รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ
ทีอยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 1 ชัน' 7 – 8
เลขที 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2949-1500
0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชือโครงการ (ไทย)
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
1.2 ชือโครงการ (อังกฤษ)
: Pinthong Industrial Park Property Fund
1.3 ชือย่อ
: PPF
1.4 ประเภทโครงการ
: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 'อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
1.5 ลักษณะโครงการ
: ระบุเฉพาะเจาะจง
1.6 ประเภทการลงทุน
: ลงทุนในกรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์
1.7 อายุโครงการ
: ไม่กําหนดอายุโครงการ
1.8 วันทีทีได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
'
ดการ : วันที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และได้ รับความเห็นชอบการแก้ ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการ
จัดการเมือวันที 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
1.9 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน : วันที 12 – 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ปินทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

Risk Spectrum
ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

1

2

3

กองทุน กองทุนรวม กองทุน
รวม
ตลาดเงินที
รวม
ตลาดเงิน ลงทุนใน
พันธบัตร
ทีลงทุน ต่ างประเทศ รัฐบาล
เฉพาะใน บางส่ วน
ประเทศ

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

4

5

6

7

8

กองทุน
รวมตรา
สารหนี A

กองทุน
รวมผสม

กองทุน
รวมตรา
สารแห่ ง
ทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุน
รวมที
ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทางเลือก

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที
เสนอขาย และมูลค่ าขันA ตําในการจองซือA
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2,245,100,000 บาท

2.2

มูลค่าทีตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.00บาท

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

224,510,000 หน่วย

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชือผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย

:

10.00 บาท

2.6

จํานวนหน่วยขันตํ
' าของการจองซื 'อ

:

5,000หน่วย และเพิมครัง' ละ1,000 หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพือระดมเงินจากนักลงทุนทัวไป ทังที
' เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
'
างประเทศ ซึงกองทุนรวม
จะนํา เงิ นที ได้ จากการระดมทุน ไปซือ' เช่า และ /หรื อ เช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พ ย์ โดยกองทุน รวมจะรั บโอน
กรรมสิทธิV และ/หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆทีกองทุนรวม
ได้ ล งทุน หรื อ มี ไ ว้ ตลอดจนทํ า การปรั บ ปรุ ง เปลียนแปลง รวมถึ ง ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างและ /หรื อ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอืนๆ และ/หรื อดําเนินการ
อืนใดทีเกียวข้ องและจําเป็ นเพือประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนและ/หรื อหลักทรัพย์อืน
และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง
กําหนด

3.2

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครังA แรก
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืน
หรื อการหาดอกผลโดยวิธี อืน เพือประโยชน์ ใ นการบริ หารทรั พ ย์ สินของกองทุนรวม ทัง' นี ' กองทุน รวมมี
วัตถุประสงค์จะลงทุนครัง' แรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง โดย
การลงทุนในกรรมสิทธิVในทีดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ ารวมจํานวน 90 ยูนิต และพื 'นทีอเนกประสงค์และ
อาคารอเนกประสงค์ ใ ห้ เ ช่ า ที ตัง' อยู่ใ นโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมปิ นทอง ซึ งประกอบไปด้ ว ยนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ นทอง (ปิ นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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ปิ นทอง (โครงการ 3) (ปิ นทอง 3) ซึงตังอยู
' ท่ ีตําบลหนองขาม และตําบลบึง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดย
มีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง ทังนี
' ' บริ ษัท ปิ น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิV ใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยูก่ ่อนวันทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก)
ทัง' นี ' รายละเอีย ดที ดิน อาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ าที กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ครั ง' แรกสามารถสรุ ปได้
ดัง ต่อ ไปนี ' (ผู้ล งทุน สามารถศึก ษารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ในภาคผนวก 1 ภาพแสดงพื น' ที โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ นทองและส่วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก)
หมายเหตุ: 1พื 'นทีอเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่าประกอบด้ วยพื 'นทีให้ เช่าบริ เวณอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
พื 'นทีสํานักงานและโรงอาหารให้ เช่า และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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สรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA 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

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

โฉนดเลขที

พืนA 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

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

100638

4-0-14

100670

7-2-92

พืนA 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

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก1 ชัน'
และชันลอย
'
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชันและชั
'
นลอย
'
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชันและชั
'
นลอย
'
2 หลัง
รวม6 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2 ชัน' 2 หลัง รวม7 ยูนิต
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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

เจ้ าของกรรมสิทธิNก่อน
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

นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
22
ปิ นทอง 1
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

เฟส

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

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

โฉนดเลขที

89974

185319

185742, 69646

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

พืนA ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

10-0-37

10-2-95.6

9-0-38.8

พืนA ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,116
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

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชันและชั
'
นลอย
'
6 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชันและชั
'
นลอย
'
5 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชัน' 4 ยูนิต

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชันและชั
'
นลอย
'
3 หลัง
รวม8 ยูนิต
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อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิNก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
10.5
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
บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยล
8.2
ปาร์ ค จํากัด
8.2
8.2

นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
44
ปิ นทอง 1
45
ปิ นทอง 1
46
ปิ นทอง 1
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
B3
C1
C2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5

โฉนดเลขที

131704

131705

พืนA ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

5-3-67.7

12-1-56.4

พืนA ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,944
1,620
1,620
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
รวม 9 ยูนิต

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 มเหล็ก 1
ชันและชั
'
นลอย
'
7 ยูนิต

ปิ นทอง 2

เฟส 11

A

161576

5-3-1.5

4,087.2

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชันและชั
'
นลอย
'

56

ปิ นทอง 2

57
58
59
60
61
62
63
64

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิNก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
8.2
8.2
8.2
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

นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
65
ปิ นทอง 1
66
ปิ นทอง 1
67
ปิ นทอง 1
68
ปิ นทอง 1
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

ปิ นทอง 2
ปิ นทอง 2
ปิ นทอง 2

เฟส

เฟส 14

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า
B1
C1
C2
C3
C4
C5
A1

โฉนดเลขที

พืนA ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

165426
165352
165353
165354
165355
165356
173117
173115
173119
173123
173121
173124
173122
173125
177827
177826
177825

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

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

A
B1
B2
A1
A2
A3
A4
A5

เฟส 16

คลังสินค้ า

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

พืนA ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,230
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
1,242

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1
ชันและชั
'
นลอย
'
6 หลัง

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

อาคารโครงสร้ างเหล็ก 1 ชัน'
และชันลอย
'
3 หลัง

อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
1 ชัน' 2หลัง รวม 11 ยูนิต

หน้ า 7

อายุอาคาร
เจ้ าของกรรมสิทธิNก่อน
โดยประมาณ
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
3
(ปี )
ลงทุน
1.8
1.8
1.8
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
ตอรี จํากัด
1.8
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
บริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟค
7.7
ตอรี จํากัด
7.7
7.7

นิคม
ลําดับ
อุตสาหกรรม
ที
โครงการ
85
ปิ นทอง 2
86
ปิ นทอง 2
87
ปิ นทอง 2
88
ปิ นทอง 2
89
ปิ นทอง 2
90
ปิ นทอง 2

เฟส

ชืออาคาร
โรงงาน/
คลังสินค้ า
A6
B1
B2
B3
B4
B5

โฉนดเลขที

129973

พืนA ทีทีดิน (ไร่ -งานตารางวา)

7-3-77.2

พืนA ทีอาคารประมาณ1 รายละเอียดอาคารทีกองทุน
(ตารางเมตร)
รวมจะเข้ าลงทุน2
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
134,338.4

อายุอาคาร
โดยประมาณ
(ปี )3
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.94

เจ้ าของกรรมสิทธิNก่อน
วันทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน

รวม
151-1-87.1
ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด
หมายเหตุ: 1ไม่รวมพื 'นทีอเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื 'นทีดังกล่าวทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกจะมีพื 'นทีทีสามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั'
ประมาณ143,806.4ตารางเมตร
2
ไม่รวมอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
3
อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้ า ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
4
อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าเฉลีย ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
5
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกบางส่วนตกอยูภ่ ายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ ทังนี
' ' ก่อนการลงทุนครัง' แรกของกองทุนรวม บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิVในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทังหมดก่
'
อนหรื อในวันโอนกรรมสิทธิVให้ กบั กองทุนรวม
6
ข้ อมูล ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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ตารางสรุ ปรายละเอียดทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกแบ่ งแยกตามโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนยูนิตโรงงาน/
พืนA ทีดิน
พืนA 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 'นทีอเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพื 'นทีดังกล่าว
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกจะมีพื 'นทีทีสามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมดประมาณ143,806.4ตารางเมตร
ั'
2
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกบางส่วนตกอยูภ่ ายใต้ การจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินใน
ประเทศ ทังนี
' ' ก่อนการลงทุนครัง' แรกของกองทุนรวม บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิVในทรัพย์สินดังกล่าวจะดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองทังหมดก่
'
อนหรื อในวันโอน
กรรมสิทธิVให้ กบั กองทุนรวม
3
ข้ อมูล ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดยจํ านวนเงิ นที กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินที กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรกจะ
กําหนดจากจํานวนเงินทีสามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหัก
ด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายทีเกียวเนืองกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง' แรก
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนทีจะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึงสะท้ อนมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที
ได้ จากการประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนทีเสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้จองซื 'อพิเศษ และ/หรื อผู้ลงทุนทัวไป ทัง'
ทีเป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงือนไขตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี 'ชวน
4. กองทุนรวมนีเA หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนทีต้ องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพือแสวงหาผลตอบแทนทีมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรู ปเงินปั น
ผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซงสู
ึ งกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา และ/หรื อผลตอบแทนจากกําไร
ทีอาจได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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5. กองทุ น รวมนี จA ะนํ า เงิน ลงทุ น ไปลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรั พย์ ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
รายละเอียดของทรัพย์ สินของกองทุนรวม ราคาทีจะลงทุน ราคาประเมิน ตามรายละเอียดดังต่ อไปนี A
5.1

ข้ อมูลทัวไปของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
1) ข้ อมูลทัวไปและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ตารางต่อไปนี 'สรุปข้ อมูลและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ 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 'นทีเฉลีย2 (ร้ อยละ)
71.16
80.02
82.25
85.30
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การอาคาร
123.49
127.65
130.18
138.27
โรงงานและคลังสินค้ าเฉลีย2 (บาท/
ตารางเมตร/เดือน)
รายได้ คา่ เช่า3 (ล้ านบาท)
47.91
59.27
67.60
37.05
รายได้ คา่ บริ การ3 (ล้ านบาท)
70.53
87.08
97.64
53.78
รายได้ ค่าเช่า และค่า บริ การรวม3 (
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 เสือมราคาและค่า
ตัดจําหน่าย (ล้ านบาท)
ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ 2556 มีอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ าง จํานวน 3 ยูนิต ทังนี
' ' ปั จจุบนั อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดได้
'
มีการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
2
อัตราการเช่าพืน' ที และอัตราค่าเช่า และค่าบริ ก ารอาคารโรงงานและคลังสิน ค้ าเฉลียคํา นวณจากพืน' ที
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าเท่านัน' โดยไม่รวมพื 'นทีอเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้ เช่า
3
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสําหรับทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกทังหมด
'

