ประกอบด้ ว ยได้ แ ก่ ค่า อากรแสตมป์ ประกอบด้ ว ยได้ แ ก่ ค่า อากรแสตมป์
และค่า ธรรมเนีย มอื" น ค่าธรรมเนี ย ม และค่า ธรรมเนีย มอื" น ค่าธรรมเนี ย ม
ธนาคาร(LG) ค่าตรวจสอบอาคารค่า ธนาคาร(LG) ค่าตรวจสอบอาคารค่า
ตรวจสอบหม้ อแปลง-ระบบไฟฟ้ าค่า ตรวจสอบหม้ อแปลง-ระบบไฟฟ้ าค่า
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายอื"นๆ
สาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายอื"นๆ
อัตราผลตอบแทนจากการ ร้ อยละ 8.00
ร้ อยละ 8.00
ลงทุน (Capitalization
rate)
อัตราคิดลด (Discount
ร้ อยละ 11.00
ร้ อยละ 10.00
rate)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมในภาคผนวก 2รายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับย่อของบริ ษัท ไนท์
แฟรค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัทอเมริ กัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัดและสามารถขอ
รายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนี
& &จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที"ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที"กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกนันบริ
& ษัทจัดการไม่พบสิง" ที"เป็ นเหตุให้ เชื"อว่าสมมติฐานหลักที"ใช้ ในการประเมินมูลค่า
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ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที"เกิดขึ &นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และเหตุการณ์
ต่างๆอาจไม่เป็ นไปตามที"คาดการณ์ไว้
ความสมเหตุสมผลในการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้ มีการพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี &
1. มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง. แรกจะไม่ สูงกว่ าราคา
ทีได้ จากรายงานประเมินค่ าตําสุดเกินร้ อยละ 10
บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรั พย์ สินและมีความเห็นว่าราคาที"ได้ จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็ นราคาที"มีความสมเหตุสมผล เนื"องจากได้ ตงอยู
ั & ่บนสมมุติฐานที"เหมาะสม โดยได้
คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลการดําเนินงานที"ผา่ นมาในอดีตของทรัพย์สนิ
ที"ประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้ อมในปั จจุบนั และสะท้ อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมินอิสระทัง& 2 ราย
ที"มีตอ่ ทรัพย์สินดังกล่าว ดังนัน& บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าที"กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกซึ"งจะไม่สงู กว่าราคาที"ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ"าสุดเกินร้ อยละ 10
น่าจะมีความเหมาะสมดีแล้ ว
2. ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง. แรกมีจุดเด่ นและศักยภาพหลายประการ
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกอยู่ห่างจากท่าเรื อแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร ซึ"งถือว่ามี
ระยะห่างน้ อยที"สุดเมื"อเทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าที"อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอื"นๆใน
ปั จจุบนั นอกจากนี & ทําเลที"ตงดั
ั & งกล่าวอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและกรุ งเทพมหานครเพียง
ประมาณ65 กิโลเมตรและ 95 กิโลเมตร ตามลําดับ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง& แรกสามารถส่ ง ออกสิ น ค้ าทางอากาศได้ สะดวก และกระจายสิ น ค้ าเข้ าสู่
กรุงเทพมหานครได้ รวดเร็ วนอกจากนี & ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกตังอยู
& ่ในบริ เวณพื &นที"ที"มี
ความเสี"ยงต่อการเกิดอุทกภัยตํ"า ซึ"งเป็ นอีกปั จจัยที"สําคัญในการพิจารณาเช่าพื &นที"ของผู้เช่าพื &นที"อาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าในปั จจุบนั สําหรับด้ านสัดส่วนการเช่าพื &นที"ของผู้เช่า ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกมีผ้ เู ช่าที"อยู่ในอุตสาหกรรมที"เหมาะสมและมีการกระจายตัวของผู้เช่าและมิได้ พึ"งพาผู้เช่า
รายใดรายหนึง" อย่างมีสาระสําคัญ สําหรับด้ านผลการดําเนินงาน ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรกมีอตั ราการเช่าพื &นที"ที"สงู และเติบโตต่อเนื"อง และมีโอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉลีย" เนื"องจาก
อัตราค่าเช่าของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกที"คอ่ นข้ างตํ"า เมื"อเทียบกับ
อัตราค่าเช่าเฉลีย" ของผู้ประกอบการรายอื"นๆ ในบริ เวณเดียวกันนอกจากนี & เนื"องจากปั จจุบนั ที"ดินเปล่าที"
เหมาะสมสําหรับการก่อตังนิ
& คมอุตสาหกรรม รวมถึงพื &นที"ที"เหมาะสําหรับการก่อสร้ างอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจํ ากัด การที"กองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิX ในทรั พย์สินดังกล่าว
(Freehold) จะส่งผลให้ กองทุนรวมได้ รับโอกาสจากการเติบโตของราคาที"ดินอีกเช่นกัน
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3. ราคาทีได้ จากรายงานประเมินยังไม่ ได้ คํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง. แรกทีบางประการ
การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง& 2 ราย ไม่ได้ มีการคํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกบางประการ อาทิ โอกาสในการได้ รับประโยชน์จากการจัดตัง&
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึง" บริ ษัทจัดการเชื"อว่าปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ ความต้ องการอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีแนวโน้ มเติบโตขึ &นในระดับสูงและเป็ นผลดีต่อทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง& แรกในระยะยาว นอกจากนี & การที"กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ"มเติมจากกลุม่ ปิ" นทอง ยังเป็ นอีกปั จจัยที"สําคัญที"อาจส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมใน
อนาคต
4. มู ล ค่ าที กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น จะเป็ นมู ล ค่ าที คาดว่ าจะส่ งผลให้ นั ก ลงทุ น ได้ รั บ อั ต รา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)ทีน่ าพอใจ
เมื"อพิจารณาจากมูลค่าที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนไม่เกิน 2,574.99ล้ านบาท และกระแสเงินสดที"คาดว่าจะ
ได้ รับในอนาคตจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที"ให้ ราคาประเมินตํ"าสุด (บริ ษัทอเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด)จะเห็นได้ ว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)ของ
ทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกจะเท่ากับประมาณร้ อยละ 10.6ซึง" บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า
อัตราผลตอบแทนข้ างต้ นอยูใ่ นระดับที"ดีและน่าจะเป็ นที"นา่ พอใจแก่ผ้ ลู งทุน
เมื"อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก ซึ"งจะไม่สงู
กว่าราคาที"ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ"าสุดเกินร้ อยละ 10 เป็ นราคาที"มีความเหมาะสม

3.14 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่ วนกําไรตามสมมติฐาน

(หน่ วย: บาท)

ประมาณการตามสมมติฐานสําหรับปี
ตัง. แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้ อื"น

238,809,262
93,150

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยทีเ" กี"ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์

238,902,412
(26,636,131)

รายได้ สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี &ยรับ

212,266,281
992,120

รวมรายได้

213,258,401

ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
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(หน่ วย: บาท)
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารอื"นๆ ของกองทุนรวม
ค่าใช้ จา่ ยในออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และจัดตังกองทุ
&
นรวม

ประมาณการตามสมมติฐานสําหรับปี
ตัง. แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(15,542,975)
(9,663,528)
(552,202)
(828,302)
(3,210,000)
(704,808)

กําไรจากการลงทุนสุทธิ

182,756,586

ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไร
ประมาณการจํานวนเงินปั นส่วนแบ่งกําไร
(อัตราการปั นส่วนแบ่งกําไร ร้ อยละ 97.05)

177,365,267

ทีมา: บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไร
ตามสมมติฐานและข้ อมูลเกี"ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย" นแปลง (Sensitivity Analysis)
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการได้ ทําการวิเคราะห์ประมาณการผลตอบแทนที"คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรู ปแบบ
เงินปั นส่วนแบ่งกําไรและความไวต่อการเปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของผลตอบแทนดังกล่าว โดยทําการ
วิเคราะห์จากรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปี ตังแต่
& วนั ที" 1
มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ซึ"งได้ รับการสอบทานโดย บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด ประกอบกับสมมติฐานดังต่อไปนี &
ราคาหน่ วยลงทุนทีเสนอขาย จํานวนหน่ วยลงทุนทีจะเสนอขาย จํานวนเงินทีได้ จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(บาทต่ อหน่ วย)
(หน่ วย)
(บาท)
(1)
(2)
(3) = (1) x (2)
10.00
224,510,000
2,245,100,000
อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
การเปลี"ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การมีผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกทังนี
& &สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย" ตามรายงานประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปี ตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที" 31 พฤษภาคม 2558
เท่ากับร้ อยละ 1.5 ต่อปี โดยการเปลีย" นแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที"คาดว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรูปแบบเงินปั นส่วนแบ่งกําไร ดังต่อไปนี &
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อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณการสําหรับงวด
ตัง. แต่ วันที 1 มิถุนายน2557
ถึงวันที 31 พฤษภาคม
2558
ตํ"ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
กรณีฐาน
สูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1

ประมาณการจํานวนเงิน
ปั นส่ วนแบ่ งกําไร (บาท)

ประมาณอัตราเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไรทีจ่ าย
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน1
(บาทต่ อหน่ วย)

(4)
176,695,029
177,365,267
178,035,504

(5) = (4) / (2)
0.7870
0.7900
0.7930

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงินปั นส่ วน
แบ่ งกําไรทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
ถือหน่ วยลงทุน1
(ร้ อยละ)
(6) = (5) / (1)
7.87
7.90
7.93

หมายเหตุ: 1อัตราเงินปั นส่วนแบ่งกําไรและอัตราผลตอบแทนเงินปั นส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที"
10.00 บาทต่อหน่วย ซึง" เป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึง
วันที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ ทงนี
ั & & ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกํ า ไรขาดทุน และการปั น ส่ ว นแบ่ งกํ า ไรตามสมมติ ฐานและข้ อ มูล เกี" ย วกับ การวิ เคราะห์ ค วามไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis)

อัตราการเช่ าพืน. ที
การเปลีย" นแปลงของอัตราการเช่าพื &นที"มีผลกระทบต่อรายได้ จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง&
แรกทังนี
& &สมมติฐานอัตราการเช่าพื &นที"ตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐาน
สําหรับปี ตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที" 31 พฤษภาคม 2558เท่ากับร้ อยละ 100 โดยการเปลี"ยนแปลงอัตราการเช่า
พื &นที"มีผลกระทบต่อผลตอบแทนที"คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรูปแบบเงินปั นส่วนแบ่งกําไร ดังต่อไปนี &
อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณการสําหรับงวด
ตัง. แต่ วันที 1 มิถุนายน
2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2558
ตํ"ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
กรณีฐาน

ประมาณการจํานวนเงิน
ปั นส่ วนแบ่ งกําไร (บาท)

ประมาณอัตราเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไรทีจ่ าย
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน1
(บาทต่ อหน่ วย)

(4)
176,210,737
177,365,267

(5) = (4) / (2)
0.7849
0.7900

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงินปั นส่ วน
แบ่ งกําไรทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
ถือหน่ วยลงทุน1
(ร้ อยละ)
(6) = (5) / (1)
7.85
7.90

หมายเหตุ: 1อัตราเงินปั นส่วนแบ่งกําไรและอัตราผลตอบแทนเงินปั นส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที"
10.00 บาทต่อหน่วย ซึง" เป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึง
วันที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ ทงนี
ั & & ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกํ า ไรขาดทุน และการปั น ส่ ว นแบ่ งกํ า ไรตามสมมติ ฐานและข้ อ มูล เกี" ย วกับ การวิ เคราะห์ ค วามไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
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อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการและอัตราการเช่ าพืน. ที
การเปลีย" นแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การและอัตราการเช่าพื &นที"ควบคู่กนั มีผลกระทบต่อรายได้ จากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกดังต่อไปนี &
กรณีตํ"าที"สดุ
• สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี"ยสําหรับงวดตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที" 31
พฤษภาคม เท่ากับร้ อยละ 0.5 ต่อปี ซึง" ตํ"ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
• สมมติฐานอัตราการเช่าพื &นที"สาํ หรับงวดตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที" 31 พฤษภาคม 2558เท่ากับ
ร้ อยละ 95 ซึง" ตํ"ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5
กรณีสงู ที"สดุ
• สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี"ยสําหรับงวดตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที" 31
พฤษภาคม 2558เท่ากับร้ อยละ 2.5 ต่อปี ซึง" สูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
• สมมติฐานอัตราการเช่าพื &นที"สาํ หรับงวดตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที" 31 พฤษภาคม 2558เท่ากับร้ อยละ
100
การเปลี"ยนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การและอัตราการเช่าพื &นที"ควบคู่กนั มีผลกระทบต่อผลตอบแทนที"
คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรูปแบบเงินปั นส่วนแบ่งกําไร ดังต่อไปนี &

ประมาณการสําหรับงวด
ตัง. แต่ วันที 1 มิถุนายน
2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2558
กรณีตํ"าที"สดุ
กรณีฐาน
กรณีสงู ที"สดุ

อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณอัตราเงินปั น
ประมาณการจํานวนเงิน
ส่ วนแบ่ งกําไรทีจ่ าย
ปั นส่ วนแบ่ งกําไร (บาท) ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน1
(บาทต่ อหน่ วย)
(4)
(5) = (4) / (2)
170,937,766
0.7614
177,365,267
0.7900
178,035,504
0.7930

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงินปั นส่ วน
แบ่ งกําไรทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู
ถือหน่ วยลงทุน1(ร้ อยละ)
(6) = (5) / (1)
7.61
7.90
7.93

หมายเหตุ: 1อัตราเงินปั นส่วนแบ่งกําไรและอัตราผลตอบแทนเงินปั นส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที"
10.00 บาทต่อหน่วย ซึง" เป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึ"งรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
& วนั ที" 1 มิถนุ ายน 2557 ถึง
วันที" 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรับรองผลได้ ทงนี
ั & & ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ"มเติมตามภาคผนวก 3: รายงาน
ประมาณการงบกํ า ไรขาดทุน และการปั น ส่ ว นแบ่ งกํ า ไรตามสมมติ ฐานและข้ อ มูล เกี" ย วกับ การวิ เคราะห์ ค วามไวต่อการ
เปลี"ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
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4. การกู้ยมื เงิน
กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
& & ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี &
1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพื"อดําเนินการดังต่อไปนี &
(ก) ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที"จะใช้ หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ"มเติมบนที"ดินที"มีอยูแ่ ล้ วซึง" เป็ นของกองทุนรวมหรื อที"กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า
เพื"อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติมทังนี
& & ให้ เป็ นไปเงื"อนไขที"สํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรื อกฎหมายใดๆ ที"เกี"ยวข้ อง
2. เป็ นการกู้ยืมเงิ นโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
& & ในกรณี ที"เป็ นการกู้ยืมเงิ นเพื"อ
ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมมีกรรมสิทธิX และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม 1.(ก) หรื อเพื"อต่อเติมหรื อก่อสร้ าง
อาคารเพิ"มเติมบนที"ดินที"มีอยู่แล้ วที"กองทุนรวมมีกรรมสิทธิX และ/หรื อสิทธิ การเช่าตาม 1.(ข) บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที"เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่า และ
จํานวนเงินที"ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที"ต่อมาภายหลังจํานวนเงินที"
กู้ยืมเกิ นอัตราส่วนดังกล่าวแต่การเกินอัตราส่วนนัน& มิได้ เกิ ดจากการกู้ยืมเงิ นเพิ"มเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะคง
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ"มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื"อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซื &อขายตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อป้องกันความเสี"ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี"ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื ออัตราดอกเบี &ย (Interest Rate Risk)ทื"เกิดขึ &นจากการ
กู้ยืมเงินไม่วา่ ทังจํ
& านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี &ยกับคู่สญ
ั ญาที"เป็ น
ธนาคารพาณิชย์เพื"อป้องกันความเสีย" งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี &ย
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5. หลักเกณฑ์ การลงทุน
5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี &
5.1.1

บริ ษัทจัดการต้ องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื &อหรื อเช่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื" อ ประกอบการตัด สิน ใจลงทุน รวมทัง& ตรวจสอบและสอบทาน (การทํ า Due
Diligence) แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที"จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี &
(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว" ไป
(ข) มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
& ใ่ นทําเลที"ดีและมีทางเข้ าออกที"เหมาะสมตามสภาพ
ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลี"ยนลักษณะการใช้
งานเป็ นประการอื"นได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็ น
ต้ น ทังนี
& & ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื" องดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีความเห็นของบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื"อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(ค) มีเอกสารสิทธิXหรื อเอกสารสัญญาที"ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที"
กองทุนรวมจะใช้ ดําเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
ในกรณีที"อาจมีความเสี"ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ"งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี"ยงที"
ครบถ้ วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด

5.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที"จะลงทุนต้ องตังอยู
& ใ่ นประเทศไทย

5.1.3

ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที"ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที"เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที"ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นับมูลค่าที"ดินที"เป็ นที"ตงของโครงการ
ั&
ทังนี
& & สัดส่วนความ
คืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

5.1.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื &อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ"งสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือ
พื &นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิXหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที"จะขาย ให้ เช่า หรื อ
ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั &

5.1.5

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพยต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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5.1.6

อสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่เป็ นที"ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ที"จะส่งเสริ มให้ เกิด
รายได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

5.1.7

ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที"มีข้อตกลง หรื อเงื"อนไขที"ก่อให้ เกิ ด
หน้ าที"มากกว่าหน้ าที"อนั เป็ นปกติที"ผ้ เู ช่าพึงต้ องกระทําเมื"อสัญญาเช่าสิ &นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วง
เว้ น แต่ไ ด้ รั บ การผ่อ นผัน จากสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ อ งเป็ นการเช่ า จากบุค คล
ดังต่อไปนี &
(1) ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสทิ ธิที"จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั & ทังนี
& &ในกรณีที"อสังหาริ มทรัพย์ที"เช่า
เป็ นที"ดิน ที"ดินนันจะต้
& องมีการออกโฉนดที"ดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว
(2) ในกรณีที"เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที"เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ"งปลูก
สร้ างที"ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิXตามโฉนดที"ดินหรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี &ยเงินให้ ก้ ูยืม
ของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที"อาจเกิดขึ &นจากการบอก
เลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อในกรณีที"มิได้ จัดให้ ผ้ ูรับประกันความเสียหายเพื"อป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่านัน& บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสี"ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ องระบุไว้ ใน
หนังสือชี &ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที"อาจจะเกิดขึ &นกับผลประกอบการของกองทุน
รวม หากผู้มีกรรมสิทธิXตามโฉนดที"ดิน หรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
บอกเลิกสัญญา