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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สรุปผลการดําเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การดําเนินงาน
อัตราการเช่าพื 'นทีเฉลียของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกเพิมขึ 'นอย่างต่อเนืองจาก
ร้ อยละ 71 .16 ในปี พ.ศ. 2553 เป็ นร้ อยละ 85.30ในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี พ.ศ. 2556
นอกจากนี ' อัตราค่าเช่าและค่าบริ การอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเฉลียมีการเติบโตจาก 123.49
บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 138.27 บาท/ตารางเมตร/เดือน คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเฉลียสะสม (CAGR) ประมาณร้ อยละ 4.6 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการทีอาคารโรงงาน/
คลังสินค้ าใหม่ทีสร้ างเสร็ จในแต่ละปี สามารถปล่อยเช่าได้ ในอัตราค่าเช่าและค่าบริ การทีสูงกว่า
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีมีอยู่เดิม ประกอบกับการปรั บขึ 'นค่าเช่าและค่าบริ การของอาคาร
โรงงาน/คลังสินค้ าทีมีอยูเ่ ดิมเมือมีการทําสัญญาใหม่
จากปั จจัยดังกล่าว ประกอบกับจํานวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีเพิมขึ 'นในแต่ละปี ส่งผลให้
รายได้ รวมมีการเติบโตขึ 'นอย่างต่อเนือง โดยในปี พ.ศ. 2555 ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง' แรกมีรายได้ รวมประมาณ 165.54 ล้ านบาท เพิมขึ 'นจาก 146.52 ล้ านบาทและ 118.55 ล้ าน
บาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ซึงประกอบด้ วย ค่า ซ่อมแซมอาคาร
โรงงาน/คลังสินค้ า ค่าเบี 'ยประกัน ค่าภาษี โรงเรื อน และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ ได้ มีการ
ปรับตัวเพิม จาก 9.82 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 20.97 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึงมีสาเหตุ
หลักมาจากจํานวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีเพิมขึ 'น
ทังนี
' ' หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไร ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมี
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี 'ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้
รวมประมาณร้ อยละ 87 – 91 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ดี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก โครงสร้ างรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมจะมีการเปลียนแปลงจากผลประกอบการในอดีตตามทีแสดงในตาราง
ข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลทัวไปและผลการดําเนินงานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีแสดง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ข้ างต้ นมีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ขณะทีในปั จจุบนั อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทังหมดได้
'
มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จทังหมด
'
90 ยูนิต นอกจากนี '
ภายหลังจากทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โครงสร้ างค่าใช้ จ่ายจะเปลียนแปลงไป
ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จากกองทุ น รวม เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ทีอาจเกิดขึ 'น

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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2) ทําเลทีตังA ของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก ตังอยู
' ่ในโครงการนิ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ น
ทอง โดยมีมีรายละเอียดทีสําคัญดังต่อไปนี '
ภาพแสดงตําแหน่งทีตังของโครงการนิ
'
คมอุตสาหกรรมปิ นทอง
ตําแหน่งทีตังของโครงการนิ
'
คมอุตสาหกรรมปิ นทองสามารถเชือมต่อกับสถานทีสําคัญต่างๆ ในภาค
ตะวันออกได้ เช่น ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองพัทยา และอําเภอศรี ราชา เป็ นต้ น

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

ภาพแสดงตําแหน่งทีตังของโครงการนิ
'
คมอุตสาหกรรมปิ นทองทัง' 3 โครงการ

ทีมา:บริ
บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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รายละเอียดทีสําคัญของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง
ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
ปิ นทอง
สถานทีตังA
ระยะทางโดยประมาณสําหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์ จาก

ตําบลหนองขามและตําบลบึงอําเภอศรี ราชาจังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพฯ95 กิโลเมตร
- ท่าเรื อแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 65 กิโลเมตร

ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด

3) อายุอาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ณวันที13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทัง90ยู
' นิตทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง'
แรก มีอายุเฉลียนับจากวันทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จเท่ากับ7.9ปี โดยมีรายละเอียดดังนี '
อายุอาคาร (ปี )
จํานวนอาคาร (ยูนิต)
สัดส่ วนต่ อจํานวนอาคารทังA 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 าจํานวน 90 ยูนิตทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก มีอตั ราการเช่าพื 'นที
เฉลียในปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556ดังนี '
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เฟส

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

ชืออาคาร
โรงงานและ
คลังสินค้ า
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A1

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

อัตราการเช่ าพืนA 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
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
62.90
33.33
16.67
100.00
0.00

100.00
66.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
41.67
100.00
100.00
16.67

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
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ลําดับที
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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

เฟส

เฟส 4

เฟส 5

เฟส 6

เฟส 7

เฟส 8

เฟส - 9

ชืออาคาร
โรงงานและ
คลังสินค้ า
A2
A3
B1
B2
B3
A1
A2
A3
B1
B2
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

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

อัตราการเช่ าพืนA ทีเฉลีย
ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

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
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
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
100.00
75.00
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
62.50
66.67
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

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
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
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ลําดับที
48
49
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
77
78
79
80
81
82
83

เฟส

เฟส - 9/2

เฟส - 10

เฟส - 11

เฟส - 14

เฟส 15

เฟส 16

คลังสินค้ า

ชืออาคาร
โรงงานและ
คลังสินค้ า
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
A
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
A
B1
C1
C2
C3
C4
C5
A1
A3
B1
B2
B3
B4
A
B1
B2
A1
A2
A3
A4

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

อัตราการเช่ าพืนA ทีเฉลีย
ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

100.00
33.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
33.33
66.67
0.00
16.67
75.00
0.00

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
83.33
100.00
100.00
66.67
0.00
41.67
16.67
33.33
25.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.33
33.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
100.00
100.00
66.67
100.00
100.00
0.00
50.00
100.00
0.00
100.00
100.00

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
50.00
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
83.33
100.00
100.00
83.33
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

66.67
66.67
66.67
66.67

0.00
0.00
0.00
0.00
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อัตราการเช่ าพืนA ทีเฉลีย
ชืออาคาร
ลําดับที
เฟส
โรงงานและ
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555
คลังสินค้ า
84
A5
100.00
100.00
66.67
85
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
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ:[xx]หมายถึงอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ณ ช่วงปี นันๆ
'

5) อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า
ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลของสัญญาเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก
ซึงจะครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละปี ณวันที13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืนA ทีเช่ าต่ อพืนA ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
ปี ทีครบกําหนดอายุสัญญาเช่ า
ได้ ทังA 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. 2557 มีพื 'นทีอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร
ทังนี
' ' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด จะตก
ลงให้ มีการประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีว่างอยู่ ณ วันทีกองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการประกันการมีผ้ เู ช่าได้ ในข้ อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างไร)

6) รายละเอียดของผู้เช่ าอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 16

ตารางต่อไปนีแ' สดงข้ อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรก
จําแนกตามสัญชาติของผู้เช่าณวันที13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืนA ทีเช่ าต่ อพืนA ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
สัญชาติ
ได้ ทังA หมด (ร้ อยละ)
ญีปุ่ น
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
ประเทศอืนๆ
2.31
1
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าว่าง
4.82
รวม
100.00
ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีพื 'นทีอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร
ทังนี
' ' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด จะตก
ลงให้ มีการประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีว่างอยู่ ณ วันทีกองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการประกันการมีผ้ เู ช่าได้ ในข้ อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างไร)

ตารางต่อไปนีแ' สดงข้ อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรก
จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่าณวันที13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สัดส่ วนพืนA ทีเช่ าต่ อพืนA ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
ประเภทอุตสาหกรรม
ได้ ทังA 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
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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ประเภทอุตสาหกรรม
อืนๆ
อาคารโรงงาน/คลังสินค้ าว่าง1
รวม

สัดส่ วนพืนA ทีเช่ าต่ อพืนA ทีทีสามารถปล่ อยให้ เช่ า
ได้ ทังA หมด (ร้ อยละ)
13.83
4.82
100.00

ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด
หมายเหตุ: 1ณ วันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีพื 'นทีอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าให้ เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร
ทังนี
' ' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด จะตก
ลงให้ มีการประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้ าทีว่างอยู่ ณ วันทีกองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการประกันการมีผ้ เู ช่าได้ ในข้ อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างไร)

ตารางต่อไปนี 'แสดงข้ อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรกณวันที 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
รายชือผู้เช่ า
ประเภท
สัดส่ วนรายได้ ปี ทีสินA สุดสัญญาเช่ าและ
อุตสาหกรรม
ค่ าเช่ าและ
สัญญาบริการ
ค่ าบริการรวม
ต่ อรายได้ ค่า
เช่ าและ
ค่ าบริการรวม
ทังA หมด1
(ร้ อยละ)
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 อืนๆ
2.67
พ.ศ. 2557
9. บ. ชิ มิ ซุ เมทัล แสตมปิ ' ง อุต สาหกรรมแปร
2.55
พ.ศ. 2559
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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รายชือผู้เช่ า

ประเภท
อุตสาหกรรม

(ไทยแลนด์) จํากัด
รูปโลหะ
10. บ.โคบาเทค (ประเทศไทย) ชิ 'นส่วนยานยนต์
จํากัด
สัดส่ วนรายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการรวมจากผู้
เช่ ารายใหญ่ 10 อันดับแรก คิดเทียบรายได้ ค่า
เช่ าและค่ าบริการรวมทังA หมด1

สัดส่ วนรายได้ ปี ทีสินA สุดสัญญาเช่ าและ
ค่ าเช่ าและ
สัญญาบริการ
ค่ าบริการรวม
ต่ อรายได้ ค่า
เช่ าและ
ค่ าบริการรวม
ทังA หมด1
(ร้ อยละ)
2.20

พ.ศ. 2557

42.75

ทีมา:บริ ษัทปิ นทองอินดัสเตรี ยลปาร์ คจํากัด และบริ ษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี จํากัด
หมายเหตุ: 1สัดส่วนรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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5.2

สรุ ปข้ อมูลการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สนิ และมูลค่าประเมินของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี '

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

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

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

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

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

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

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
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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
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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)
76
ปิ นทอง 2
B4
35.50
34.50
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)

37.95
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 ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกโดยคํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยสมมติฐานทีผู้ประเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง' แรกสรุปได้ ดงั นี '
สมมติฐาน
วันทีประเมิน
วิธีการประเมินมูลค่า

บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2557
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2557
วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก
โดยโครงสร้ างการจัด หาประโยชน์ ต ามที เปิ ดเผยไว้ ในข้ อ 6. วิธี การ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุน รวมจะลงทุน และ
นโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างไรโดยการประเมินมูลค่า
ใช้ วิ ธี ป ระมาณการกระแสเงิ น สดรั บ สุท ธิ ที จะเกิ ด จากการลงทุน ใน
ทรัพย์ สินในช่วงระยะเวลา 10 ปี แรกนับจากวันทีประเมินมูลค่า และ
คํานวณมูลค่าณ จุดสิ 'นสุดการประมาณการ (Terminal value หรื อ
Reversionary value) โดยใช้ ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในปี ที
11 หารอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization rate)
ในช่วงก่อนครบกําหนดสัญญาเช่า ในช่วงก่อนครบกําหนดสัญญา
และบริ การปั จจุบนั
เช่าและบริ การปั จจุบนั
คํานวณตามอัตราทีกําหนดไว้ ใน คํานวณตามอัตราทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
หลังจากครบกําหนดสัญญาเช่า หลังจากครบกําหนดสัญญาเช่า
และบริ การ
และบริ การ
เติบโตในอัตราปี ละประมาณร้ อย เติบโตทุกๆ 3 ปี โดยอ้ างอิงจาก
ละ 3.00 ต่อปี
ค่าเช่าตลาด ซึงปรับเพิมขึ 'น
ประมาณร้ อยละ 2.50 ต่อปี
ร้ อยละ 95
ร้ อยละ 95