5.1.8

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูล ค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือ นนับแต่วัน ที"จ ดทะเบีย นกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หรื อวันจดทะเบียนเพิ"มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อ
ลงทุน ในอสัง หาริ มทรั พ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ"ม เติม แล้ วแต่กรณี และดํา รง
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวทุกวันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี &
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ &นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5.1.9

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน
ไว้ อย่างน้ อย 1 ปี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

5.1.10 ภายหลังจากที"กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรก กองทุนรวมจะจัดให้
มีการทําประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื"อคุ้มครองความเสียหายที"จะเกิดขึ &นกับกองทุนรวม
โดยกองทุ น รวมจะรั บ โอนสิ ท ธิ ต ามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย หรื อจั ด ให้ มี ก ารทํ า ประกั น ภั ย ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที"กองทุนรวมลงทุนในทรั พย์ สินที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี &
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(1) การประกันความเสีย" งภัยในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance)
ณ วันที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัยความเสี"ยงภัยในทรัพย์ สิน
(Property All Risks Insurance)โดยจะกําหนดทุนประกันให้ มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับต้ นทุนในการ
ก่อสร้ างอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนขึ &นใหม่ในสภาพที"มีการวางฐานรากแล้ ว
(ต้ นทุนทดแทนใหม่ ไม่รวมฐานราก) ทังนี
& & ณ วันที" 15 มกราคม พ.ศ. 2557บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัดได้ ประเมินต้ นทุนทดแทนใหม่ดงั กล่าวของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนทังหมดประมาณ
&
1,042ล้ านบาทโดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้เอาประกันภัยทรัพย์สินสําหรับ
ความเสี"ยงทุกประเภทอันเนื"องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว และกองทุน
รวมจะเป็ นผู้ชําระค่าเบี &ยประกันภัยและเป็ นผู้รับประโยชน์ทงนี
ั & &วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไป
ตามที"กํ า หนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยที" การทํา ประกัน ภัย ดังกล่าวจะต้ อ งได้ รั บความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า ทุนประกันดังกล่าวจะมีความเพียงพอและเหมาะสมเนื"องจาก
เป็ นมูลค่าที"ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและสามารถสะท้ อนถึงต้ นทุนการก่อสร้ างที"มีความเป็ น
ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
(2) การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ณ วัน ที" ก องทุ น รวมเข้ าลงทุ น กองทุ น รวมจะจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภัย กรณี ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business Interruption Insurance)โดยจะกําหนดทุนประกันให้ ใกล้ เคียงกับประมาณการรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การที"กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยกองทุนรวมจะ
เป็ นผู้เอาประกันประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก และกองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระค่าเบี &ยประกันภัย
และเป็ นผู้รับประโยชน์
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า ทุนประกันดังกล่าวจะมีความเพียงพอและเหมาะสมเนื"องจาก
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี สําหรับการประมาณการรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การที"กองทุนรวมคาดว่า
จะได้ รับเพื"อใช้ เป็ นทุนประกัน จะเป็ นระยะเวลาที"ใกล้ เคียงกับระยะเวลาในการก่อสร้ างทรัพย์สนิ ที"
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
(3) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ณ วันที"กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liability Insurance)โดยจะกําหนดทุนประกันประมาณ 20 ล้ านบาท โดยกองทุนรวมจะ
เป็ นผู้เอาประกันประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที"อาจได้ รับความเสียหาย และ/
หรื อบาดเจ็บจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิง" ปลูกสร้ างและ/หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
โดยที"กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชําระค่าเบี &ยประกันภัยและกําหนดให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับประโยชน์
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า ทุนประกันดังกล่าวจะมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื"องจากเป็ น
วงเงิ น ที" น่ า จะเพี ย งพอต่ อ การคุ้ มครองความบาดเจ็ บ และเสี ย หายที" อ าจจะเกิ ด ขึ น& ต่ อ
บุคคลภายนอก
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ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี"ยวกับการประกันภัยในทรัพย์สินที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง& แรก ใน
หัวข้ อ 3.11การประกันภัยในทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง& แรก
5.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะลงทุนใน
ราคาที"ไม่สงู กว่าราคาที"เปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที"จะลงทุนซึ"งเปิ ดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาที"ได้ จากรายงานการประเมินค่าตํ"าสุด เกินร้ อยละ 10 บริ ษัท
จัดการจะชีแ& จงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที"ลงทุนในราคานันในรายละเอี
&
ยดโครงการและหนังสือชี &
ชวน
(2) การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจาก
การลงทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและให้ โอกาสผู้ที"ประสงค์จะรับโอนอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน หากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีราคาที"ตํ"ากว่าราคาสูงสุดที"ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกิน
ร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชี &แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที"จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อโอน
สิท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ใ นราคาดังกล่า วไว้ ใ นหนังสือ สรุ ป ข้ อ มูล สําคัญ ที" จัด ทํา ขึน& ตาม
หลักเกณฑ์ที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ตาม (1) และ(2) บริ ษัทจัดการจะจัดทําขึ &น
ล่วงหน้ าก่อนการลงทุนในหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ หากภายในระยะเวลา
ดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สนิ ที"ทําการประเมินมีการเปลีย" นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
5.1.12 การทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี &
(1) ในการลงทุนครัง& แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยื"นคํารับรองของบุคคลที"จะ
แต่งตังให้
& เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ"งได้ รับรอง
ว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ รับรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี"ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรับรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ ว และเห็นว่าเป็ นธุร กรรมในลักษณะที"เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือ นการทํ า
ธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว" ไปที"มิได้ มีความเกี"ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทังนี
& &
เมื"อบริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จัดตังและจั
&
ดการกองทุน
รวม บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
& คคลที"ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึง" อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
จากการลงทุนครัง& แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที"เกี"ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ ที"กํา หนดในประกาศสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 29/2549 เรื" อง การ
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กระทําที"อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการ
ป้องกัน ลงวันที" 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที"แก้ ไขเพิ"มเติม ซึ"งรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบ
หรื อ การรั บ รองจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อ การได้ รั บ มติ อ นุมัติ จ ากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
นอกจากนี & หากธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการได้ ต่อเมื"อผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที"เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทํา
ธุรกรรมกับลูกค้ าทัว" ไปที"มิได้ มีความเกี"ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
5.1.13 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื &นที"โดยตรง หรื อให้
เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื"นเพื"อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
& & ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี &
(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการ
โรงแรมเท่านัน&
(2) หากเป็ นการให้ เ ช่ า พื น& ที" แ ละมี ก ารจัด หาผลประโยชน์ โ ดยการให้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ย เช่ น
Serviced Apartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(ก)

ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการให้ เช่าพืน& ที"และการให้ เช่าเครื" องใช้ อุปกรณ์
ตกแต่ ง ที" เ กี" ย วเนื" อ งโดยตรงจากการให้ เช่ า พื น& ที" นั น& เช่ น ชุ ด รั บ แขก ชุ ด ครั ว
เครื" องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมดที
ั&
"ได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั&
ญชีประจําปี ใดๆ

(ข)

รายงานผลการดําเนินงานเกี"ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ &นรอบปี บัญชี

(ค)

หากกองทุนรวมมีรายได้ น้อยกว่าที"กําหนดตาม (ก) บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการให้ ผ้ ู
ประกอบกิ จ การรายอื" น นํ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจั ด หาผลประโยชน์ หรื อจํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อเลิกกองทุนรวม ภายใน 60
วันนับแต่วนั สิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็ จ

ในกรณีที"เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที"ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้
การก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์นนแล้
ั & วเสร็ จก่อนการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึง" ก็ได้
5.1.14 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
ของรายได้ ทงหมดของกองทุ
ั&
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี &
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที"สิ &นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื"อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.1.15 ในกรณีที"กองทุนรวมลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องไม่จัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
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บุคคลดังกล่าว นอกจากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที"ไม่มีนยั สําคัญ และได้ ระบุไว้ ในโครงการ
แล้ ว
5.1.16 ในกรณี ที"ก องทุน รวมได้ ม าซึ"ง กรรมสิท ธิ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และบริ ษัท จัดการประสงค์ จ ะจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม บริ ษัทจัดการต้ องกําหนดค่า
เช่าที"เรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะที"เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคู่
ค้ าทัว" ไปที"เป็ นบุคคลภายนอก (At Arm’s Length Transaction)
5.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ" ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ"งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี &เพื"อการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัว‹ เงินคลัง
(3) พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที"สถาบันสินเชื"อเพื"อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที"มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
& &นเป็ นผู้ออก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยูอ่ าศัย
(5) บัตรเงินฝากที"ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
& & หากเป็ นบัตรเงินฝากที"มีการจ่ายผลตอบแทน
หรื อการชําระเงินลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(6) ตัว‹ แลกเงินหรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงินที"ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื"อเพื"อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื"อการฟื น& ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี &ย หรื อผู้คํ &าประกัน ทังนี
& & หากเป็ นตัว‹ แลกเงินหรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงินที"มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงินลงทุนอ้ างอิงกับตัวแปร ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที"จะซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี & หรื อกองทุนรวม
อื"นที"มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี & หรื อเงินฝาก
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื"อนไขดังต่อไปนี &
(ก) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที"อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดู แ ลด้ านหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ& ขายหลัก ทรั พ ย์ ที" เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที"มีการซื &อขายในตลาดซื &อขายหลักทรัพย์ที"เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
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(ข) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที"มีทรัพย์สนิ เช่นเดียวกับทรัพย์สินที"กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(ค) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที"จดั ตังขึ
& &นเพื"อผู้ลงทุนทัว" ไป
(10) สัญญาซื &อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื"อป้องกันความเสีย" งที"อาจเกิดขึ &นจากการลงทุน ทังนี
& &ในกรณี
ที"สญ
ั ญาซื &อขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื"นใดที"มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี"ยนเงิน อัตรา
ดอกเบี &ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื"อถือของหลักทรัพย์ที"เป็ นตราสาร
แห่งหนี & สัญญาซื &อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ด้ วย
(11) หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื"นใดที"มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื"น ตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ" ทรัพย์สนิ ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที"นิติบคุ คลใดนิติบคุ คลหนึ"งเป็ นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี &ย ผู้คํ &าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
& &นไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี &
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนจัดตังกองทุ
&
นรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นบั รวมตัว‹ แลกเงินหรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงินที"กองทุนเพื"อการฟื น& ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ &าประกันโดยต้ องเป็ นการรับอาวัล
แบบไม่มีเงื"อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี &ย หรื อคํ &าประกันเงินต้ นและดอกเบี &ยเต็มจํานวนอย่างไม่
มีเงื"อนไข
5.3 การลงทุนในหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ" หุ้นที"มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื"อนไขดังต่อไปนี &
(1) หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที"เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
& สทิ ธิพิเศษในการอนุมตั ิการ
ดําเนินงานบางประการของบริ ษัทที"เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (golden share) ทังนี
& & ตามที"ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ
(2) บริ ษัทที"เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์ที"เช่า
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เงื"อนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไว้ ซึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที"ระบุไว้
ในข้ อ 5.1 ข้ อ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน. 25/2552 รวมถึ งประกาศอื"นๆ ที"
เกี"ยวข้ อง
ในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที"กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั & กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลีย" นแปลง พัฒนา เพิ"มศักยภาพในทรัพย์สนิ ต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื"อการให้ เช่าพื &นที"
โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื"อนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
& & รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื"อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที"บริ ษัทจัดการ หรื อคณะกรรมการลงทุน(ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย
แต่ทงนี
ั & &จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใด
ที"เกี"ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี & กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า(เงินมัดจํา) ที"ได้ เรี ยกเก็บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื"นหรื อหาดอกผลตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้
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6. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
6.1 ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง&
(1) ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที"ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
& & กําไรสุทธิ ที"ปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่า กําไรสุทธิที"หกั กําไรที"ยงั ไม่เกิดขึ &น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทาน
การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
& บปรุ งด้ วยรายการอื"นตาม
แนวทางที"สาํ นักงานกําหนด เพื"อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที"กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื"อการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ"มขึ &นในรอบระยะเวลาบัญชีที"มีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน&
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั รอบปี บัญชีหรื อ วันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีที"มีการจ่ายเงินปั นผลนัน& แล้ วแต่
กรณี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
& วนั ถัด
จากวันที"มีการปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อจ่ายเงิ นปั นผล เว้ นแต่กรณี ที"มีเหตุจําเป็ นให้ ไ ม่
สามารถจ่ายเงิ นปั น ผลได้ ใ นระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่า นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื"อนไขเพิ"มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที"จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ"ากว่า
หรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง& นันและให้
&
สะสมเงินปั นผลดังกล่าว
เพื"อนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที"จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยปั น ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที" ร ะบุไ ว้ เว้ น แต่ ก รณี ที"
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลีย" นแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน& โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
เพิ"มเติมโครงการ
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6.2 เงือนไข และวิธีการจ่ ายเงินปันผลแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) ในกรณีที"ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมด บริ ษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ในการพิจารณาจ่ายเงิ น ปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดตามกรณี ที"ระบุข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที"มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที"อยู่ในกลุม่
บุคคลนัน& โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย" ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata
Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที"มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่
บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
&
ทังนี
& & ในกรณีที"มีเงิน
ปั นผลที"ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าว
ให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถื อว่า ผู้ถือหน่ว ยลงทุน นัน& รั บทราบและยิ นยอมให้ ดําเนิน การแล้ ว และใน
ระหว่างที"กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงิ นปั นผลส่วน
ดังกล่าวออกจากทรัพย์ สินส่วนอื"นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื"นใดที"เกี"ยวข้ องจะประกาศกําหนด
สัง" การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น
(2) ในกรณีที"บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที"เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ในการพิจารณาจ่ายเงิ น ปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดี ยวกันใดตามกรณี ที"ระบุข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที"มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที"อยู่ในกลุม่
บุคคลนัน& โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย" ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata
Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที"มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่
บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
&
ทังนี
& & ในกรณีที"มี
เงินปั นผลที"ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงิ นปั นผลส่วน
ดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
& บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และ
ในระหว่างที"กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วน
ดังกล่าวออกจากทรัพย์ สินส่วนอื"นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื"นใดที"เกี"ยวข้ องจะประกาศกําหนด
สัง" การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น
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(3) ในกรณีที"บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที"บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที"รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั & & ต้ องไม่เกินหนึ"ง
ปี นับแต่วนั ที"รับหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลนัน&
(4) ในกรณีที"ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที"เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามข้ อ (1) โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
3. ส่ง หนัง สื อ แจ้ ง ผู้ถื อ หน่ว ยที" มี ชื" อ อยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ย ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย น และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
(6) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง" จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื"อและที"อยูท่ ี"ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรับเงิ นปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื"อการอื"นใด
นอกจากเพื"อประโยชน์ของกองทุนรวม
7. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
& & ในกรณี
ที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม
ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน&
7.1 บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี &
(1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่บคุ คล
ใดบุคคลหนึง" ดังต่อไปนี &
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื"อ
ผู้ลงทุนทัว" ไป
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(ข) นิติ บุค คลที" จัด ตัง& ขึน& ตามกฎหมายไทยซึ"ง ไม่อ ยู่ภ ายใต้ บัง คับ ต้ อ งเสียภาษี เ งิ น ได้ นิติ บุค คล เช่ น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื"นใดที"ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื"อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(2) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ"งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที"รับไว้ ในส่วนที"เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
&
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
7.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
7.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี &กองทุนรวมต้ องมีผ้ ลู งทุนต่างด้ าวถือหน่วย
ลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(1) ลงทุนเพื"อให้ ได้ ซงึ" สิทธิในที"ดินตามประมวลกฎหมายที"ดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพื"อให้ ได้ มาซึ"งกรรมสิทธิXในอาคารชุด ทังนี
& & เมื"อคํานวณพื &นที"ห้องชุดที"กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับ
พื &นที"ห้องชุดที"ถือกรรมสิทธิXโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49
ของพื &นที"ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
&
ดนัน&
ดังนัน& กองทุนรวมนี &มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุน
ที"จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว ทังนี
& &บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อตรวจสอบการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างด้ าว
อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง&
7.4 ภายใต้ บังคับข้ อ 7.5 และข้ อ 7.6 ในกรณีที"ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื" องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
รวมในจํานวน
เสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่
&
วยลงทุนในส่วนที"เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
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(4) แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที"บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
7.5 ในกรณีที"บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบุคคลตามข้ อ 7.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื" องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
&
วนที"เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
& วนที"เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(4) แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที"เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
7.6 ในกรณี ที"บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที"ถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3ของจํ านวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
&
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี &
ในช่วงระยะเวลาที"บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที"รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่
ทังนี
& & ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที"รับหน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื" องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ เฉพาะ
ในส่วนที"ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(3) จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน&
7.7 ในกรณี ที" ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมว่า ผู้ที" เ คยเป็ นเจ้ า ของหรื อ ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ 7.4
โดยอนุโลม
7.8 ในการพิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"สน.
25/2552
7.9 เงินปั นผลส่วนที"ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.4 (3) ข้ อ 7.5 (3) และข้ อ 7.7กองทุนรวมจะ
ดําเนินการกับเงินปั นผลส่วนที"ไม่สามารถจ่ายได้ ดงั กล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
รับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
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7.10 ในกรณีที"ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื"น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที"แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที"ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
&
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
7.11 เพื"อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะรับหรื อปฏิเสธที"จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที"บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที"จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั & รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที"มีถิ"นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ"งปกติมีถิ"นที"อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง" จัดให้ มีขึ &นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื"อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื"อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซือ& /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ& /ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที"เป็ นไปตามข้ อ 7. และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
9.1 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนทีมีใบหน่ วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิใน
หน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที"ประสงค์จะโอน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงใบหน่วยลงทุนที"มีลายมือชื"อสลักหลังทังของผู
&
้ โอนและผู้รับโอนแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ กล่าวอ้ างต่อบุคคลภายนอกได้ โดยสมบูรณ์และให้ ถือ
ว่าได้ รับการรับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื"อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื"อผู้รับโอนใน
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ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
& & ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนกํ าหนดและ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
สําหรับกรณีผ้ ถู ือหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
9.2 วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที"ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที"ระบุโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
& & ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที"นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนด
10. การรับชําระหนีด& ้ วยทรัพย์ สินอืน
หากมีการผิดนัดชําระหนี &หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี &หรื อลูกหนี &ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชํ าระหนีไ& ด้ บริ ษัทจัดการจะรั บชํ าระหนีด& ้ วยทรั พย์ สินอื"นทัง& ที"เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื"อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมใน
กรณีที"ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี &หรื อลูกหนี &ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี &ดังนี &
10.1 ก่อนการรับชําระหนี &ด้ วยทรัพย์สนิ อื"นที"มิใช้ หลักประกันในแต่ละครัง& บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง" คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง" หนึง"
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
&
บชําระหนี &ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ" ตราสารแห่งหนี &หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน&
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ"ง บริ ษั ทจัดการจะระบุ
รายละเอีย ดเกี" ยวกับ ทรั พ ย์ สินที" กองทุน รวมจะได้ จากการรั บชํ าระหนี & มูลค่าของทรั พ ย์ สิน ประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี &
10.2 เมื"อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี & บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
& "อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที" สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกํ า หนด โดยได้ รั บความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที"ได้ จากการรับชําระหนี &ดังนี &
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที"กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ"งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื"อเป็ นทรั พย์ สินของกองทุนรวมก็ได้ ทังนี
& & หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ ม ทรั พย์ ดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ ที"กํ าหนดไว้ ใ น
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ อง
(2) กรณี เ ป็ นทรั พ ย์ สิน ประเภทที" ก องทุน รวมไม่ส ามารถลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษั ท จัด การจะจํ า หน่า ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกที"สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
และในระหว่ า งที" บ ริ ษั ท จัด การยัง ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การอาจจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที"มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควร บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment
Committee) ได้ ทังนี
& & หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาให้ แนว
ทางการลงทุ น ในการซื อ& เช่ า ให้ เช่ า จํ า หน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ" ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ จะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้ าที" และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีดงั ต่อไปนี &
11.1 องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วย
(1) กรรมการที"ได้ รับการแต่งตัง& โดยบริ ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ"งเป็ นบุคลากรของบริ ษัทจัดการที"
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทจัดการ จํานวนไม่
น้ อยกว่า 1 คน
(2) กรรมการที"ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
&
ษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที"เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ที"ได้ รับการเสนอชื"อจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ"งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 20ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวม จํานวน 1 คน ทังนี
& &หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเสนอรายชื"อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจํานวนของกรรมการลงทุนที"กําหนด ให้ บริ ษัทจัดการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการลงทุ
&
นตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ทังนี
& & จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีตวั แทนของบริ ษัทจัดการซึ"งได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การ
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทังหมดและกรรมการ
&
ลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมี หน้ าที" คุณสมบัติ และไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื"นใดที"เกี" ยวข้ องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้ อ (2) มีสิทธิ ได้ รับเบีย& ประชุมตามที"กําหนดไว้ ใน
โครงการ
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กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที"ปฏิบตั ิหน้ าที"จนครบวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
& ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้ อีก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที"แต่งตังโดยบริ
&
ษัทจัดการและเพิกถอดถอนกรรมการที"
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที"บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการดังกล่าว
มีการกระทําพฤติกรรมที"ไม่เหมาะสมที"จะปฎิบตั ิหน้ าที"เป็ นคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม หรื อมีการกระทําที"
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี"ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการลงทุนตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอนกรรมการที"เป็ นผู้ถือหน่วยหรื อตัวแทน
ของผู้ถือหน่วยดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอชื"อบุคคลใหม่ตามเงื"อนไขที"ระบุไว้ ในข้ อ 11.1 (2) ข้ างต้ น
ทังนี
& & ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด จนทําให้ มีจํานวน
กรรมการลงทุนของกองทุน รวมไม่ค รบตามเกณฑ์ ที" กํา หนดไว้ ต ามวรรคแรก บริ ษัท จัด การมี สิท ธิ แ ต่ง ตัง&
กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที"ว่างลงได้ ตามเกณฑ์ที"กําหนดไว้ ข้างต้ น โดยให้ กรรมการลงทุนที"
ได้ รับการแต่งตัง& ขึน& ใหม่ดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่ากับระยะเวลาตามวาระที"เหลืออยู่ของ
กรรมการลงทุนผู้ที"ตนได้ รับการแต่งตังให้
& เข้ ามาดํารงตําแหน่งแทนที"
อนึ"ง ในกรณีที"คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที" ไ ด้ ไม่ ว่ า ด้ วยเหตุ ใ ด ให้ บริ ษั ท จัด การปฏิ บัติ ห น้ า ที" ภ ายใต้ อํ า นาจและหน้ า ที" ข อง
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกว่าจะมีการตังคณะกรรมการลงทุ
&
นของกองทุนรวมขึ &นใหม่
11.2 รู ปแบบการตัดสินใจ
(1) การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ ก รรมการคนใดคนหนึ"งเรี ย กประชุมคณะกรรมการลงทุน เพื" อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที"กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ"งระบุ
ถึง วัน เวลา สถานที"ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่ ก รณี ใ ห้ แ ก่ ก รรมการทราบล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 3 วัน ก่ อ นวัน ประชุม เว้ น แต่ก รณี ฉุก เฉิ น ไม่
จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที"ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่วมในการ
ประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุม
(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ปี ละ 1 ครั ง& เป็ นอย่ า งน้ อย หรื อ ตามที" กํ า หนดโดย
คณะกรรมการลงทุน
(3) วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ"งคนใดอาจเสนอมติที"ทําขึ &น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื"อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว ทังนี
& &จะแยก
ลงชื"อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื"อร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้
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(4) องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่ากึ"ง
หนึง" ของกรรมการทังหมด
&
และต้ องมีกรรมการที"เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกันไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"ง
เข้ าร่ วมประชุมด้ วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
& & ในการประชุมนันอาจเป็
&
นในลักษณะการนัง" ประชุม
ร่วมกัน หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้
(5) มติของที"ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุนที"เข้ าประชุม ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที"ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิ"มขึ &นอีกเสียงหนึง" เป็ นเสียงชี &ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที"ทําขึ &นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติดงั กล่าว
จะต้ องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ"งหนึ"งของคณะกรรมการ
ลงทุนทังหมด
&
ทังนี
& & กรรมการสามารถจัดส่งมติที"ได้ ลงนามแล้ วมายังบริ ษัทจัดการทางโทรสาร ซึ"งบริ ษัท
จัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที"ลงลายมือชื"อโดยกรรมการซึ"งส่งทางโทรสารถึงบริ ษัทจัดการ
เป็ นการลงมติที"มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที"นําส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้ องนําส่งต้ นฉบับ
ของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื"อบริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาต้ นฉบับของมติที"ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที"
บริ ษัทจัดการถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ"มขึ &นอีกเสียงหนึ"งเป็ นเสียงชี &
ขาด
(6) ประธานที"ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังกรรมการรายใดรายหนึ
&
"งซึ"งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที"เป็ นประธาน
กรรมการ และเป็ นประธานในที"ประชุม ประธานในที"ประชุมมีอํานาจและหน้ าที"ในการดําเนินการประชุม
ให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ
(7) รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที"ประชุมครัง& นันลงนามรั
&
บรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทังจั
& ดให้ มีสาํ เนาเพื"อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการในวันและ
เวลาทําการของบริ ษัทจัดการ
11.3 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที"ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื" องต่างๆ ที"เกี"ยวกับการบริ หารกองทุนรวม
ดังนี &
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(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื &อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ"งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทัง& นี จ& ะต้ องไม่ ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ให้ คําปรึ กษาแก่บริ ษัทจัดการในเรื" องการจ่ายเงินปั นผล และ/หรื อ การลดทุน ทังนี
& &จะต้ องไม่ขดั กับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื" องงบประมาณที"เกี"ยวเนื"องกับการจัดการทรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน
ตามที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์นําเสนอแก่กองทุนรวม เพื"อให้ เป็ นไปตามที"กําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม
(4) กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหน้ าที"ที"กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
(5) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไปเปิ ดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื"อประโยชน์อย่างอื"นที"มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที"ได้ ถกู เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว" ไปทราบแล้ ว
(6) ดําเนินการอื"นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
& &จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้ องทังที
& "มีอยูแ่ ล้ วและที"จะมีขึ &นในภายหน้ า
(7) คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื" องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตังอยู
& ่บนพื &นฐาน
ของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องทังที
& "มีอยูแ่ ล้ วและที"จะมีขึ &นในภายหน้ า
12. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
12.1 ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื"อ