อัตราการเช่าพื 'นที (Occupancy
rate) หลังจากครบกําหนดสัญญา
เช่าและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซม และ
ร้ อยละ 3.00 ของรายได้ รวม
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ค่าเบี 'ยประกันภัยความเสียงทุก
ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย
ชนิด
โดยทุ น ประกั น ภั ย รวมเท่ า กั บ
ประมาณการรายได้ ในงวดถัดมา
ค่าเบี 'ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย
โดยทุ น ประกั น ภั ย รวมเท่ า กั บ
ต้ น ทุน ทดแทนใหม่ (ไม่ร วมฐาน
ราก)
ค่าบํารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1,000 บาทต่อไร่ตอ่ เดือน
ค่าภาษี โรงเรื อน
ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ ค่าเช่า
โดยรายได้ ค่า เช่ า คิ ด เป็ นร้ อยละ

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

ร้ อยละ 2.50 ของรายได้ รวม
ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย
โดยทุ น ประกั น ภั ย รวมเท่ า กั บ
ประมาณการรายได้ ในงวดถัดมา
ร้ อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย
โดยทุ น ประกั น ภั ย รวมเท่ า กั บ
ต้ น ทุน ทดแทนใหม่ (ไม่ร วมฐาน
ราก)
1,000 บาทต่อไร่ตอ่ เดือน
ร้ อยละ 12.5 ของรายได้ ค่าเช่า
โดยรายได้ ค่า เช่า คิ ดเป็ นร้ อยละ
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บริษัทอเมริกัน แอ๊ พเพรซัล
(ประเทศไทย) จํากัด
4 0 ข อ ง ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่ า บริ การรวมสํ า หรั บ สั ญ ญา
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า และ
ร้ อยละ 100 ของรายได้ คา่ เช่าและ
ค่าบริ การรวมสําหรั บสัญญาเช่ า
ทีดิน

บริษัทไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
4 0 ข อ ง ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่ า บริ การรวมสํ า หรั บ สั ญ ญา
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า และ
ร้ อยละ 100 ของรายได้ คา่ เช่าและ
ค่าบริ การรวมสําหรั บสัญญาเช่า
ทีดิน