:

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที"อยู่

:

เลขที" 1222 ถนนพระรามที" 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

หรื อบุคคลอื"นที"มีหน้ าที" คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป
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12.2 เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก) ในกรณี ที" บ ริ ษั ทจั ด การหรื อผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ" ง บอกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั ง&
ผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ"งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
ก่อนวันที"มีผลเป็ นการเลิกสัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์
(ข) ในกรณีที"บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ"งไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที"และความรับผิดชอบ
ตามที"ตกลงไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง" ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ค) ในกรณีที"มีการเปลีย" นแปลงเงื"อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี"ยนแปลงกฎหมาย
หลักทรัพย์หรื อกรณีอื"นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที"จะแก้ ไข
เปลี" ย นแปลงให้ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศคํ า สั"ง ระเบี ย บและข้ อบัง คับ ดัง กล่ า ว ทัง& นี เ& นื" อ งจากการ
เปลี"ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ"มภาระหน้ าที"แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าที"ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(ง) ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที"มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวมเรี ยกร้ องให้ มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสัง" ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ขึ &นในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของ
กองทุนรวมบริ ษัทจัดการจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 90 วัน
(จ) ในกรณีที"ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ"งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื" องคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
จัดการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
& วนั ถัดจากวันที"บริ ษัทจัดการตรวจพบเองหรื อปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง การแก้ ไ ขดัง กล่า วให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
& วนั ถัดจากวันที"แก้ ไขเสร็ จสิ &น ในกรณี
ที"ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาที"กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลี"ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับตังแต่
& วนั ถัดจากวันที"ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื"อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลันทังนี
& &เว้ นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง" การเป็ นอย่างอื"น และผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องทําหน้ าที"ในการ
เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์จนกระทัง" การแต่งตังดู
& แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็ จสิ &น ทังนี
& &ในระหว่างการจัดหา
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั คงมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราค่าธรรมเนียมเดิม
จนกว่าการแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ &นและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าวได้
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(ฉ) หากผู้ดแู ลผลประโยชน์นําข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ซึ"งการเปิ ดเผยดังกล่าวก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
กองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอบแทนอื"นใดต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อมีบคุ คล
อื"นได้ รับประโยชน์ใด ๆ ที"เป็ นผลจากการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยมิชอบดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์นี &ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 15
วัน โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อกองทุนรวมรวมถึงค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที"เกิดจากบริ ษัทจัดการต้ องติดต่อ และ/หรื อจัดหาบุคคลอื"นให้
มาปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรื อค่าใช้ จ่ายอื"นใดที"เกิดขึ &นหรื ออาจเกิดมีขึ &นที"เกี"ยวกับ
การเปลีย" นผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย
(ช) ในกรณี ที"มีผ้ ูใดเสนอหรื อยื"นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่ว ยงานราชการที"เกี" ยวข้ องในส่วนที"เกี"ยวกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื"อเลิกกิจการหรื อเพื"อการอื"นใดที"คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื"อฟื น& ฟู
กิจการ ประนอมหนี & หรื อผ่อนผันการชําระหนี & จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื"นใดที"
คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ
(ซ) ในกรณี ที"หน่วยงานหรื อองค์ กรของรัฐมีความเห็นเกี" ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ ว่ามี
ความผิด หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว" ไป
ในทุกกรณีการเปลี"ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
เนื"องจากพระราชบัญ ญัติหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 กํ าหนดให้ ก องทุนรวมต้ องมีผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ ดัง นัน& ในกรณี ที" ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที" ล งตามข้ อ 12.2 เงื" อ นไขการเปลี" ย นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั & องทําหน้ าที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่า
จะจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
&
นรวมให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตาม
คําสัง" ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื"นใดที"จําเป็ น เพื"อให้ การ
โอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหลายเป็
&
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ &น และภายใน
เวลาอันสมควรที"สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื"อง
ในกรณีที"สญ
ั ญาแต่งตังผู
& ้ ดูแลผลประโยชน์สิ &นสุดลงเนื"องจากผู้ดแู ลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริ ษัท
จัดการยังไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ ภายในวันสิ &นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยังต้ องปฎิบัติหน้ าที"ตามสัญญาแต่งตัง& ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง& ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์จากกองทุน
รวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นนได้
ั & ปฎิบตั ิหน้ าที"จนถึงวันที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ สิ &นสุด
การทําหน้ าที"เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ รวมทังค่
& าใช้ จ่ายใดๆที"เกิดขึ &นจริ งเนื"องจากการปฎิบตั ิหน้ าที"ตามสัญญา
แต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์นบั แต่วนั สิ &นสุดสัญญาเป็ นต้ นไป จนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์
รายใหม่และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าวได้
ในกรณีที"หน้ าที"การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ &นสุดลงผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องรวบรวมและโอนทรัพย์สินและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทังหมดให้
&
แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ที"ปฎิบตั ิหน้ าที"แทน หรื อดําเนินการ
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อย่างอื"นตามคําสัง" ของบริ ษัทจัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงดําเนินการใดๆ ที"จําเป็ น
เพื"อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
&
นไปโดยเรี ยบร้ อยภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที"การเป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ &นสุดลง

12.3 สถานทีเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื"อ

:

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที"อยู่

:

ฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ การธุรกิจหลักทรัพย์
ชัน& AAเลขที"1222 ถนนพระรามที" 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ10120

โทรศัพท์

:

0-296-2833

โทรสาร

:

0-2683-1297

และ/หรื อ สถานที"อื"นใดที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญ
ของกองทุนรวมไว้ ที"สาํ นักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที"ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที"ดิน หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื &อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ หนังสือกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ ที"
สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที"โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษา
ไว้ ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ หรื อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื"น

13. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื"อ

:

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ที"อยู่

:

ชัน& 15 อาคารบางกอกซิตี &ทาวเวอร์ เลขที" 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

:

0-2286-9999

โทรสาร

:

0-2286-5050
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หรื อบุคคลอื"นที"ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื"อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม และที"ได้ มีการแก้ ไขเพิ"มเติม รวมทังกฎหมายหลั
&
กทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องโดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

14. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื"อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ที"อยู่

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน& 3 เลขที" 1060 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื"นที"ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื"อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที"อยู่

:

1. สํานักงานใหญ่ เลขที" 9 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจัก ร
กรุงเทพฯ 10900
2. สาขาต่างๆ ทัว" ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน& 9 โซน B สํานักงาน
ใหญ่ เลขที" 9 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185
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16. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยลงทุน(ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
& ้ จดั จําหน่ายซึง" เป็ นนิติบคุ คลที"ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เพื"อทําหน้ าที"เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ"มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแต่งตังให้
& สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที"เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

17. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
& ้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติมในภายหลัง ซึ"งเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที"
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื"อทําหน้ าที"เป็ นผู้สนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
& สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที"เปิ ดเผยของบริ ษัท
จัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

18. ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื"อ

:

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ที"อยู่

:

65/192 ชัน& 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์

:

0-2643-8223

โทรสาร

:

0-2643-8224

ชื"อ

:

บริษัท อเมริกัน แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด

ที"อยู่

:

ชัน& 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ 889 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2675-8403

โทรสาร

:

0-2675-8427 หรื อ 8428

ในการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ"งเป็ นบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที"อยูใ่ นบัญชีรายชื"อที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื"อทํา
การประเมินค่าทรัพย์สนิ ที"กองทุนจะลงทุน
126

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
อนึ"ง บริ ษั ทจัดการจะแต่งตัง& บริ ษั ทประเมิ นค่าทรั พย์ สินที" อยู่ในบัญชี รายชื" อที" ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อทําหน้ าที"เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง&
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ"งให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง&

19. ทีปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
& คคลใดเป็ นที"ปรึ กษา ที"ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที"
ปรึ กษาอื"นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที"ปรึ กษา ทังนี
& & เมื"อมีการแต่งตังที
& "
ปรึกษารายใหม่ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการแต่งตังให้
& สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
ต่อไป
19.1 ที"ปรึ กษาของกองทุนรวมซึ"งมีหน้ าที"ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี"ยวกับการซือ& จําหน่าย โอน รั บโอน กรรมสิทธิX และ/หรื อสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื"อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแต่งตังบุ
& คคลอื"นที"เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลรายเดียวหรื อหลายรายที"มีความรู้ และประสบการณ์ เกี" ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื"อทําหน้ าที"เป็ นที"ปรึกษากองทุนรวม
ทังนี
& & ที"ปรึกษาต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
19.2 ที"ปรึ กษาทางการเงินซึ"งมีหน้ าที"ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี"ยวกับการจัดตัง& การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื"อการลงทุน ให้ กบั กองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตัง& บุคคลหรื อนิติบุคคลใดให้ เป็ นที"ปรึ กษา
ทางการเงินของกองทุนรวม โดยที"บคุ คลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที"คณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที"
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ อกําหนด
19.3 ที"ปรึ กษาอื"นซึ"งมีหน้ าที"ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี"ยวกับการจัดตังกองทุ
&
นรวมหรื อการ
จัดการกองทุนรวม เช่น ที"ปรึกษากฎหมาย ที"ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น
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20. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื"อ

:

บริษัท ปิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค จํากัด

ที"อยู่

:

789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้ อ-แหลมฉบัง
ตําบลหนองขาม อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์

:

(038) 296-334

โทรสาร

:

(038) 296-333

บริ ษั ท จัด การอาจทํ า การแต่ง ตัง& บุค คลอื" น ที" เ ป็ นนิ ติ บุค คลรายเดี ย วหรื อ หลายรายเพื" อ ทํ า หน้ า ที" ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ทังนี
& & ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที"มีความสามารถใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที"ได้ รับมอบหมาย และมีบุคลากรที"มีความรู้ และประสบการณ์ ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที"สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ"มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที"เกิดขึ &น ทังนี
& & เมื"อมีการ
แต่งตัง& ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตัง& พร้ อมทัง& คํารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"แต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีวาระอายุตามสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์คราวละ 5ปี บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง&
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติมหรื อเปลีย" นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ตามเงื"อนไขต่างๆ ที"ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง&
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เช่น กรณี ที"ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ปฏิบัติผิดสัญญาแต่งตัง& ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
สัญญาก่อตังสิ
& ทธิและการกระทําการโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม หรื อกฎหมายใดๆ หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที"
ดังกล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที"กระทําผิดไม่ได้ ดําเนินการหรื อไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมให้ แก้ ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงเป็ น
อย่างอื"น หรื อในกรณีที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง" พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง" ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
&
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน& ฟูกิจการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต่อศาลหรื อ
หน่วยงานราชการที"เกี"ยวข้ องซึ"งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการชําระหนี & หรื อ
ปฎิบตั ิตามสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง" ให้ เลิกกองทุนรวม
และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทราบถึงคําสัง" ให้ เลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ วหรื อ
กรณี ที" ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ส ามารถจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สินที" บ ริ หารให้ แก่ ก องทุน รวมได้ ต าม
ประมาณการกําไรสุทธิ (BudgetedNet Property Profit) เป็ นระยะเวลาต่อเนื"องกันเกินกว่า 2 ปี เว้ นแต่ในกรณีมีเหตุ
สุดวิสยั หรื อในกรณีที"อตั ราการปล่อยเช่าเฉลีย" (Occupancy Rate) ในทรัพย์สนิ ที"บริ หารลดลงตํ"ากว่าร้ อยละ 60 เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื"องกันเกินกว่า 3 เดือน(ทังนี
& & การคํานวณอัตราการปล่อยเช่าเฉลี"ยเป็ นไปตามที"ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
ในสัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์) เป็ นต้ น
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ทังนี
& & ในการปฎิบตั ิหน้ าที"ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที"มีการเลิกสัญญา
แต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที"กําหนดไว้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที"กําหนดไว้
ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลาตามที"ได้ ปฎิบตั ิหน้ าที"จริ ง โดยไม่ตดั สิทธิกองทุน
รวมหรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที"ไม่ได้ ปฎิบตั ิผิดสัญญาในการเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ที"เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ &น
เนื"องจากการปฎิบตั ิผิดสัญญาของอีกฝ่ าย
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21. ข้ อมูลบริษัท ปิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค จํากัดและบริษัทในเครือ
ธุรกิจของบริ ษัทในเครื อปิ" นทองเริ" มต้ นขึ &นจากการก่อตัง& บริ ษัท จุฑาวรรณ จํากัด ในปี พ.ศ. 2521 ด้ วยทุนจดทะเบียน
ประมาณ 390 ล้ านบาท เพื"อเป็ นตัวแทนจําหน่ายเหล็กกล้ าและเหล็กแผ่นสแตนเลส ต่อมาได้ ดําเนินการก่อสร้ าง
โรงงานสําหรับผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ที"เกี"ยวข้ องต่างๆ พร้ อมขยายธุรกิจอื"นๆ จํานวนมาก จนปั จจุบนั ธุรกิจของ
บริ ษัทในเครื อปิ" นทองสามารถจําแนกออกเป็ นธุรกิจ 3ประเภทหลัก ได้ แก่ (1) ธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์ที"เกี"ยวข้ อง
(2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (3) ธุรกิจอื"นๆ โดยบริ ษัทในเครื อปิ" นทองมีดงั ต่อไปนี &
ตารางแสดงบริ ษัทในเครื อปิ" นทอง
ธุรกิจ

บริษัท
บริ ษัท จุฑาวรรณ จํากัด
บริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยล พาร์ ท จํากัด
บริ ษัท เอส เค เจ เมตัล อินดัสตรีส์ จํากัด

ธุรกิจเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที"
เกี"ยวข้ อง

บริ ษัท ไทยซูมิลอ็ คซ์ จํากัด
บริ ษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จํากัด
บริ ษัท อาร์ คิเท็ค เมทัล เวิร์ค จํากัด
บริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟุตาบะ เจทีดบั บลิว (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ &ง จํากัด
บริ ษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค(ไทยแลนด์)
จํากัด
บริ ษัท ปิ" นทองสตีล จํากัด
บริ ษัท เอ็นทีเค – จุฑาวรรณ เมทัล จํากัด
บริ ษัท ปิ" นทองโฮลดิ &ง จํากัด

ธุรกิจพัฒนา
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี"
จํากัด
ธุรกิจอื"นๆ

บริ ษัท ปิ" นทองดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ปี ทีก่ อตัง.
(พ.ศ.)

ผลิตภัณฑ์ หลัก

2521 เหล็กพิเศษและสเตนเลส
2532 ชิ &นส่วนเครื" องใช้ ไฟฟ้ า
เพลาขาว
2533
และลวดสเตนเลส
2533 เหล็กซิลคิ อน
2537 บริ การชุบแข็งโลหะ
2538 เหล็กสเตนเลส
2539 ชิ &นส่วนยานยนต์
Mould base
และ Machined plate
2539 บริ การขึ &นรูปชิ &นงาน

2539

2540 เหล็กและตลับสายไฟ
2548 เหล็กทัว" ไป
2554 เหล็กสเตนเลสและโลหะ
คลังสินค้ า
2530
และอพาร์ ทเม้ นท์
พัฒนาพื &นที"อตุ สาหกรรม,
2538
โรงงานและคลังสินค้ า
โรงงานและคลังสินค้ า,
2546 อพาร์ ทเม้ นท์ และ
ร้ านอาหาร
2522 บริ หารเงินลงทุน

ทุนจดทะเบียน
(ประมาณ)(ล้ าน
บาท)
390
50
145
75
127
5
113
390
124
223
20
7
400
870
420
70
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ธุรกิจ

บริษัท
บริ ษัท แอล.เอช. โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัท ระฟ้ า บ้ านและที"ดิน
บริ ษัท เสาวธาร จํากัด
บริ ษัท อําพน จํากัด
บริ ษัท เจทีดบั บลิว แอ็ซเซท จํากัด
บริ ษัท โกลบอล เรี ยลลิตี & จํากัด
บริ ษัท ปิ" นทอง การ์ เด้ น จํากัด

ปี ทีก่ อตัง.
(พ.ศ.)
2526
2539
2546
2546
2547
2548
2548

ผลิตภัณฑ์ หลัก
บริ การขนส่ง
คลังสินค้ า
บริ หารเงินลงทุน
รถยนต์ให้ เช่า
บริ หารเงินลงทุน
บริ หารเงินลงทุน
บริ การงานสวน

ทุนจดทะเบียน
(ประมาณ)(ล้ าน
บาท)
41
100
10
20
420
60
2

ทีมา: บริ ษัทปิ" นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ ค จํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี" จํากัด

จากการประกอบธุรกิจแปรรูปโลหะมาเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าทังในและต่
&
างประเทศ
ประกอบด้ วยการร่ วมทุนกับนักลงทุนชาวญี" ปุ่น ผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อปิ" นทองจึงเข้ าใจถึงความต้ องการของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จึงทําให้ ทราบถึงนโยบายและความต้ องการของนักลงทุนในการใช้ พื &นที"โรงงานและ
คลังสินค้ าเพื"อประกอบกิจการในประเทศไทยเป็ นอย่างดี
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อปิ" นทองจึงได้ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)ในปี พ.ศ. 2538 พัฒนาพื &นที"อตุ สาหกรรม โครงสร้ างพื &นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื"อการจําหน่ายที"ดิน
ให้ ผ้ ปู ระกอบการแต่ละรายสําหรับการพัฒนาอาคารโรงงาน ภายใต้ ชื"อ “นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง” ซึง" อยูภ่ ายใต้ การ
บริ หารจัดการของ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารที"ได้ เล็งเห็นทําเลของอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื &นทีเ" ป็ น
แหล่งอุตสาหกรรม ซึง" มีข้อดีคือ ใกล้ ทา่ เรื อแหลมฉบัง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที"ราบ
สูง ไม่มีความเสีย" งจากอุทกภัย และเป็ นศูนย์กลางที"สามารถกระจายสินค้ าไปยังนิคมอุตสาหกรรมข้ างเคียง เช่นนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ ด เป็ นต้ น ภายในระยะทาง 3035 กิโลเมตร จึงได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี"ปนุ่
เพื"อเป็ นการตอบสนองต่ออุปสงค์ที"เพิ"มขึ &น บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดได้ มีการขยายพื &นที"อย่างต่อเนื"อง
โดย ณ ปั จจุบนั มีโครงการที"พฒ
ั นาแล้ วจํานวน 3โครงการ ได้ แก่ ปิ" นทอง 1 ปิ" นทอง 2 และปิ" นทอง 3 โดยมีพื &นที"
อุตสาหกรรมจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าแล้ วทังสิ
& &น 2,621 ไร่ มีพื &นที"คงเหลือสําหรับจําหน่ายอีก 184ไร่ (ข้ อมูล ณ วันที" 31
สิงหาคม พ.ศ. 2556) และทาง บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ยังมีแผนการพัฒนาพื &นที"อย่างต่อเนื"อง
สําหรับด้ านการปฏิบตั ิหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าบริ ษัท ปิ" นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดมีความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าว โดยได้ พิจารณาจากปั จจัยต่อไปนี &
•

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดมีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้
เช่ามากว่า 18 ปี ซึง" ตลอดระยะเวลาที"ผา่ นมา บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดมีการขยายพื &นที"อาคาร
131

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าอย่างต่อเนื"อง โดย ณ ปั จจุบนั มีโครงการที"พฒ
ั นาแล้ วจํานวน 3โครงการ ได้ แก่ ปิ" น
ทอง 1 ปิ" นทอง 2 และปิ" นทอง 3 ซึ"งการเติบโตดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จในการบริ หารจัดการของ
บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
•

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด มีผ้ บู ริ หารที"มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจเป็ นอย่างดี ทําให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการและให้ บริ การผู้เช่าพื &นที"อาคารโรงงานและคลังสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง" เห็นได้
จากการที"ผ้ เู ช่าพื &นที"ในปั จจุบนั จํานวนมากได้ เช่าพื &นที"มาเป็ นระยะเวลานาน

•

บริ ษัท ปิ" นทอง อิน ดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัดมีชื"อเสียงเป็ นที"ยอมรั บในการบริ หารจัดการอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าดังจะเห็นได้ จากในอดีตที"ผ่านมา บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดสามารถบริ หาร
ทรัพย์สินที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกให้ มีอตั ราการเช่าพื &นที"เท่ากับร้ อยละ 82.25ณ สิ &นปี พ.ศ.2555ซึ"ง
เป็ นอัตราที"เพิ"มขึ &นอย่างต่อเนื"องจากอัตราการเช่าพื &นที"ร้อยละ 71.16 ในปี พ.ศ. 2553

•

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด มีระบบการบริ หารจัดการที"ดีดงั จะเห็นได้ จากการได้ รับการรับรอง
มาตรฐานการประกัน คุณ ภาพ (ISO 9001:2008)ซึ"ง รั บรองคุณภาพและความมี ป ระสิท ธิ ภ าพของการ
ดําเนินงานภายในองค์กรและมาตรฐานระบบการจัดการสิง" แวดล้ อม (ISO 14001:2004)

•

บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดมีฐานะทางการเงินที"มนั" คง ทําให้ มนั" ใจได้ วา่ บริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํ ากัดมีทรั พยากรที"เพี ยงพอในการบริ หารจัดการ และให้ บริ การที"ดีต่อผู้เช่ าอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า

เมื"อพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการเห็นว่าบริ ษัท ปิ" นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด มีความพร้ อมและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที"เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม และคาดว่าจะสามารถบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ ที"กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง& แรกให้ สร้ างผลตอบแทนที"ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้

22. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื"อนไขที"ระบุไว้ ในข้ อนี & ทังนี
& & ในกรณีที"
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลีย" นแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที"จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน& นอกจากนัน& ในกรณีที"บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& นี &อาจ
มีปัญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย" นแปลงรายละเอียดการจอง
ซื &อและการจัดสรรหน่วยลงทุนที"ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีต& ามความเหมาะสม ในกรณีที"เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
& & เพื"อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง& นี &ประสบความสําเร็ จสูงสุด
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22.1 วิธีการขอรับหนังสือชี&ชวน ใบจองซื&อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอขายหน่ วย
ลงทุน
22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี&ชวน ใบจองซื&อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว" ไป
ผู้จองซื &อทัว" ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี &ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี &ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ได้ ที"บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่
& วนั ที" 12 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557 ภายใน
วันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30น. ของวันที" 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ
ผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี &ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
หนังสือชี &ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ได้ ที"บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
& วนั ที" 12 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที" 20 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557
22.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว" ไป ซึ"งรวมถึงผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ ที"ประสงค์จะจองซื &อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื &อทัว" ไป
ตังแต่
& วันที" 12 มิถุนายนพ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที" 20 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ตัง& แต่วัน ที" 12 มิถุนายนพ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัด การผู้รั บประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30น. ของวันที"
20 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557
22.2 วิธีการจองซื&อหน่ วยลงทุน
22.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื&อหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อทัว" ไป
ผู้จองซื &อทัว" ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซื &อหน่วยลงทุนที"ราคา 10.00บาทต่อหน่วย
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สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้ องชําระ
ค่าจองซื &อหน่วยลงทุนที"ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย
22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั&งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้ แก่ ผู้จองซื&อตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี&
(1) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25ของหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(2) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื &อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี &
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50ของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดด้ านล่าง
(ข) ในกรณีที"ผ้ จู องซื &อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที"เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุน และ
(ค) ในกรณีที"เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จอง
ซื &อประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที"เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว" ไป ผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จอง
ซื &อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
(4) ในกรณีที"ผ้ ูจองซือ& ทั"วไปและผู้จองซือ& ประเภทกองทุนจองซือ& หน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที"
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที"เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี & ตามลําดับ
(ก) ผู้จองซื &อพิเศษ
(ข) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ที"ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทังเจ้
& าของที"ดินที"กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื &นดิน หรื อ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ที"เกี"ยวกับสิทธิดงั กล่าว
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(ค) ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
ในกรณีที"กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ"ง (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง" (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
22.2.3 วิธีการจองซื&อหน่ วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี&
สําหรับผู้จองซื &อทัว" ไป
(1) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื &อหน่วยลงทุนได้ ที"บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ที"ระบุ
ไว้ ในข้ อ 22.1.2 โดยจะต้ องจองซื &อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
& "า 5,000 หน่วย และเพิ"ม
เป็ นจํานวนครัง& ละ1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที"จะจองซื &อ ทังนี
& &หากผู้จองซื &อ
ทําการจองซือ& มากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิX นํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื"อร่วมในการจองซื &อหน่วยลงทุนได้
(2) ผู้จองซื &อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนครัง& เดียวเต็มตามจํานวนที"จองซื &อในวันจองซื &อ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชําระที"ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี &กับบริ ษัท
จัดการไม่ได้ พร้ อมทัง& กรอกรายละเอี ยดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื อ& หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที"มีถิ"นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื" องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที"เกี"ยวเนื"องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื &อหน่วย
ลงทุน ผ่านผู้รับประกัน การจัดจํ า หน่ายหน่ว ยลงทุน โดยต้ องนํา ส่งชุดเอกสารจองซื อ& ที"ผ้ ูจ องซื อ&
ประเภทกองทุน หรื อ ผู้จ องซื อ& พิ เ ศษ หรื อ เจ้ าของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื"อ
เพื"อแสดงความประสงค์ที"จะจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน เพื"อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื &อ โดยผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า
ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าวจะต้ องชําระเงินค่าจองซื &อที"ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป หากผู้จองซื &อประเภทกองทุน และ
ผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื &อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
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ในกรณีผ้ จู องซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื &อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื"น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที"กําหนดในข้ อ 23
ในการจองซือ& ผู้จองซือ& จะต้ องแจ้ งความประสงค์ ในชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน เพื"อให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการกับหน่วยลงทุนที"ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื &อหน่วยลงทุนตามวิธีการที"กําหนด
ไว้ วิธีใดวิธีหนึง" ดังนี &
(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื"อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที"ระบุ
ในข้ อ 26
(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที"บริ ษัทนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์ที"ผ้ จู องซื &อมีบญ
ั ชีซื &อขายหลักทรัพย์ ซึง" จะ
นําหน่วยลงทุนที"ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื"อเข้ าบัญชีซื &อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อนัน&
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะปฏิเสธการจองซื &อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื &อ
หน่ ว ยลงทุน ในกรณี ที" บ ริ ษั ท จัด การได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การจองซื อ& หน่ว ยลงทุน ดัง กล่า วมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื"อเสียงหรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า
22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซื&อหน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี &
สําหรับผู้จองซื &อทัว" ไป
(1) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซื &อครัง& เดียวเต็มจํานวนที"จองซื &อในวันที"จองซื &อ โดยชําระเป็ นเงิน
สด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง" หักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะ
เงินโอนหรื อคําสัง" หักบัญชีจากบัญชีที"เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรื อวิธีอื"นใดที"
บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนได้ ที"บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
& &ผู้จองซื &อจะต้ องลงวันที"ที"จอง
ซื &อและขีดคร่อมเฉพาะสัง" จ่ายบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันตามที"ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื"อการนี & โดยระบุชื"อ ที"อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื &อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื"อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื"อผลประโยชน์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน
กรณีที"จองซื &อด้ วยวิธีอื"นที"มิใช่เงินสด ผู้จองซื &อจะต้ องลงวันที"ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครัง& แรกจะสิ &นสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันที" 20 มิถนุ ายนพ.ศ. 2557)
136

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
ทังนี
& &รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที"บริ ษัทจัดการผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ ูจองซื &อทัว" ไป
ปฏิบตั ิตามเงื"อนไขที"บริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขายแต่ละรายจะกําหนด
(2) หลังจากที"บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ได้ รับชุดเอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อไว้
เป็ นหลักฐาน
(3) ในกรณีที"ผ้ ูจองซือ& หน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชี ยร์ เช็คซึ"งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที"จองซื &อไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื &อหน่วย
ลงทุนทําการจองซื &อหน่วยลงทุนในวันทําการที"สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที"วนั ทําการที"สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั & นวันและ/หรื อเวลาที"ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อ
รายนัน&
ในกรณีที"เช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื &อบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อรายนัน&
(4) ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที"ได้ ทําการจองซื &อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
แล้ วจะเพิกถอนการจองซื &อหน่วยลงทุนและ/หรื อขอคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(5) บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
จะนําเงินที"ได้ รับจากการจองซื &อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที"ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื"อการชําระเงินค่าจองซื &อหน่วย
ลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวผู้จองซื &อ
ประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
จะต้ องจองซื &อหน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนและชําระค่าจองซื &อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที"กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื &อประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื &อประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที"กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซือ& หน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและชําระค่าจองซื &อตามจํานวน