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการบริ หาร
ร้ อยละ 4.00 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การของอสังหาริ มทรัพย์
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ ร้ อยละ 2.00 ของกําไรจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ โดยที
กํ าไรจากการดํ าเนิ นงานของอสังหาริ มทรัพย์ หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั'
(Incentive Fee)
กองทุน รวมได้ รั บ จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หัก ด้ ว ยต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ า ย
ทังหมดที
'
เกิดขึ 'นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
' '
ไม่รวมค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ ายของกองทุน รวม เช่น ค่า ตอบแทน
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และค่ า ตอบแทนผู้ จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า
รายใหม่
และค่ า บริ ก ารที ได้ รั บ จากผู้เ ช่ า และค่ า บริ ก ารที ได้ รั บ จากผู้เ ช่ า
รายใหม่สาํ หรับสัญญาเช่าทีมีอายุ รายใหม่ สํ า หรั บ สัญ ญาเช่ า ที มี
ตังแต่
' 3 ปี หรื อประมาณร้ อยละ อายุตงแต่
ั ' 3 ปี หรื อประมาณร้ อย
0.70 ของรายได้ รวม
ละ 0.75 ของรายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานอืนๆ ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ ร วม ซึง ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวม ซึง
ประกอบด้ วยได้ แก่ ค่ า อากร ประกอบด้ วยได้ แก่ ค่ า อากร
แสตมป์ และค่ า ธรรมเนี ย มอื น แสตมป์ และค่ า ธรรมเนี ย มอื น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร(LG) ค่า ค่าธรรมเนียมธนาคาร(LG) ค่า
ตรวจสอบอาคารค่ า ตรวจสอบ ตรวจสอบอาคารค่ า ตรวจสอบ
หม้ อ แปลง-ระบบไฟฟ้ าค่าขยาย หม้ อ แปลง-ระบบไฟฟ้ าค่าขยาย
เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายอืนๆ สาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายอืนๆ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้ อยละ 8.00
ร้ อยละ 8.00
(Capitalization rate)
อัตราคิดลด (Discount rate)
ร้ อยละ 11.00
ร้ อยละ 10.00
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมในภาคผนวก 2รายงานประเมินค่าทรัพย์สินฉบับย่อของบริ ษัท
ไนท์แฟรค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัทอเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัดและสามารถ
ขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนี
' ' จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกนันบริ
' ษัทจัดการไม่พบสิงทีเป็ นเหตุให้ เชือว่าสมมติฐานหลักทีใช้ ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ ตาม ผลประกอบการทีเกิ ดขึ 'นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และ
เหตุการณ์ตา่ งๆอาจไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้
ความสมเหตุสมผลในการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้ มีการพิจารณาจากปั จจัยดังต่อไปนี '
1. มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุ นในทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุ นครั Aงแรกจะไม่ สูงกว่ า
ราคาทีได้ จากรายงานประเมินค่ าตําสุดเกินร้ อยละ 10
บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาทีได้ จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็ นราคาทีมีความสมเหตุสมผล เนืองจากได้ ตงอยู
ั ' บ่ นสมมุติฐานทีเหมาะสม โดยได้
คํานึงถึง โครงสร้ างการจัด หาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ผลการดํ าเนินงานทีผ่า นมาในอดีต ของ
ทรัพย์สินทีประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้ อมในปั จจุบนั และสะท้ อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมิน
อิสระทัง' 2 รายทีมีต่อทรัพย์ สินดังกล่าว ดังนัน' บริ ษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าทีกองทุนรวมจะ
ลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกซึงจะไม่สงู กว่าราคาทีได้ จากรายงานประเมินค่า
ตําสุดเกินร้ อยละ 10 น่าจะมีความเหมาะสมดีแล้ ว
2. ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกมีจุดเด่ นและศักยภาพหลายประการ
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกอยู่ห่างจากท่าเรื อแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร ซึงถือว่ามี
ระยะห่างน้ อยทีสุดเมือเทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าทีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอืนๆใน
ปั จจุบนั นอกจากนี ' ทําเลทีตังดั
' งกล่าวอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและกรุ งเทพมหานครเพียง
ประมาณ 65 กิโลเมตรและ 95 กิโลเมตร ตามลําดับ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุน
รวมจะเข้ า ลงทุ น ครั ง' แรกสามารถส่ ง ออกสิ น ค้ าทางอากาศได้ สะดวก และกระจายสิ น ค้ า เข้ าสู่
กรุงเทพมหานครได้ รวดเร็ ว นอกจากนี ' ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกตังอยู
' ใ่ นบริ เวณพื 'นทีที
มีความเสียงต่อการเกิ ดอุทกภัยตํา ซึงเป็ นอีกปั จจัยทีสําคัญในการพิจารณาเช่าพื 'นทีของผู้เช่าพืน' ที
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าในปั จจุบนั สําหรับด้ านสัดส่วนการเช่าพื 'นทีของผู้เช่า ทรัพย์สินทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมีผ้ เู ช่าทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีเหมาะสม และมีการกระจายตัวของผู้เช่าและมิได้
พึงพาผู้เช่ารายใดรายหนึงอย่างมีสาระสําคัญ สําหรับด้ านผลการดําเนินงาน ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง' แรกมีอตั ราการเช่าพื 'นทีทีสูงและเติบโตต่อเนือง และมีโอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่า
เฉลีย เนื องจากอัต ราค่าเช่า ของอาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ าที กองทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง' แรกที
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ค่อนข้ างตํา เมือเทียบกับอัตราค่าเช่าเฉลียของผู้ประกอบการรายอืนๆ ในบริ เวณเดียวกัน นอกจากนี '
เนืองจากปั จจุบนั ทีดินเปล่าทีเหมาะสมสําหรับการก่อตังนิ
' คมอุตสาหกรรม รวมถึงพื 'นทีทีเหมาะสําหรับ
การก่อสร้ างอาคารโรงงานและคลังสินค้ าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจํากัด การทีกองทุนรวมลงทุนใน
กรรมสิทธิVในทรัพย์สนิ ดังกล่าว (Freehold) จะส่งผลให้ กองทุนรวมได้ รับโอกาสจากการเติบโตของราคา
ทีดินอีกเช่นกัน
3. ราคาทีได้ จากรายงานประเมินยังไม่ ได้ คาํ นึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังA แรกทีบางประการ
การประเมินค่าทรัพย์สนิ โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัง' 2 ราย ไม่ได้ มีการคํานึงถึงปั จจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกบางประการ อาทิ โอกาสในการได้ รับประโยชน์จากการจัดตัง'
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึงบริ ษัทจัดการเชื อว่าปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ ความต้ องการ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีแนวโน้ มเติบโตขึ 'นในระดับสูงและเป็ นผลดีต่อทรัพย์สินทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกในระยะยาว นอกจากนี ' การทีกองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจาก
การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจากกลุม่ ปิ นทอง ยังเป็ นอีกปั จจัยทีสําคัญทีอาจส่งผลต่อการเติบโตของ
กองทุนรวมในอนาคต
4. มู ล ค่ า ที กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น จะเป็ นมู ล ค่ า ที คาดว่ าจะส่ ง ผลให้ นั ก ลงทุ น ได้ รั บ อั ต รา
ผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return : IRR)ทีน่ าพอใจ
เมือพิจารณาจากมูลค่าทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนไม่เกิน 2,574.99 ล้ านบาท และกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้ รับในอนาคตจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีให้ ราคาประเมินตําสุด (บริ ษัทอเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด) จะเห็นได้ ว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของ
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกจะเท่ากับประมาณร้ อยละ 10.6ซึงบริ ษัทจัดการมีความเห็น
ว่าอัตราผลตอบแทนข้ างต้ นอยูใ่ นระดับทีดีและน่าจะเป็ นทีน่าพอใจแก่ผ้ ลู งทุน
เมือพิจารณาจากปั จจัยข้ างต้ น บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก ซึงจะไม่
สูงกว่าราคาทีได้ จากรายงานประเมินค่าตําสุดเกินร้ อยละ 10 เป็ นราคาทีมีความเหมาะสม
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5.3

รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนกําไรตามสมมติฐาน
(หน่ วย: บาท)

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

รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้ อืน

238,809,262
93,150

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์

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

รายได้ สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี 'ยรับ

212,266,281
992,120

รวมรายได้

213,258,401

ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารอืนๆ ของกองทุนรวม
ค่าใช้ จา่ ยในออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และจัดตังกองทุ
'
นรวม