137

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ค
วิธีการและระยะเวลาที"กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
22.4 เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
22.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที"จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ"งภายใน 7
วันนับแต่วนั ที"ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน& และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวมนันสิ
& &นสุดลง
ในวันที"แจ้ งให้ สาํ นักงานทราบ
22.4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซื &อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
&
อบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึง" ดังต่อไปนี &
(1) กรณีที"บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีที"ได้ รับยกเว้ นตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) กรณีที"เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(3) กรณีที"ผ้ ูลงทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื &อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จํ า หน่ายได้ แล้ วทัง& หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมที"มี การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที"สาํ นักงานประกาศกําหนด
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที"บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื &อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ครบถ้ วน
(5) กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื &อหน่วยลงทุนของผู้จองซื &อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(6) ในกรณีที"มีเหตุไม่พงึ ประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน
มีมูล ค่า รวมกัน แล้ ว ไม่ถึง ร้ อยละ 75 ของมูล ค่า เงิ น ที"ก องทุนรวมระดมทุน ได้ ห รื อ มูล ค่า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที"คาดหมายเช่น การเจรจาในการซื &อ
อสังหาริ มทรัพย์ บางรายการที"กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้
กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที"จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตังกองทุ
&
นรวม โดยบริ ษัท
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จัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื &อบางส่วน หรื อทังหมด
&
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
&
แล้ วแต่กรณี
(7) เพื"อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะรั บหรื อปฏิเสธที"จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที"
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที"จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั & รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที"มีถิ"น
ฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ"งปกติมีถิ"นที"อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง" จัดให้ มีขึ &นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
(8) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธการจองซื &อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที"บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที"บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อกรณีที"การจองซื &อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผล
เสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
& & เพื"อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และชื"อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
22.5 การคืนเงินค่ าจองซื&อหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนที"จองซื &อผ่านตนเอง และจะดําเนินการ
ให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่
กรณี คืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยค่าใช้ จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ ามี)
เป็ นของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
นัน& ภายใต้ เงื"อนไขที"กําหนดดังต่อไปนี &
22.5.1 กรณีที"ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื &อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
&
อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี &ย และ/หรื อค่าเสียหายใดใด
22.5.2 กรณีที"บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่าง
ใดอย่างหนึง" ดังต่อไปนี &
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 23.1 (3) (ข) และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื &อได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที"กําหนดในข้ อ 23

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที"กําหนดในข้ อ 23
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(6)

มูล ค่า หน่ว ยลงทุน ที" จํ า หน่า ยได้ ไ ม่เ พี ยงพอที" จะลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที"ระบุไว้ ในโครงการ

22.5.3 กรณีที"คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสัง" ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมี
คําสัง" ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
&
ดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณีอื"นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้
ต้ องยุติโครงการ
22.5.4 กรณีที"บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม และได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุน
ก่อนสิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที"ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน&
ทังนี
& & การอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวมนัน& สิ &นสุดลงในวันที"แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยไม่มีดอกเบี &ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
บริ ษัทจัดการจะส่งเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อที"จองซื &อหน่วยลงทุนผ่านตนเองและจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณีส่งเงินค่าจองซือ& หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ& หน่วยลงทุนที"จองซื &อผ่านผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายโดย
การโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง" จ่ายในนามผู้จองซื &อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื &อทัว" ไปภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก
หรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที"การอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวมสิ &นสุดลงตามข้ อ 22.5.2 ข้ อ
22.5.3 และข้ อ 22.5.4 ทังนี
& & หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 22.5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนํา
ดอกเบี &ยและหรื อผลประโยชน์ใดๆที"เกิดขึ &นจากเงินที"ได้ รับจากการจองซื &อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ& ภายในกํ าหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื"องจากความผิดพลาดของบริ ษัท
จัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละรายเองผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
แต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี &ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที"ครบกําหนดเวลานันจนถึ
&
งวันที"
ชําระเงินค่าจองซื &อ
22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที"จองซื &อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จองซื &อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆในชุดเอกสาร
จองซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค พร้ อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบส่งให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จนครบถ้ วน
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เอกสารประกอบการจองซื &อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี &(เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ ไป) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื"นๆเพิ"มเติมตามที"เห็นสมควร
22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่าง
ด้ าว (กรณี บุคคลที"ไม่มี สญ
ั ชาติไทย) หรื อสํา เนาทะเบีย นบ้ าน (ในกรณี ที"เอกสารแสดงตน
ข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที"อยูข่ องผู้จองซื &อ)
(2) เฉพาะกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือ& หน่วย
ลงทุนส่วนที"ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที"ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบุเลขที"บญ
ั ชี และชื"อบัญชีผ้ จู องซื &อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
& &
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused)
22.6.2 กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
&
คคล
(2) สํา เนาบัต รประจํ าตัวผู้เ สีย ภาษี ค ณะบุคคล (ต้ อ งระบุเ ลขประจํ า ตัวผู้เสีย ภาษี อ ากรในชุด
เอกสารจองซื &อหน่วยลงทุน ในกรณีที"ประสงค์จะจองซื &อแยกต่างหากจากการจองซื &อในชื"อของ
บุคคลธรรมดา)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(5) เฉพาะกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือ& หน่วย
ลงทุนส่วนที"ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที"ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบุเลขที"บญ
ั ชี และชื"อบัญชีผ้ จู องซื &อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
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หมายเหตุ
(ก) ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
& & สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ าม
ใช้ กระดาษ reused)
(ข) กองทุนส่วนบุคคลที"จองซื &อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัว
ผู้เ สี ย ภาษี อ ากรจะถื อ เป็ นบุค คลเดี ย วกัน กับ บุค คลธรรมดาที" ใ ช้ หมายเลขบัต รประจํ า ตัว
ประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื &อในใบจองซื &อทุกใบเป็ น 1 รายการ
เพื"อใช้ ในการจัดสรร
22.6.3 กรณีนิตบิ ุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที"ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ปิ"นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี &ได้
(3) สําเนาบัญชีรายชื"อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ"งในนัน& ต้ องเป็ นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือ& หน่วย
ลงทุนส่วนที"ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที"ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบุเลขที"บญ
ั ชี และชื"อบัญชีผ้ จู องซื &อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
& & สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)
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22.6.4 กรณีนิตบิ ุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั&งให้ คสั โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ"งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที"นิติบคุ คลนัน&
ตังอยู
& ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที"ของนิติบุคคลนันก็
& ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าว
ต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี"ยวกับชื"อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื"อ
ผูกพันนิติบคุ คล และเงื"อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื"อ ที"ตงสํ
ั & านักงานใหญ่
(2) หนังสือมอบอํานาจที"นิติบคุ คลต่างประเทศนัน& มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ"งในนันต้
& องเป็ นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน
(5) เฉพาะกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรั บเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือ& หน่วย
ลงทุนส่วนที"ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื &อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที"ได้
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที"ระบุเลขที"บญ
ั ชี และชื"อบัญชีผ้ จู องซื &อโดยจะต้ องไม่
เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
& & สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชี และธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื"อโดยเจ้ าหน้ าที" Notary
Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที"มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที"จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ
ตามที"ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี & และ/หรื อตามประกาศ คําสัง" ระเบียบต่างๆ ที"คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
& "ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที"จะได้
แก้ ไขเพิ"มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ"มเติม
หรื อทดแทน ซึง" เป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
& &
เพื"อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
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23. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง& แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื"อนไขที"ระบุไว้ ใน
ข้ อนี & ทังนี
& & ในกรณีที"สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย" นแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนั
&
นในกรณี
&
ที"บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขาย
หน่ ว ยลงทุน ในครั ง& นี อ& าจมี ปั ญ หาอุป สรรคหรื อ ข้ อ จํ า กัด ในการดํ า เนิ น การบริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการ
เปลี"ยนแปลงรายละเอียดการจองซื &อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที"ระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี
& &
เพื"อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง& นี &ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื"อนไขที"ระบุไว้ ในข้ อนี &บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อที"จองซื &อและได้ ชําระ
เงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที"จองซื &อแล้ วในกรณีที"จํานวนเงินค่าจองซื &อที"ระบุในใบจองซื &อหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินที"บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซื &อที"ได้ รับ
ชําระเป็ นเกณฑ์
23.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื"อนไขดังต่อไปนี &
(1) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
&
(2) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ของหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี &
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ข้ างล่างนี &
(ข) ในกรณีที"ผ้ ูจองซื &อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุน
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที"เหลือจากการจองซื &อ
ของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนและ
(ค) ในกรณีที"เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัทจัดการ
จะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้ แก่
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บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที"เหลือจากการจองซื &อของผู้
จองซื &อทัว" ไปผู้จองซื &อประเภทกองทุนและผู้จองซื &อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
(4) ในกรณีที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนจองซื &อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที"กําหนดใน (1)
และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที"เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี &ตามลําดับ
(ก) ผู้จองซื &อพิเศษ
(ข) เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนรวมทัง&
เจ้ าของที"ดินที" กองทุน รวมจะลงทุนในสิทธิ เ ก็ บกิ น หรื อสิท ธิ เหนือ พืน& ดินหรื อเจ้ า ของทรั พย์ สิน ที"
เกี"ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค) ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย
ในกรณีที"กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง" (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ถือ
ว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง" (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าและผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ทังนี
& & ผู้จองซื &อพิเศษ หมายความว่าบุคคลตามที"ได้ ระบุไว้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที" สน.
25/2552 เรื" องหลักเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจัดตังกองทุ
&
นรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที" 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ซึ"งแก้ ไขเพิ"มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต. ที" สน. 10/2556 เรื" องหลักเกณฑ์ เงื" อนไข และวิธีการจัดตังและ
&
จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที" 7) ลงวันที" 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ผู้จองซื &อประเภทกองทุนหมายความว่าผู้จองซื &อพิเศษที"เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง" ดังต่อไปนี &
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ
(ค) กองทุนประกันสังคม
(ง) กองทุนรวมที"จดั ตังขึ
& &นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงึ" เป็ นกองทุนรวมที"เสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว" ไป
ทังนี
& & ผู้จองซื &อพิเศษและผู้จองซื &อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที"บุคคลดังกล่าวได้ จองซื &อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรั บผู้จองซือ& ประเภทกองทุนและผู้จองซือ& พิเศษที"ผ้ ู
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนดเท่านันหากทํ
&
าการจองซื &อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื &อทัว" ไปให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื &อทัว" ไป”
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การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไป และผู้จองซื &อประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื"อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี"ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่ หลายในกรณีที"มีบุคคลใดจองซื &อหน่วยลงทุนในส่วนที"เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปเพื"อนําไป
ขายต่อหรื อเป็ นการซื &อขายหน่วยลงทุนในบัญชี บริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื" อผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
& บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง" และข้ อ 23.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว" ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมดและจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทั"วไปและผู้จองซือ& ประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
&
นแต่เป็ นกรณีที"ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
23.2(2)(ข) และ (ค) ทังนี
& &ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื"อนไขดังต่อไปนี &
การจัดสรรรอบแรก
(ก) ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจั
&
ดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายตามจํานวนที"จอง
ซื &อ
(ข) ในกรณี ที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ ูจองซื &อทั"วไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทั"วไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที"จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปโดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื &อขันตํ
& "าของผู้จองซื &อ โดยใช้ จํานวนค่าจอง
ซื &อขันตํ
& "าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนที"เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปข้ างต้ นที"ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที"จองซื &อ
โดยจะใช้ คา่ ตํ"าสุดของมูลค่าจองซื &อคงเหลือที"ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที"แล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรร
หน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื" อยๆ จนกว่าจะครบตาม
จํานวนหน่วยลงทุนที"เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจั ด สรรให้ แก่ ผ้ ู จองซื อ& ทั"ว ไปทุ ก ราย บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาจั ด สรรโดยวิ ธี สุ่ม รายชื" อ โดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที"บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื &อทําการจองซื &อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนํามารวม
และทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน&
ทังนี
& &
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1. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ&
ทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที"จองซื &อ
2. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ&
ทัว" ไปทุกรายตามจํานวนที"จองซือ& และสงวนสิทธิX ที"จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจํานวนที"จองซื &อซึง" เมื"อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที"จองซื &อและจัดสรรให้ แก่
ผู้จองซื &อทัว" ไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
&
3. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ ูจองซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทัว" ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ& ทั"ว ไปเป็ นจํ านวนร้ อยละ 25 และผู้จองซือ& ประเภท
กองทุนตามสัดส่วนจํานวนที"จองซื &อเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดโดยจะดํ
&
าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของข้ อ
(ข)
4. ในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุนทุกรายจองซื &อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
&
านวนผู้จองซื &อทัว" ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว" ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที"เหลือจากการ
จองซื &อของผู้จองซื &อประเภทกองทุนซึ"งจองซื &อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไป
พร้ อมกันทังนี
& &บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื &อทัว" ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื"อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที"จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อทัว" ไปและผู้
จองซื &อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านี &จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
อย่างไรก็ดี ในกรณีที"มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กับผู้จองซื &อ
พิเศษ และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนจะลงทุนหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันตามข้ อ 23.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที"เหลือให้ แก่ผ้ จู อง
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ซื &อทัว" ไปจนครบจํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื &อประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื"นใดที"
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณี ที" บ ริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื" อ เป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมหรื อ
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื" อเสียงหรื อความรั บผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท
จัดการบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
&
ได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ &นหลังจากที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื &อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ
&
ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที"ผ้ ถู ือหน่วยได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอื"นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที"ระบุใน
คําขอเปิ ดบัญ ชี และ/หรื อ ใบจองซือ& แล้ วแต่ก รณี หรื อบริ ษัทจัด การขอสงวนสิทธิ ใ นการเปลี"ย นแปลง
เพิ"มเติม แก้ ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรื อเนื &อหา ของเอกสารการรับรองสิทธิตามที"บริ ษัทจัดการกําหนด
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
23.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อ จํ า กัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แ ก่ บุค คลใดหรื อกลุ่ม บุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที" สํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
& & ในกรณีที"สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด
สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน&
(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื &อทัว" ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี &
1.1 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี &
1.1.1 เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดให้
&
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง" ดังต่อไปนี &
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี &ยงชีพ หรื อ
กองทุนรวมเพื"อผู้ลงทุนทัว" ไป
(ข) นิติบุคคลที"จัดตังขึ
& &นตามกฎหมายไทยซึ"งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื"นใดที"ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื"อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
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1.1.2 เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ"งรับหน่วยลงทุนไว้ ตาม
สัญญารั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถื อ
หน่วยลงทุนที"รับไว้ ในส่วนที"เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
&
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้
จองซื &อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
1.2 บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
1.3 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที"จํ าหน่า ยได้ แล้ ว ทัง& หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมที"มี การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี &
(ก) มีการลงทุนเพื"อให้ ได้ มาซึง" สิทธิในที"ดินตามประมวลกฎหมายที"ดิน หรื อ
(ข) มีการลงทุนเพื"อให้ ได้ มาซึง" กรรมสิทธิXในอาคารชุด ทังนี
& & เมื"อคํานวณพื &นที"ห้องชุดที"กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื &นที"ห้องชุดที"ถือกรรมสิทธิXโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ ว
คิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื &นที"ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
&
ดนัน&
ในการนี & บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
&
ยนหน่วยลงทุนเพื"อทําหน้ าที"ควบคุมการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ"ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง& แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"กําหนดข้ างต้ นทัง& นี & ขันตอนการโอนหน่
&
วย
ลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั&
าผู้ลงทุนไทย ซึ"งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนที"เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทัง& ดําเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที"จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนที"เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที"กําหนดด้ วย
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื" อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้
ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่นายหน้ า
ค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทยเพื" อ ให้ น ายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ ป ฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และจะ
ดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื" องดังกล่าว
(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื &อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สิทธิ ใ นอสังหาริ มทรั พย์ ที" กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี &
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(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
&
แก่บคุ คลดังกล่าว ตามที"ได้ มีการระบุชื"อหรื อลักษณะของผู้ที"จะ
ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชีช& วนส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
(ข) ในกรณีที"ผ้ จู องซื &อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที"เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุน
(ค) ในกรณีที"เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที"กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัทจัดการ
จะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุนให้ แก่
บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื &อทัว" ไป
ที"เหลือจากการจองซื &อของผู้จองซื &อทัว" ไปและผู้จองซื &อประเภทกองทุน และผู้จองซื &อพิเศษตาม (ข)
ในกรณีที"อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื &นดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ"งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที"ดินหรื อทรัพย์สินที"
เกี"ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย
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24. การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1 บริ ษัทจัดการอาจเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื"อมีวตั ถุประสงค์เพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม หรื อเพื"อดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที"ดีและมีความพร้ อมที"จะใช้ หาผลประโยชน์
24.2 ในการเพิ"มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี &
(1) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี"ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที"จะเพิ"ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที"เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี &
(ก) ในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกิน
กึ"งหนึง" ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
&
"มีสทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวม
(ข) ในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
&
้ ถือหน่วยลงทุนที"เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า
25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
&
ทังนี
& & จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ที"มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(2) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนตามที"
ได้ รับ มติจ ากผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ตาม (1) โดยได้ รั บคะแนนเสียงเกิ น กึ"ง หนึ"ง ของจํ า นวนหน่วยลงทุน ที"
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
24.3 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.2 บริ ษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกี"ยวกับการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือที"มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อ
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
24.4 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที"มีสทิ ธิออกเสียงตามข้ อ 24.2 (1) บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังต่อไปนี &มิได้
(1) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนเพิ"มเติม ใน
กรณีที"เป็ นการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อซื &อ เช่า หรื อได้ มาซึง" อสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม
(2) เจ้ าของอาคารหรื อสิง" ปลูกสร้ างที"กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม ในกรณี
ที"เป็ นการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อปรั บปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ให้ อยู่ในสภาพที"ดีและพร้ อมที"จะใช้ หา
ประโยชน์
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(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที"ได้ รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที"เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที"จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที"อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื" องที"ขอมติ
(5) บุคคลที"มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) แล้ วแต่
กรณี
ในกรณีที"เป็ นการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลง
ทุนเดิมบางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคดั ค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
&
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการให้ มีการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
24.5 เมื"อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.2 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี &
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมทังจั
& ดส่งร่างโครงการที"จะแก้ ไขเพิ"มเติมและ
ร่างหนังสือชี &ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ"มเติมให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา
(2) เมื"อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ"มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัด ให้ มีหนังสือชี ช& วนให้ แก่ ผ้ ูลงทุน และจดทะเบีย นเพิ"มเงิ นทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี"ยวกับการจดทะเบียนเพิ"มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณีที"บริ ษัทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ให้ ความเห็นชอบให้ เพิ"มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ &นสุดลง
24.6 กรณีการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม บริ ษัท
จัดการจะคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนเมื"อเกิดเหตุดงั นี &
(1) เมื"อพ้ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ ไม่เพียง
พอที"จ ะลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ สิทธิ การเช่า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว บริ ษั ทจัด การจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ &นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที"เกิดขึ &นจากเงินที"ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ"มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกํ า หนดเวลานัน& ได้ อันเนื"อ งจากความผิด พลาดของบริ ษัท จัด การเอง บริ ษัท จัด การจะชํ าระ
ดอกเบี &ยในอัตราไม่ตํ"ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที"ครบกําหนดเวลานันจนถึ
&
งวันที"บริ ษัทจัดการชําระ
เงินค่าจองซื &อจนครบถ้ วน
(2) เมื"อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์ สินข้ างต้ นได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที"สํานักงานรั บจด
ทะเบียนเพิ"มทุน โดยบริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหน่วยลงทุน
เฉพาะส่วนที"มีการเสนอขายเพื"อเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที"เสนอขายและ
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เงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วย
ลงทุน พร้ อมทังจดทะเบี
&
ยนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที"
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
24.7 ในกรณีที"บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคืนเงิน
ค่าจองซื &อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนโดยโดยให้ นําความในข้ อ 22.5 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เงื"อนไขเพิ"มเติม
- เนื"องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ"มทุนกรณีขาดสภาพคล่อง ดังนัน&
ในกรณีที"กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะดําเนินการขายจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
&
นรวมตามที"เห็นสมควร
- สําหรั บเงื" อนไขของ “การเพิ"มเงิ นทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย" นแปลง เพิ"มเติม ประกาศ
กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน&
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25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
25.1 ในกรณีที"กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ"งหรื อหลายกรณีดงั ต่อไปนี & หากบริ ษัทจัดการ
ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการโดยการลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน&
(1) กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ ลดลงจากการประเมิน
ค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที"เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ" ทยอยตัดจ่าย
25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี &
(1) บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะใช้ ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน
(2) ดําเนินการเฉลี"ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที"มีชื"ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน ทังนี
& & เงินที"เฉลีย" คืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม
(3) ยื"นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"ดําเนินการ
เฉลีย" เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที"จดั ไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(4) จัดให้ มีข้อมูลเกี"ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง& ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ
รายงานประจํ า ปี ของกองทุน รวม เพื" อ ให้ ผ้ ูล งทุ น สามารถตรวจสอบได้ โดยข้ อ มูล ดัง กล่า วต้ อ งมี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี &
(ก)เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน
(ข)จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที"ลดในแต่ละครัง&
(ค)วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที"ดําเนินการเฉลีย" เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
เงื"อนไขเพิ"มเติม
สําหรับเงื"อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน&
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26. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
26.1 รู ปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที"ผ้ จู องซื &อได้ ระบุในเอกสารการจองซื &อ
ว่าจะเลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง" ดังต่อไปนี &
1.ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
26.2 เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนังสื อรับรองสิ ทธิในหน่ วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิใน
หน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื"อผู้จองซื &อหน่วยลงทุนที"ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
& & ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที"ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้ ถือเป็ นหลักฐานที"ถกู ต้ องเกี"ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที"มีรายการตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ จู องซื &อที"แสดงความจํานง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
& วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที"มีการเพิ"มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที"มีรายการตามหลักเกณฑ์ที"คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที"แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั
จดทะเบียนเพิ"มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที"มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที"ตราไว้
ของหน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี
& & นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ
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ทังนี
& & ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลี"ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิ ได้ ตามความประสงค์ เพื"อเป็ นหลักฐานการ
ยืนยันการถือหน่วย การทํารายการซื &อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื &อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น
ใบหน่วยลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย" นแก้ ไข หรื อเพิ"มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื"อนไขของ
เอกสิ ท ธิ ดัง กล่า วข้ า งต้ น โดยบริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การภายใต้ ข อบเขตตามที" ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื"อผู้จองซื &อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ"งให้ กบั ผู้จองซื &อหน่วยลงทุน
เพื"อเป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื &อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ได้ ดํา เนินการแจ้ งความประสงค์ ใ ห้ นาย
ทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื &อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน ซึง" เปิ ดไว้ กบั บริ ษัท
นายหน้ าซือ& ขายหลักทรัพย์ เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที"ผ้ ูจองซือ& แจ้ งไว้ ในใบจองซื &อหน่วยลงทุน ทังนี
& & ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื"อนไขที"บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที"ผ้ จู องซื &อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี
ซื &อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อหน่วยลงทุน เพื"อการซื &อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื &อผ่านนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที"ได้ รับการแต่งตังจากบริ
&
ษัทจัดการเพื"อผู้จองซื &อนันที
& " มี
อยูก่ บั บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที"ผ้ จู องซื &อแจ้ งไว้ ในใบจองซื &อ
หน่วยลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที"ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
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27. สิ ทธิ หน้ าที และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี) ผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารสิทธิเรียกร้ อง และบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
27.1 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
27.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
1) สิทธิ ในการดํ าเนิ นการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื"นใดที"เกี"ยวข้ องการดํา เนิน การบริ ห ารจัด การกองทุน รวมเพื"อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน และข้ อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที"ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
& &
รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริ ษัทจัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทําขึ &น
2) สิทธิ ที"จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณี ที"การโอนหน่วยลงทุนนัน& เป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง" หนังสือเวียนที"หน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมายได้
ประกาศ กําหนด และ/หรื อกรณีที"เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนดที"ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี &
3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน้ าที"เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ กับกองทุนรวม และ/หรื อเลิก
โครงการ ตามข้ อ 27.1.3 (2) และข้ อ 27.1.3 (3)
4) สิทธิ ในการยับยัง& พิ เศษ (veto right) สําหรั บการดํ าเนิ นการหรื อการตัดสิ นใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ ที"ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ
หรื อ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการอาจเสียชื"อเสียงหรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวม
5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี &
-

สิทธิ ที"จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณี ที"บริ ษัทจัดการ
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตามกําหนด
และเงื"อนไขที"ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน แต่กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการอื"นใด
มารับหน้ าที"ได้ ภายในกําหนดเวลา

-

สิทธิในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ ตามที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง" การ

-

สิทธิในการแก้ ไข เพิ"มเติม เปลี"ยนแปลงโครงการ กรณีที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ว ยงานอื" น ใดที" มี อํา นาจตามกฎหมาย ได้ มี ก าร
เปลี"ยนแปลง แก้ ไข เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง" การ
เป็ นอย่างอื"น
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-

สิทธิ ที"จ ะดําเนินการขายจํ าหน่า ยจ่ายโอน ทรั พย์ สิน บางส่วนหรื อทัง& หมดของกองทุน
ตามที"เห็นสมควร ในกรณีที"กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง

-

สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื"อให้ บรรลุซงึ" วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ"ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั &งนี &จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ อง

6) สิทธิในการสัง" ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แก้ ไขคุณสมบัติของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื"อให้ เป็ นไปตามที"กฎหมายประกาศกําหนด
7) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และหรื อเงิน
ตอบแทนอื"นใด ตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ
8) หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี"ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ ที"ได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อ นายทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน ทราบ หาก
มิได้ มีการแจ้ งเปลี"ยนแปลงดังกล่าว บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน จะถือเอาข้ อมูลที"ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียน เป็ นข้ อมูลที"ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั
9) ในกรณี ที" บริ ษั ทจัดการมี พันธสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรั ฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที"เกิดขึ &นแล้ วใน
ขณะนีห& รื อจะเกิ ดขึน& ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการมีสิทธิที"จะปฏิบตั ิการและดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื"อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน& ซึ"งรวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที"จ่ายจากเงิ นได้ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมี สิทธิ ดํ าเนิ นการอื"นใดเท่าที"จํ าเป็ นสําหรั บการปฏิ บัติตามพันธสัญญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
10) สิทธิ อื"นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง
27.1.2 หน้ าที"และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที"และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที"กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที"และความรับผิดชอบดังต่อไปนี &
1) การบริ หารกองทุนรวม
(1) จัด การกองทุน รวมให้ เ ป็ นไปตามที" ร ะบุไ ว้ ใ นโครงการที" ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
ปฏิ บั ติ ห น้ าที" ต ามบทบัญ ญั ติ ใ นมาตรา 125 และข้ อกํ า หนดอื" น ๆ ที" เ กี" ย วข้ องแห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
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(2) จั ด ให้ มี ข้ อผู ก พัน ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ สัญ ญาแต่ ง ตัง& ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ และหนังสือชีช& วน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ างสัญญา
และร่ า งหนัง สือ ชี ช& วน ที" ผ่ า นการพิ จ ารณาจากสํา นัก งานและดูแ ลให้ ข้ อ ผูก พัน และ
โครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ
กฎ และคําสัง" ที"ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที"ข้อกําหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง" นัน& ให้
บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื"อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและโครงการโดยไม่ชกั ช้ า
(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชี &ชวนที"เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี &
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริ ษัทจัดการจัดส่ง
หนังสือชีช& วนให้ สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ" มจัดส่งหรื อแจกจ่าย
หนังสือชี &ชวนให้ แก่ประชาชนและให้ จดั ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้ อมูลหนังสือชี &ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and
Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้ วย และหากมีการเปลี"ยนแปลงข้ อมูล
ดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการให้ ข้อมูลที"จดั ส่งนันมี
& ข้อมูลที"เป็ นปั จจุบนั โดยไม่
ชักช้ าและให้ กระทําผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีการแจกจ่ายข้ อมูลที"เป็ น
สาระสําคัญเกี"ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเพียงพอสําหรับ
ข้ อมูลที"เป็ นรายละเอียดโครงการให้ บริ ษัทจัดการเตรี ยมไว้ เพื"อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อ
ร้ องขอได้ ทังนี
& & ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบนั
(ค) เมื" อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน& สุดลงแล้ ว บริ ษัท จัด การจะจัดให้ มี
หนังสือชีช& วนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ เพื"อให้
ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้ เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีที"
หน่ว ยลงทุนของกองทุน รวมเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งการ
แก้ ไขเพิ"มเติมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่ชกั ช้ า และไม่
เกิ น 10 วันทําการนับตัง& แต่วันถัดจากวันที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้
แก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวันที"ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ"มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี ทังนี
& &
จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
(4) ในกรณีที"บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
& ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที"ในการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มี
ความสัมพันธ์ กับเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที"
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน
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(5) นํ า เงิ น ของกองทุน รวมไปลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื" น รวมทัง& การหา
ผลประโยชน์ การซื &อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง" โอน และเปลีย" นแปลงเพิ"มเติม
ปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื" น ที" ล งทุน ไว้ ตามนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์
หลักเกณฑ์ เงื"อนไข วิธีการที"กําหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ด้ วย
(6) ในกรณีที"ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ"งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
&
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(7) ดําเนินการเพิ"มหรื อลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"กําหนด
ไว้ ในโครงการและ/หรื อ ดํ า เนิ น การตามที" ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื"อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที"กําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(9) จัดให้ มีการประเมินค่าทรั พย์สินตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) จัด ให้ มี ก ารประกัน ภัย ของกองทุน รวมตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่า
หรื อสอบทานการประเมินค่าตามที"บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี &
(ก) บริ ษั ท ประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน หรื อ บุค คลที" ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์ สินในการสํารวจอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื"อการ
ประเมินค่า
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที"ได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้ า
ตรวจสภาพอสังหาริ มทรั พย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที"กําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์
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(13) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ"งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
&
องขอให้ มี
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) เปลี"ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ"ม เติม โครงการหรื อ วิธี จัดการกองทุน รวม ตามข้ อ กํ า หนด
เงื"อนไข หลักเกณฑ์ ที"ระบุไว้ ในโครงการ
(15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ"งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
กระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(16) ปฏิบตั ิการอื"นๆ เพื"อให้ บรรลุซึ"งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ"งผลประโยชน์
ของผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ข อบเขต หน้ าที" และความรั บผิ ดชอบของบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ทังนี
& & จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"
เกี"ยวข้ อง
(17) ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ
2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุนรวม
จัดให้ มีก ารรั บจ่ ายค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้ จ่ ายต่างๆ และ/หรื อ เงิ นตอบแทนอื" นใด ตามที"
กําหนดไว้ ในโครงการ
3) การแต่งตัง) บุคคลทีเ+ กี +ยวข้องเพือ+ การจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน
(2) แต่งตังบุ
& คคลที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อทําหน้ าที"
ดังต่อไปนี &
(ก) ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื"อทําหน้ าที"ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ"ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จดั การกองทุนรวมเพื"อทําหน้ าที"ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ"งทรัพย์สินตามข้ อ
5.2 เพื"อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื"อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษัทไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการของบริ ษัท
(3) แต่ ง ตั ง& ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก องทุ น รวม ซึ" ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ รวมถึงการเปลี"ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง&
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื"นแทนตามเงื"อนไขในการเปลี"ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที"กําหนดไว้ ใน
โครงการ ทังนี
& &โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แต่ง ตัง& นายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน รวมถึ งการเปลี"ย นตัวนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน ของ
กองทุน รวม และแต่ง ตัง& นายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน อื" น ที" มี คุณ สมบัติ ต ามที" สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ้ งการแต่ ง ตั ง& ดั ง กล่ า วให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
(5) แต่งตังนายทะเบี
&
ยนหน่วยลงทุนที"สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว
ณ ขณะใดขณะหนึ"ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง& แรกให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) แต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื"อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม ทังนี
& &บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนันจะต้
&
องอยู่ในบัญชีรายชื"อที"ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) แต่ ง ตัง& ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง& นี & ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว จะต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที"ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(8) แต่งตังที
& "ปรึกษา (ถ้ ามี) ที"ทําหน้ าที"เป็ นที"ปรึกษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม
(9) แต่งตังผู
& ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทังนี
& &ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื" องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี"ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง&
ผู้สอบบัญชีอื"นที"มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน
และแจ้ งการแต่งตังดั
& งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(10) แต่งตังผู
& ้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื"อทําหน้ าที"รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนและหน้ าที"อื"นๆ ที"จําเป็ นเพื"อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ &น เมื"อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
(11) แต่งตัง& บุคคลอื"นใดเพื"อทํ าหน้ า ที"ต่างๆ ที"เ กี" ยวกับ กองทุนรวม อาทิ เช่น ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้เชี" ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทําประมาณการ ผู้ตรวจรั บอาคาร ผู้ดูแลรั กษาความ
สะอาดสถานที" ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4) การดําเนิ นการอืน+ ๆ
(1) ยื"นคําขอจดทะเบียนทรั พย์ สินซึ"งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
& วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน
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(2) ยื"นคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื"อขอให้ พิจารณารั บหน่วยลงทุนของ
กองทุน รวมเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นภายใน 30 วัน นับ แต่วัน จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิน
กองทุนรวม
(3) ขอรั บ ใบแทนหลัก ฐานการรั บจดทะเบีย นกองทรั พ ย์ สินเป็ นกองทุน รวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ในกรณีที"หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย
(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจัดการและนํา
ทรัพย์ สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อ บริ ษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(5) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ" ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การที"
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื"อนไขและวิธีการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
(8) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ในกรณี ที"มี เหตุการณ์ หรื อการเปลี"ยนแปลงใดๆ เกิ ดขึน& ภายหลังจากวัน ที"
คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที"มีธุรกิจ
เฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที"กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทัง&
จัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ &นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนที"มีชื"ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ &นรอบปี บัญชี
(10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วย
สํา เนาเอกสารหลักฐานที" เกี" ย วข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โ ดยพลัน และให้ สํา นักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"ได้ รับรายงานดังกล่าว
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(11) จัด ส่ง เอกสารดังต่อ ไปนีใ& ห้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ โ ดยพลัน เมื" อมี การลงทุน หรื อ จํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที"แสดงกรรมสิทธิX หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซือ&
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาเป็ นหนั ง สื อ ที" แ สดงการจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
ทัง& นี & บริ ษั ท จัด การจะมี ห นัง สือ แจ้ ง การเข้ า ครอบครองอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
(12) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี &ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญา
หรื อนับแต่วนั แต่งตัง& ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณี ที"มีการแต่งตัง& บริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาแต่งตังผู
& ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาแต่งตังที
& "ปรึ กษา (ถ้ ามี) ภายใน
5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สัง" ให้ ผ้ มู ีหน้ าที"ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตัง& อาทิเช่น ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ที"ปรึกษา ผู้คมุ งานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ
และ/หรื อดําเนินการต่างๆ ตามที"ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง& และ/หรื อ ตามที"คณะกรรมการ
ลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที"เป็ นสาระสําคัญเกี"ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน
15 วันนับแต่วนั ที"ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั &
รวมทัง& จัดให้ มีข้อมูลที"เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของ
บริ ษัทและสํานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วันนับแต่วันที"ลงทุนหรื อ
จําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ นัน& เพื"อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสําคัญตามที"ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
เมื" อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมได้ รั บ อนุมัติ ใ ห้ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที"เป็ น
สาระสําคัญตามวรรคหนึ"งให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน ทัง& นี & ภายในวันทํา การถัดจากวันซือ& เช่า จํ าหน่าย หรื อโอนสิทธิ ก ารเช่ า
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อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
(15) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
&
นรวม ตามที"
เห็นสมควร
(16) ปฏิบตั ิหน้ าที"อื"นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที"ของบริ ษัทจัดการ
27.1.3