(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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมตามภาคผนวก 3: รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่ง
กําไรตามสมมติฐานและข้ อมูลเกียวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลียนแปลง (Sensitivity Analysis)
นอกจากนี ' บริ ษัทจัดการได้ ทําการวิเคราะห์ประมาณการผลตอบแทนทีคาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรู ปแบบ
เงินปั นส่วนแบ่งกําไรและความไวต่อการเปลียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของผลตอบแทนดังกล่าว โดยทําการ
วิเคราะห์จากรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตังแต่
' วนั ที 1
มิถนุ ายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ซึงได้ รับการสอบทานโดย บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด ประกอบกับสมมติฐานดังต่อไปนี '
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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
การเปลียนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การมีผลกระทบต่อรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกทังนี
' 'สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลียตามรายงานประมาณการ
งบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม
2558เท่ากับร้ อยละ 1.5 ต่อปี โดยการเปลียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ทีคาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรูปแบบเงินปั นส่วนแบ่งกําไร ดังต่อไปนี '
อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณการสําหรับงวด
ประมาณการจํานวนเงิน
ตังA แต่ วันที 1 มิถุนายน2557
ปั นส่ วนแบ่ งกําไร (บาท)
ถึงวันที 31 พฤษภาคม
2558
(4)
ตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
176,695,029
กรณีฐาน
177,365,267
สูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
178,035,504

ประมาณอัตราเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไรทีจ่ าย
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน1
(บาทต่ อหน่ วย)
(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 ราคา
ที 10.00 บาทต่อหน่วย ซึงเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึงรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรั บรองผลได้ ทัง' นี ' ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมตามภาคผนวก 3:
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้ อมูลเกียวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลียนแปลง (Sensitivity Analysis)

อัตราการเช่ าพืนA ที
การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพื 'นทีมีผลกระทบต่อรายได้ จากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครั ง' แรกทัง' นีส' มมติฐานอัตราการเช่าพืน' ทีตามรายงานประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกํ าไรตาม
สมมติฐานสําหรับปี ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558เท่ากับร้ อยละ 100 โดยการเปลียนแปลง
อัต ราการเช่ า พื น' ที มี ผ ลกระทบต่อ ผลตอบแทนที คาดว่า ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะได้ รั บ ในรู ป แบบเงิ น ปั น ส่ว นแบ่ง กํ า ไร
ดังต่อไปนี '

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณการสําหรับงวด
ตังA แต่ วันที 1 มิถุนายน
2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2558
ตํากว่ากรณีฐานร้ 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 ราคา
ที 10.00 บาทต่อหน่วย ซึงเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึงรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรั บรองผลได้ ทัง' นี ' ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมตามภาคผนวก 3:
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้ อมูลเกียวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลียนแปลง (Sensitivity Analysis)

อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการและอัตราการเช่ าพืนA ที
การเปลียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การและอัตราการเช่าพื 'นทีควบคู่กนั มีผลกระทบต่อรายได้ จากการ
ดําเนินงานของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกดังต่อไปนี '
กรณีตําทีสุด
• สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลียสําหรับงวดตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม เท่ากับร้ อยละ 0.5 ต่อปี ซึงตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
• สมมติฐานอัตราการเช่าพื 'นทีสําหรับงวดตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558
เท่ากับร้ อยละ 95 ซึงตํากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5
กรณีสงู ทีสุด
• สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การเฉลียสําหรับงวดตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2558เท่ากับร้ อยละ 2.5 ต่อปี ซึงสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1
• สมมติฐานอัตราการเช่าพื 'นทีสําหรับงวดตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558เท่ากับ
ร้ อยละ 100
การเปลียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริ การและอัตราการเช่าพื 'นทีควบคู่กนั มีผลกระทบต่อผลตอบแทนที
คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับในรูปแบบเงินปั นส่วนแบ่งกําไร ดังต่อไปนี '
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อัตราการเติบโตของค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ประมาณการสําหรับงวด
ตังA แต่ วันที 1 มิถุนายน
2557 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2558

ประมาณการจํานวนเงิน
ปั นส่ วนแบ่ งกําไร (บาท)

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

(4)
170,937,766
177,365,267
178,035,504

(5) = (4) / (2)
0.7614
0.7900
0.7930

กรณีตําทีสุด
กรณีฐาน
กรณีสงู ทีสุด

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 ราคา
ที 10.00 บาทต่อหน่วย ซึงเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสําหรับหนึงรอบระยะเวลาบัญชี ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2557
ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558และไม่อาจรั บรองผลได้ ทัง' นี ' ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมตามภาคผนวก 3:
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนแบ่งกําไรตามสมมติฐานและข้ อมูลเกียวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลียนแปลง (Sensitivity Analysis)