เงื"อนไขการเปลีย" นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย" นบริ ษัทจัดการได้ เมื"อเกิดกรณีใดกรณีหนึง" ดังต่อไปนี &
1) เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติเสียงข้ างมากซึ"งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
ให้ เปลี"ยนบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตังบริ
& ษัทจัดการราย
ใหม่ขึ &นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2) ในกรณีที"มีการเปลีย" นแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที"กําหนดไว้ ในโครงการตามมติที"ประชุม
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ มี ก ารแก้ ไขพระราชบัญญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อกฎหมายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง
อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง" ระเบียบ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
& & เนื"องจากการเปลี"ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ"มภาระหน้ าที"แก่บริ ษัท
จัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที"ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที"
ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที"จะรับหน้ าที"ตอ่ ไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที"ให้ มีผลเป็ น
การสิ &นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที"ของบริ ษัทจัดการ โดยที"ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการจัดหา
บริ ษัทจัดการรายใหม่ที"มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื"อทําหน้ าที"จดั การกองทุนรวมตามที"ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายใน
180 วัน นับจากวันที"ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
3) ในกรณีที"มีการเปลีย" นแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริ หารจัดการกองทุน
รวม หรื อมีการเปลี"ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อกรณี อื"นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
ประสงค์ที"จะปฏิบตั ิหน้ าที"ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที"ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าไม่
ประสงค์ จะรั บหน้ าที"ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที"ให้ มีผลเป็ นการ
สิ &นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที"ของบริ ษัทจัดการ โดยที"ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่ที"มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื"อทําหน้ าที"จดั การกองทุนรวม
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ตามที"ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที"ได้ รับแจ้ ง
จากบริ ษัทจัดการ
4) ในกรณีที"บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึง" มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที"บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
หากเป็ นกรณี ที" ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ ต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการเปลี"ยนตัว บริ ษั ทจัด การ บริ ษั ท จัดการจะดํ าเนิ น การขอความ
เห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยหากเป็ นการเปลี"ยนตัวบริ ษัทจัดการตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที"ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
& ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบตั ิ
หน้ าที"ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี"ยนบริ ษัทจัดการ
ทังนี
& & หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการราย
ใหม่ได้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อ
เลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ ว หรื อหากเป็ นกรณีที"บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการ
ตามข้ อ (2) หรื อ ข้ อ (3) ข้ างต้ นนี &บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที"ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
& ษัท
จัดการรายใหม่ แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที"บริ ษัทจัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ น
บริ ษัทจัดการ และมีหน้ าที"ต้องจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที"มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
หลักทรั พ ย์ และได้ รั บความเห็น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้ อ ย 1 ราย
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื"อเสนอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังเป็
& น
บริ ษัทจัดการ หากผู้ที"บริ ษัทจัดการเสนอชื" อไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันที"ครบ
กําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ทังนี
& & ในการปฏิบตั ิหน้ าที"ของบริ ษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที"ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนมีมติให้ เปลี"ยนบริ ษัทจัดการตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที"มีผลเป็ นการ
สิ &นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที"ของบริ ษัทจัดการตามที"กําหนดไว้ ในข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษัทจัดการมี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที"กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วน
ของระยะเวลาตามที"ไ ด้ ป ฏิบัติ หน้ า ที"จ ริ ง และ/หรื อ ค่าเสีย หายใดๆ ที" เกิ ด มีห รื ออาจเกิ ด มีขึน&
เนื"องจากการปฏิบตั ิหน้ าที"ดงั กล่าวของบริ ษัทจัดการ
27.2 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี &
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(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที"เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที"กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง& ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที"ทําขึ &นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติหน้ าที"ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกํ าหนดอื"น ๆ ที"เกี" ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมที"ได้ รับอนุมัติ ตลอดจนข้ อผูกพันที"ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครั ด หากบริ ษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที"บริ ษัทจัดการกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที"
ตามมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี"ยวกับเรื" องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตัง& แต่วันที"ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ร้ ู หรื อมีเหตุอนั ควรที"จะรู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที"ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
& & เพื"อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
& หรื อเมื"อได้ รับคําสัง" จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี &
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที"ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ"งปี นับแต่วนั ที"ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตรวจตราครัง& ก่อนแล้ วเสร็ จ ทัง& นี & ค่าใช้ จ่ายที"เกิ ดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที"ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที"เริ" มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั &

(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที"ผ้ ูดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื"อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี" ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น& อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที"รับฝากไว้ รวมทังจั
& ดทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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(10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
สามารถใช้ ข้อมูลที"ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ"งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที"บริ ษัทจัดการจัดทําและได้ รับ
รองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที"บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที"มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมอื"นที"บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที"มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื"นนัน&
ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้
(11) ให้ ความเห็นเกี"ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
(12) มีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบอื"นตามที"กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
& ้ ดแู ลผลประโยชน์
(13) ปฏิบตั ิหน้ าที"อื"นตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ น
หน้ าที"ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
27.3 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของทีปรึกษาของกองทุนรวม(ถ้ ามี)
(1)

ที"ปรึกษามีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี &
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที"ที"ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้ คําปรึ กษาที"ได้ ตก
ลงกัน
(ข) ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี"ยวกับการซื &อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ เพื"อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที"อื"นใดตามที"ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาที"ได้ ตกลงกัน

(2)

ที"ปรึกษาทางการเงินมีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี &
(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที"ที"ปรึ กษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การให้
คําปรึกษาทางการเงินที"ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกี"ยวกับการจัดตังกองทุ
&
นรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื"อการลงทุน รวมถึงการเพิ"มทุน
(ค) หน้ าที"อื"นใดตามที"ระบุในสัญญาบริ การให้ คําปรึกษาทางการเงินที"ได้ ตกลงกัน

(3)

ที"ปรึกษาอื"นของกองทุนรวมมีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบดังต่อไปนี &
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(ก) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที"ที"ปรึกษาอื"นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที"ได้ ตกลงกัน
(ข) ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเพื"อประโยชน์ในการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวม
(ค) หน้ าที"อื"นใดตามที"ระบุในสัญญาบริ การที"ได้ ตกลงกัน
ทังนี
& & บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายหรื อมีสว่ นร่ วมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
27.4 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1)

สิทธิของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุน
รวม ตามสัญญาการจ้ างที"ทําขึ &นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(2)

หน้ าที"และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี &
(ก)

ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการจ้ าง
ที"ทําขึ &นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(ข)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้ อยูใ่ นสภาพที"ดีและพร้ อมที"
จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา

(ค)

จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ อื"นที"เกี"ยวข้ อง

(ง)

ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อหน้ าที"อื"นที"ระบุตามสัญญาว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(จ)

ปฏิบตั ิหน้ าที"อื"นๆ ตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที"ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อปฏิบตั ิ
หน้ าที"อื"นใดตามที"บริ ษัทจัดการมอบหมาย

27.5 สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที"เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การ ที"ได้ ตก
ลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

(3)

หน้ าที"อื"นใดตามที"ระบุในสัญญาบริ การที"ได้ ตกลงกัน
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28. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซื&อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
28.1 ค่ าธรรมเนียมทีกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้สังซื&อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-

ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรก

:

ไม่มี

-

ในการเสนอขายเพิ"มเติม

:

ไม่มี

(2)

ค่าธรรมเนียมการรับซื &อคืนหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(3)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย" นหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

(4)

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรี ยกเก็บตามที"ได้ เกิดขึ &นจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที"โอนเข้ าบัญชี
นันๆ
&

(5)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิ นอัตราร้ อยละ 0.5ของมูลค่าหน่วยลงทุนที"โอน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ"ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื"นใดในทํานองเดียวกัน)

(6)

ค่า ธรรมเนี ย มการออกเอกสารแสดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุน : ไม่เ กิ น 100 บาท ต่อ รายการ (ไม่ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ"ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื"นใดในทํานองเดียวกัน)

(7)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที"บริ ษัทจัดการ
และหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด

(8)

ค่าใช้ จ่ายอื"นๆที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามอัตราที"บริ ษัทจัดการและหรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด

(9)

อื"นๆ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 28.1เป็ นอัตราที"ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ"ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื"นใด
ทํานองเดียวกัน
28.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :บริ ษัทจัดการมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ น
รายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริ ษัท
จัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทน เป็ น
รายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมที"คํานวณโดยบริ ษัท
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จัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
& & ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื"นๆ ตามที"เกิดจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การตรวจสอบทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็ นต้ น
(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานนายทะเบียนหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที"คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(4)

ค่าธรรมเนียมที"ปรึ กษาของกองทุนรวม: ตามที"จ่ายจริ ง เช่น ค่าที"ปรึ กษาทางการเงินในการระดมทุน
หรื อการวางแผนทางการเงินเพื"อการลงทุน ค่าที"ปรึ กษาทางกฎหมาย ค่าที"ปรึ กษาทางด้ านบัญชี และ
ค่าที"ปรึกษาทางด้ านวิศวกรรม เป็ นต้ น

(5)

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชัน" (Commission Fee) ในการขาย
หน่วยลงทุน: สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรกและสําหรับการเสนอขายเพิ"มเติม เพื"อ
เพิ"มเงิ นทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป ไม่เกิ นอัต ราร้ อยละ 3.0 ของมูล ค่าที"รับ ประกัน การจัด
จําหน่าย

(6)

ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าคอมมิชชัน" (Commission Fee) ในการขาย
หน่วยลงทุน: สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง& แรกและสําหรับการเสนอขายเพิ"มเติม เพื"อ
เพิ"มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที"ทําการเสนอขายหน่วย
ลงทุนให้ แก่กองทุนรวม

(7)

ค่าเบี &ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน: ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครัง& ต่อกรรมการ หรื อในจํานวนอื"นใด
ตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรรมการที"เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการไม่มีคา่ เบี &ยประชุม

(8)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายของกองทุนรวม: ไม่
เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ &นปี บัญชีก่อนหน้ า ทังนี
& & ในการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง& จะกําหนดให้ ไม่เกิน15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาท)

(9)

ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขโครงการ เพื"อให้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื"อ
ความชัดเจน หรื อ ตามจริ ง

(10) อื"นๆ:
(10.1) ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
&
นรวม : ตามที"จ่ายจริ ง
(10.2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที"กําหนดโดยบริ ษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
(10.3) ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื"นๆ รวมทังที
& "ปรึกษาอื"นๆ เช่น ค่าที"ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
ค่าบริ การประเมินระบบควบคุมภายใน ค่าบริ การตรวจสอบภายใน ค่าบริ การตรวจสอบ
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อาคาร ค่าที"ปรึ ก ษาหรื อผู้ชํานาญการเฉพาะทาง จะชํ าระตามอัตราที"กําหนดโดยบริ ษั ท
จัดการหรื ออัตราที"บริ ษัทจัดการร่วมกําหนดกับบุคคลดังกล่าว
(10.4) ค่ า ธรรมเนี ย มบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น จะจ่ า ยตามอั ต ราที" กํ า หนดโดยบริ ษั ท
จัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
(10.5) ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าที"เกี"ยวกับการซื &อขายหลักทรัพย์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ ตามที"จ่ายจริ ง
(10.6) ค่าเบี &ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี &ยประกันอื"นใดที"เกี"ยวเนื"องกับกองทุนรวม
(10.7) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกล่าว
(10.8) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
(10.9) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื &อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอร์ มอื"นๆ ที"เกี"ยวข้ องกับกองทุนรวม รวมทังค่
& าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี &ชวน
คํา ขอจัด ตัง& กองทุน รวม เอกสารต่า งๆ ที" เ กี" ย วข้ อ งกับ กองทุน รวม และค่า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(10.10) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยลงทุน
(10.11) ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื"นๆ ที"
เกี"ยวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(10.12) ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่างๆ ตามที"
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.13) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงานประจําปี
รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(10.14) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื &อ เช่า
จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(10.15) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื"อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม เช่น โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
(10.16) ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ"มเติมเพื"อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที"อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)
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(10.17) ค่า ใช้ จ่า ยที" เกี" ยวกับ การซ่อ มแซมอสังหาริ ม ทรั พย์ และสังหาริ มทรั พย์ ในกรณี ที" ทรั พย์ สิน
ดังกล่าวได้ รับความเสียหาย
(10.18) ค่าใช้ จ่ายที"เกี"ยวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ได้ แก่ต้นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที"เกี"ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา ค่าปรับปรุ ง ค่า
ต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น รวมถึงค่าเบี &ยประกันภัย ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาผู้เช่า และค่าใช้ จ่ายอื"นๆ
ในทํานองเดียวกันซึง" ในกรณีที"มีการใช้ ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้ าของและ/
หรื อผู้เช่า/ผู้เช่าเหมางานระบบ และหรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุน
รวมลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะถูกปั นส่วนให้ กบั กองทุนรวมตามสัดส่วนพื &นที"ใช้
สอยที"กองทุนรวมลงทุนต่อพื &นที"ใช้ สอยทังหมดของอสั
&
งหาริ มทรัพย์นนั & หรื อตามสัดส่วนอื"นๆ
ที"เหมาะสมและสะท้ อนลักษณะของต้ นทุนประเภทนันๆ
&
(10.19) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิ ค่าใช้ จ่ายที"เกิดขึ &นจากการติดตามทวงถามการบอก
กล่าว หรื อดําเนินคดีใดๆ เพื"อบังคับชําระหนี &หรื อคืนทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทุนรวม ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย
(10.20) ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื"นๆ ที"ก่อขึ &นโดยชอบโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามหน้ าที"เพื"อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื"อได้ รับคําสัง" จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.21) ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรั พย์และ/หรื อการเข้ าลงทุนและหรื อจําหน่ายไปซึ"ง
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมโดยผู้ดูแ ลผลประโยชน์ แ ละบริ ษั ท จัด การ ทัง& นี ไ& ม่ เ กิ น
1,000,000 บาทต่อปี
(10.22) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื &อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีที"มีการลด
ทุน และ/หรื อจ่ายเงินปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(10.23) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ"มทุน และ/หรื อลดทุน
(10.24) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที"เกิดขึ &นเกี"ยวเนื"องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี"ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื"นใดใน
ทํานองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการลงทุนและเบีย& ประชุม ค่าพิ มพ์ แบบพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากรสําหรั บ หนังสือ
โต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็ คคืนเงินค่าจองซื &อหน่วยลงทุน ค่า
โฆษณาหรื อประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทังค่
& าใช้ จ่ายต่างๆ ที"เกิดขึ &นเนื"องจากการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น
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(10.25) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10.26) ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขโครงการกองทุนรวมเพื"อให้ เกิ ดความชัดเจน และ/หรื อแก้ ไขเพื"อให้
เป็ นไปตามประกาศที"เกี"ยวข้ อง
(10.27) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที"ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทุนรวม โดยเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ตามสัญญาการจ้ างที"ทําขึ &นระหว่าง
กองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สรุปได้ ดงั นี &
ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อัตรา
เหตุผล
อสังหาริมทรัพย์
ค่ า ธ ร รม เ นี ย มใ น ก า ร ร้ อยละ 4.00 ของรายได้ ของกองทุนรวมจากค่าเช่าและ เป็ นค่ า ตอบแทนผู้ บริ หาร
บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการดูแ ล
ค่าบริ การ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ใ ห้ อยู่ ใ น
สภาพดี และปรั บ ปรุ งพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้ มีศกั ยภาพ
ตลอดจนสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุ น รวมเพิ" ม ขึ น& (Value
Enhancement)
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ ร้ อยละ 2.00 ของกํ า ไรสุท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งานของ เป็ นค่ า ตอบแทนผู้ บริ หาร
(Incentive)
อสังหาริ มทรัพย์
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื" อ สร้ าง
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์หมายถึง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
รายได้ ทงหมดที
ั&
"กองทุนรวมได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์หกั อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ" ม รายได้
ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
&
"เกิดขึน& จากการจัดหา ให้ แก่กองทุนรวมและบริ หาร
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
& & ไม่รวมค่าตอบแทน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายได้ อย่าง
และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้บริ หาร มีประสิทธิภาพ
อสังหาริ มทรั พ ย์ และ ค่า ตอบแทนผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ค่านายหน้ าในการจัดหา อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับระยะเวลา 1 เดือนของผู้ เพื" อ สร้ างแรงจู ง ใจในการ
ผู้เช่ารายใหม่
เช่ารายใหม่ ในกรณี ที"ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ สามารถ จัดหาผู้เช่ารายใหม่ภายหลัง
จัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าทรัพย์สินที"บริ หารแทนผู้เช่าราย สัญญาครบกําหนด
เดิ ม ที" ส ั ญ ญาเช่ า สิ น& สุ ด ลง โดยสัญ ญาเช่ า ใหม่ นั น& มี
ระยะเวลาตังแต่
& 3 ปี ขึ &นไป
ค่ า นายหน้ าในการขาย ร้ อยละ 3.00ของมูลค่าขายอสังหาริ มทรัพย์แต่ละคราว
อสังหาริ มทรัพย์

เพื"อสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หาร
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ จํ า หน่ า ย
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ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

อัตรา

เหตุผล
อสังหาริ มทรัพย์ให้ ได้ มลู ค่าที"
สูง

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรี ยกเก็บจากกองทุน
รวมเป็ นรายเดือนภายในวันที 30 ของเดือนถัดไป หรื อภายใน 3 วันทําการหลังจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดื อนภายใน 5 วันทําการ
หลังจากได้รับแจ้งหนี3
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนี ยมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันสุ ดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่ในระหว่าง
เดือนทีกองทุนรวมมีการเพิมเงินทุนหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั จัดการจะ
ดํา เนิ น การคํา นวณค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การรายปี ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายปี และ
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของช่วงก่อนการเพิมหรื อลด
เงิ นทุนของกองทุ นรวม หรื อจ่ ายเงิ นปั นผล และช่วงหลังการเพิมหรื อลดเงิ นทุน หรื อจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าว คิดเฉลียถ่วงนํ3าหนักตามจํานวนวัน
ค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษาของกองทุ นรวม ค่า ธรรมเนี ย มในการจัดจํา หน่ าย ค่า ใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายอืนๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที
จ่ายจริ ง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จัดการมีสิทธิตดั จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว หรื อเฉลีย
ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเป็ นจํานวนเท่าๆ กัน หรื อตามระยะเวลาทีเห็นสมควร
ทั3งนี3 การตัดจ่ ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักการบัญชี และวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี ทีรั บรอง
ทัวไป ทีเกียวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การนั3น
ทั3งนี3 อัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 28 เป็ นอัตราทียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรื อ ภาษี
อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมทีเรี ยกเก็บจากผูซ้ 3ื อหรื อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ หากได้
ปฏิบตั ิดงั นี3
การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
(1) การเปลีย" นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ภายใต้ อตั ราที"ระบุไว้ ในโครงการ
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะเพิ"ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28.1 และ
28.2 นี & ตราบเท่าที"ค่าธรรมเนียมที"เปลี"ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที"ระบุไว้ ในข้ อ 28.1 และ
28.2 อย่างไรก็ ดี ในการเรี ยกเก็ บเพิ"มหรื อลดหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที"เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
(2) การเปลีย" นแปลงของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะเพิ"ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28.1 และ 28.2 โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี &
(2.1)

(2.2)

กรณีเพิ"มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าที"ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื"อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ"งหนึ"ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรณีที"บริ ษัทจัดการจะเปลีย" นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของ
บริ ษัทจัดการและสถานที"ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที"ใช้ เป็ นสถานที"ในการซื &อ
ขายหน่วยลงทุน

ทังนี
& & การเปลี"ยนตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันเปลี"ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ น
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ และมูลค่ าหน่ วย
ลงทุน
29.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั สุดท้ ายของเดือน
มิถนุ ายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
& & มูลค่าที"คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่า
การคํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี"ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สนิ ไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึง" โดย
มีรายละเอียดตามที"สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
29.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.1 บริ ษั ทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิม พ์ รายวันอย่า งน้ อย 1 ฉบับ และปิ ด
ประกาศไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อม
ทังเปิ
& ดเผยชื"อ ประเภทและที"ตงอสั
ั & งหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย
29.3 ในกรณีที"มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย" นแปลงใดๆ ที"เกิดขึ &นภายหลังจากวันที"คํานวณตามข้ อ 29.1 อันมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์
หรื อ การเปลี"ย นแปลงดัง กล่า วไปพร้ อมกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ตามข้ อ 29.2 และหากเหตุก ารณ์ ห รื อ การ
เปลีย" นแปลงดังกล่าวเกิดขึ &นภายหลังจากวันที"มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเรื" องดังกล่าว
โดยพลัน
29.4 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี &
(1) อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที"ได้ จากรายงานการประเมินค่า
หรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง& ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุ น รวมครั ง& แรก บริ ษั ท จั ด การจะใช้ ราคาที" ล งทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(2) ทรั พย์ สินอื"น บริ ษัทจัดการจะกํ าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที"ส มาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
29.5 การใช้ ตัว เลขทศนิ ย มของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ หรื อ มูล ค่ า หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม บริ ษั ท จัด การจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี &
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต" ําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที"ห้าทิ &ง
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ในกรณีที"มีผลประโยชน์เกิดขึ &นจากการคํานวณตามวิธีการข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั&
าเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม
เงื"อนไขเพิ"มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"ระบุไว้ ในข้ อ 29 ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที"คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติม ประกาศ กําหนด สัง" การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็ นไปตามนัน&
ทังนี
& & การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที"บริ ษัทจัดการประกาศเป็ น
การคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง& ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่า
ทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ของกองทุนรวม ซึ"งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที"จะซื &อขายได้ จริ งของทรัพย์สินหลัก
(อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
30. การจัดทํารายงานให้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่ วยลงทุน
30.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ &นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที"มีชื"ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4
เดื อ นนับ แต่ วัน สิ น& รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจํ า ปี โดยรายงานดัง กล่ า วต้ อ งมี ร ายการตามที" สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
30.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที"เป็ นสาระสําคัญเกี"ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ที"ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั & รวมทังจั
& ดให้ มีข้อมูล
ที"เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที"เปิ ดเผย ณ ที"ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั &
เพื"อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูลต้ องมีสาระสําคัญตามที"สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื"อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที"เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ"งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
& & ภายในวันทําการถัดจากวันซื &อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื"นตามที"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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30.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่ อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ ทยัี งสร้ างไม่ เสร็จ
กรณี ที"กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ที"ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ
คืบหน้ าของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที"ลงทุนจนกว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
และจัดส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
& &
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทจัดการด้ วย
เมื"อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
31. การประเมินค่ าทรัพย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
31.1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 2 รายเพื"อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี &
(1) ก่อนที"จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ก่อนที"จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
31.2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 รายเพื"อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี &
(1) ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที"มีการประเมินค่าเพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี" ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น& อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
& & ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
31.3 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื"อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับแต่
วันที"มีการประเมินค่าครัง& ล่าสุดไปแล้ ว
31.4 ในการแต่งตังบริ
& ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื"อทําการประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริ ษัทจัดการจะ
แต่ งตัง& บริ ษั ทประเมิ นค่ าทรั พย์ สิ นรายใดรายหนึ" งให้ ทํ าการประเมิ นค่ าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง& ไม่ได้
31.5 บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินพร้ อม
ด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที"เกี"ยวข้ องให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"
ได้ รับรายงานดังกล่าว
32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที"สิ &นสุดรอบบัญชี วันที" 31 เดือนธันวาคม
วันที"สิ &นสุดรอบบัญชีครัง& แรก วันที" 31 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2557
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33. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
33.1 สิทธิในการรับเงินปันผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที"จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที"ระบุไว้ ในโครงการนี &
33.2 สิทธิในการลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสทิ ธิลงมติเพื"อทําการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
โดยเป็ นไปตามเงื"อนไขและหลักเกณฑ์ที"กําหนดไว้ ในโครงการนี & บริ ษัทจัดการจะทําการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อ
วิธีการจัดการกองทุนรวม เมื"อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"ระบุไว้ ในโครงการนี &
ทังนี
& & การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”
33.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที"จะได้ รับเงิ นคืนเมื"อเลิกโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ูชําระบัญชี ที"สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"ระบุไว้ ในโครงการนี &
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ชู ําระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื"อเลิกโครงการ
เท่านัน&
33.4 สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั & &จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื"อนไข และหลักเกณฑ์ที"ระบุไว้
ในโครงการนี &
33.5 สิทธิประโยชน์ อนๆ
ื
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที"
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด
สิทธิในการออกเสียงเพื"อลงมติเกี"ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเกี" ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามที"กําหนดไว้ ในโครงการ โดยเป็ นไปตาม
เงื"อนไขและหลักเกณฑ์ที"กําหนดไว้ ในโครงการนี & และการนับมติดงั กล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"ระบุ
ไว้ ในโครงการนี &
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สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื"อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที"จะได้ รับเงินคืนเมื"อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"ระบุไว้ ในโครงการ
34. การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
34.1 การแก้ ไขเพิมเติมโครงการกรณีมกี ารเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสัง
ในการดําเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนัน& บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที"ระบุไว้ ใน
โครงการและหนังสือชี &ชวน
อย่างไรก็ตามในกรณีที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื"นใดที"มีอํานาจ
ตามกฎหมายที" เกี" ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ คํ าสั"ง หนังสื อเวี ยน คํ าผ่ อนผัน หรื อ
เปลี"ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ"มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง" ที"ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี"ยนแปลง เพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการตามที"เห็นสมควรเพื"อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง" ที"เปลี"ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ"มเติมดังกล่าวตามที"ได้ รับความ
เห็นชอบหรื อการสัง" การของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื"นใดข้ างต้ น
34.2 การแก้ ไขเพิมเติมโครงการกรณีอนๆ
ื โดยทัวไป
หากมี ความจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธี การจัดการกองทุนรวมเพื"อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทําโดยมติเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
&
ดการกองทุนรวม ก็จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที"มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี"ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที" และความรับผิดชอบตามข้ อ 27 “สิทธิ หน้ าที"
และความรับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ที"ปรึ กษาของกองทุนรวม และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์”
หรื อเกี"ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ28 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากผู้จองซื &อหรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน ที"ปรึกษา หรื อผู้อื"นที"ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที"ปรึ กษา หรื อผู้อื"นที"ให้ บริ การแก่
กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินนๆ
ั & ทังนี
& & การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อขัดต่อประโยชน์
ของกองทุนรวม
ในกรณีที"การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ"งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ"งหนึ"งของจํ านวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
&
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที"มีมติให้ แก้ ไข หรื อภายใน 15
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วันนับจากวันที"ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ทังนี
& & บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและ
ผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (โดยไม่ชักช้ าและไม่เกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที"
ได้ มีมติแก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจากวันที"ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที"การขอมติกระทําโดย
การส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ให้ สามารถกระทําได้ เมื"อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนที"จํา หน่ายได้ แล้ ว ทัง& หมดของกองทุน รวม หรื อต้ อ งได้ รั บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน อนึ"ง บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยังพิ
& เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ที"ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
และ/หรื อจรรยาบรรณ หรื อ ได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิ
หน้ าที"และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง" เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
การนับมติในการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการตามข้ อนี & อยูภ่ ายใต้ บงั คับความในข้ อ 7 “หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุน”
35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื"อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง" หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี &
35.1 เมื"อกองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนน้ อยกว่า 35 ราย ทังนี
& & ภายในวันทําการถัดจากวันที"ทราบเหตุดงั กล่าว
35.2 เมื"อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ"ากว่า 500 ล้ านบาท เมื"อคํานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที"ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
35.3 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที"ระบุไว้ ในโครงการ
ได้ เว้ นแต่ในกรณีที"บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนเพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ เพิ" มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ"มเติ มนัน& ได้ โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดํ าเนินการตาม
ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด
35.4 เมื"อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
&
กองทุนรวม
35.5 เมื"อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื"อนไขเพิ"มเติม
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-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง" ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ"งหนึ"งของจํานวน
หน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมด โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้ บงั คับข้ อจํ ากัดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที"
กําหนดไว้ ในข้ อ 7

-

เมื"อเกิดกรณีตา่ งๆ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ จู ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้ มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่อง กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการ หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ลาออกและไม่สามารถหาบริ ษัท
จัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์อื"นมารับหน้ าที"แทนได้ ในระยะเวลาตามที"ระบุในข้ อ 27.1.3 “เงื"อนไขการเปลี"ยนบริ ษัท
จัดการ” และข้ อ 12.2 “เงื"อนไขการเปลีย" นผู้ดแู ลผลประโยชน์” เป็ นต้ น

-

บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื"อบริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน มีมลู ค่า
รวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ใดๆ หรื อ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที"คาดหมายเช่น การเจรจาในการซื &ออสังหาริ มทรัพย์
บางรายการที"กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอันไม่คาดหมายกับ
อสังหาริ มทรั พย์ ที"กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน/ไม่ประสงค์ จะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณี ที"บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง" ให้ เลิกกองทุนรวมจากหน่วยงานที"มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคําสัง" ศาล เป็ นต้ น

36. การดําเนินการของบริษัทจัดการ การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลียเงินและ/หรือทรัพย์ สินอืนคืนให้ แก่ ผู้
ถือหน่ วยลงทุนเมือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื"อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระ
บัญชีเพื"อทําหน้ าที"จําหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชําระภาระหนี &สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉลีย" ตามจํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังทํ
& าการอย่างอื"นที"จําเป็ นเพื"อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ &น ทังนี
& & ตามหลักเกณฑ์ เงื"อนไข และ
วิธีการที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื"อชําระบัญชีเสร็ จสิ &นแล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิXของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะจําหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเพื"อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อตัว‹
สัญญาใช้ เงินที"ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนทังนี
& & ผู้ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการเป็ น
ผู้ดําเนินการได้
อนึง" ในกรณีที"มีเหตุจําเป็ นและสมควรซึ"งทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ชําระบัญชี บริ ษัท
จัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาดําเนินการเกี" ยวกับทรั พย์ สินดังกล่าวตามที"
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที"กองทุนรวมจะได้ รับเป็ นสําคัญ
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37. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงที"จะระงับข้ อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที"บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิตามที"ระบุไว้
ในโครงการ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"เกี"ยวข้ อง และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"
เกี"ยวข้ อง และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที"จะเสนอข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
38. การดํารงความพอเพียงของเงินทุน
ในกรณี ที" บ ริ ษั ท จัด การไม่ส ามารถดํ า รงความเพี ย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี"ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะเปลีย" นให้ บริ ษัทจัดการรายอื"นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ"งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ"ง
หนึง" ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจ
รู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
& & หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจ
ขอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที"มีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ &นจากการเปลีย" นแปลงบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที"
กําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
39. การประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ"งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
&
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี & บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อขอมติในการ
ดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี &
1. การแต่งตังหรื
& อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื"อขอมติ ซึ"งต้ องได้ รับมติเกินกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
น
รวม
2. เว้ นแต่ที"ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 34.1 หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื"อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ"ง คิด ตามจํา นวนหน่ว ยลงทุน เกิน กว่า กึ"ง หนึ"ง ของจํา นวนหน่ว ยลงทุน ที"จํา หน่า ยได้ แล้ วทังหมด
&
โดยการ
ประชุมที"มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที"ทําขึ &นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
หรื อโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
& & กรณีการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที"ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน 15 วันนับจาก
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วันที"ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที"การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุน
3. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ"มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที"ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที"ได้ มี
มติให้ แก้ ไขเพิ"มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน& ผู้ถือหน่วยลงทุนที"มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
&
สทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ"มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ"งหนึง" ของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
&
ทังนี
& & จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที"มาประชุมดังกล่าว
ต้ องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ"งในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
&
นรวม
ดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุมและต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี"ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
&
้ ถือ
หน่วยลงทุนที"เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื"อขอมติการเพิ"มทุนดังกล่าว ต้ องมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี &
ก. เพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ"มเติม และ/หรื อ
ข. เพื"อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที"กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที"ดี และมีความพร้ อมที"
จะใช้ หาผลประโยชน์
40. อืนๆ
40.1 การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื"อกองทุนรวมจากบุคคลที"เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื"องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี &
(1) ผลประโยชน์ ตอบแทนที"รั บไว้ นัน& ต้ องเป็ นทรั พย์ สินที"มีมูลค่าในทางเศรษฐกิ จและต้ องเกี" ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที"แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
& อยครัง& เกินความจําเป็ นเพื"อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง" ให้ แก่กองทุนรวมที"อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที"อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนันด้
& วย ทังนี
& &
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี"ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
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40.2 การลงทุนใน หรือมีไว้ ซึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที"ระบุไว้ ในข้ อ
5.1 ข้ อ 5.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที"กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั & กองทุน รวม
อาจปรับปรุ ง เปลี"ยนแปลง พัฒนา เพิ"มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื"อการให้ เช่า
พื &นที"โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบกิจการเพื"อนําทรัพย์ สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ทงนี
ั & & รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สิน เพื"อวัตถุประสงค์ต่างๆ และ/หรื อเพื"อการจําหน่าย จ่าย โอน ทั &งโครงการ และหรื อเพื"อการ
แบ่งจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั บุคคลทัว" ไป นอกจากนี &กองทุนรวมอาจดําเนินการก่อสร้ างหรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ หรื อรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตอื"นใดที"จําเป็ นเพื"อประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น ดําเนินการใดๆ เพื"อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที"บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม หรื อ คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั & &จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์ และเงื"อนไขที"กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื"นใดที"เกี"ยวข้ องกําหนด
40.3 ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบริ
& ษัทหลักทรัพย์ที"ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์หรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที"ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้ าหลักทรัพย์ที"เป็ นหน่วยลงทุนให้ เป็ น
ผู้ดแู ลสภาพคล่องให้ แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อทําหน้ าที"ซื &อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อรักษาสภาพ
คล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้
40.4 การขอสงวนสิทธิในการยับยั&งพิเศษ (Veto Right)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการยับยังพิ
& เศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆของผู้ถือหน่วยลงทุนที"ขดั ต่อ
กฎหมายกฎระเบียบข้ อบังคับและ /หรื อจรรยาบรรณหรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อมีผลให้ กองทุนรวม
เสียหายหรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที"และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง" เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
40.5 การประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการจัดตั&งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที"คณะกรรมการก.ล.ต .หรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต .ได้ มีการประกาศแก้ ไขหลักเกณฑ์เงื"อนไขและ
วิธีการจัดตังและจั
&
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการจะดําเนินการและแก้ ไขโครงการให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศฉบับแก้ ไขดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
& &บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการแก้ ไขโครงการ
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ภาคผนวก 1: ภาพแสดงพืน. ทีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองและส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง.
กองทุนรวมจะลงทุนครัง& แรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง โดยการลงทุนในที"ดินและ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า จํานวน 90ยูนิตและพื &นที"อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า ซึ"งตังอยู
& ่ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ" นทอง ซึง" ประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ" นทอง 2)
และนิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3)โดยมีรายละเอียดดังนี &
1. นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (ปิ" นทอง 1)
กองทุนรวมจะลงทุนที"ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"ตงอยู
ั & ใ่ นปิ" นทอง
1,2,3,4,5,6,7,8,10,14 โดยแสดงได้ ตามแผนภาพต่อไปนี &

1

จํานวน

59ยูนิต

ซึง" อยูใ่ นเฟส
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2. นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ" นทอง 2)
กองทุนรวมจะลงทุนที"ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"ตงอยู
ั & ใ่ นปิ" นทอง 2จํานวน 28ยูนิต ซึง" อยูใ่ นเฟส 9, 9/2, 11,15,
เฟสคลังสินค้ าโดยแสดงได้ ตามแผนภาพต่อไปนี &
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3. นิคมอุตสาหกรรมปิ" นทอง (โครงการ 3) (ปิ" นทอง 3)
กองทุนรวมจะลงทุนที"ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าที"ตงอยู
ั & ใ่ นปิ" นทอง 3 จํานวน 3ยูนิต ซึง" อยูใ่ นเฟส 16โดยแสดงได้
ตามแผนภาพต่อไปนี &
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