5.4

การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนเพิมเติม และ/หรื อปรับการลงทุน
(ปรับ Portfolio) โดยอาจทําการซื 'อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีลงทุน
เพิ มเติ ม โดยจะมี แ นวทางการลงทุน และการบริ ห ารจัด การภายใต้ ข อบเขต และทิ ศ ทางเดี ย วกัน กั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ นโยบายการลงทุ น ในการลงทุ น ครั ง' แรก กล่ า วคื อ มุ่ ง เน้ นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานให้ เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรื อสวนอุตสาหกรรม
และ/หรื อคลังสินค้ า ซึงกลุ่มปิ นทองมีกรรมสิทธิV และ/หรื อสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อบริ หาร ทัง' ทีมีอยู่ใ น
ปั จจุบนั และจะได้ มีขึ 'นในอนาคต โดยกองทุนรวมได้ รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน (Option to Invest) และ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)
1. สิทธิในการลงทุนในทรัพย์ สิน (Option to Invest)
ในกรณีทีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบุคคลทีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํ า กัด เสนอชื อให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที เป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทนยัง คงปฏิ บัติ ห น้ าที เป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีเกิดจากการแปลงสภาพ
ของกองทุนรวม (REIT) (แล้ วแต่กรณี) กองทุนรวมหรื อกองทรัสต์มีสิทธิซื 'อทีดิน และ/หรื ออาคารโรงงาน
และ/หรื อคลังสินค้ า และ/หรื อทรัพย์สนิ อืนใดทีเกียวข้ อง ซึงเป็ นกรรมสิทธิVของบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ทังนี
' ' ในราคาและระยะเวลาตามที
คูส่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน หรื อในราคาประเมินเฉลียของผู้ประเมินราคาอิสระซึงแต่งตังโดยบริ
'
ษัท ปิ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด (แล้ วแต่กรณี)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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2. สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีได้ มีการจดทะเบียนจัดตังกองทุ
'
นรวมหรื อกองทรัสต์ในกรณีทีมีการ
แปลงสภาพของกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) ในกรณีทีบริ ษัท ปิ น
ทอง อิ นดัสเตรี ย ล ปาร์ ค จํ า กัด และ/หรื อบริ ษัท พี ไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํ า กัด ประสงค์ ทีจะ
จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ประเภททีดิน อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า (เว้ นแต่เป็ นการ
เสนอทรัพย์สินแก่ลกู ค้ ารายย่อยหรื อนายหน้ าของลูกค้ ารายย่อยทีประกอบธุรกิจอืนๆทีไม่ใช่ธุรกิจการ
พัฒนาพื 'นทีอุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อ คลังสินค้ า เพือขาย และ/หรื อให้ เช่าอาคารโรงงาน
และ/หรื อ คลังสินค้ าในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด บริ ษัท พีไอพี แลนด์
แอนด์ แฟคตอรี 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 โดยระบุ
ข้ อกําหนด เงือนไข และรายละเอียดของทรัพย์สินนัน' เพือให้ กองทุนรวมหรื อ REIT พิจารณารับข้ อเสนอ
ก่อน
หากกองทุนรวมหรื อ REIT ได้ มีคําสนองต่อคําเสนอในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมหรื อ
REIT และบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด
จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการเพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) และ/หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงการดําเนินการ
จดทะเบียนรั บโอนกรรมสิทธิV หรื อสิทธิ การเช่าต่อเจ้ าพนักงานทีเกี ยวข้ อง (หากจํ าเป็ น) ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีกองทุนรวมหรื อ REIT ได้ บอกกล่าวคําสนองเพือลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทีกองทุนรวมหรื อ REIT ปฏิเสธคําเสนอดังกล่าวเป็ นหนังสือแล้ ว บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด จึงจะสามารถนําทรัพย์สินดังกล่าวไป
เสนอต่อ บุคคลที สาม อย่างไรก็ ตาม ข้ อเสนอที เกี ยวข้ องกับทรั พย์ สินที เสนอให้ ผ้ ูซื อ' บุคคลทีสามนัน'
จะต้ องไม่ดีกว่าข้ อเสนอทีเสนอให้ แก่กองทุนรวมหรื อ REIT ทังนี
' ' หากบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ไม่สามารถดําเนินการเจรจา ตกลง หรื อเข้ า
ทําสัญญากับผู้ซื 'อบุคคลทีสามได้ ภายใน 365 วันนับแต่วนั ทีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ได้ รับหนังสือตอบปฏิเสธคําเสนอจากกองทุนรวม
หรื อ REIT แล้ ว บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี
จํากัดตกลงให้ สทิ ธิแก่กองทุนรวมหรื อ REIT ในการพิจารณาลงทุนก่อนดังกล่าวต่อไปตามเงือนไขทีระบุไว้
ข้ างต้ น
ทัง' นี ' บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาใช้ สิ ท ธิ ข้ างต้ น หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ เท่ า ที ไม่ ขัด กั บ หลัก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการ ก.ล.ต และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. และเท่าทีเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการนี '
ทังนี
' ' กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า หรื อจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพือประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืนใด ตามทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอืนทีเกียวข้ อง ทังมี
' ผลใช้ บงั คับอยู่ใน
ปั จจุบนั และทีจะได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทุนรวมต้ องเพิมทุนหรื อกู้ยืมเงิ นเพือไปลงทุนในอนาคตนันกองทุ
'
นรวมอาจมี
ข้ อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมในอนาคตซึงหากมีการ
เปลียนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
' ' ในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ทีถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนัน' ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ ประสบ
ผลสําเร็ จ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการ
แปลงสภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ เพือดําเนินการโอนกรรมสิทธิVในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนไปยัง
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง เพือประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
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6. วิ ธี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่ างไร
6.1 การจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
บริ ษัทจัดการมีนโยบายทีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยนําพื 'นทีของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจทีจะเช่าพื 'นทีของทรัพย์สิน
ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ดังนัน' เพือเพิมอัตราการเช่าพื 'นที ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จึงมีหน้ าทีในการทําการตลาด
โดยการติ ดต่อ ลูก ค้ า เป้ าหมายโดยตรง หรื อ การติ ด ต่อผ่า นตัว กลางต่า งๆ รวมทัง' การพัฒ นาสือเพื อส่ง เสริ ม
การตลาด การให้ เข้ าชมทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน และการเจรจากับผู้ทีสนใจจะเช่าพื 'นที ทังนี
' ' กองทุนรวมจะ
ชําระค่าตอบแทนการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราทีแปรผันตามผลประกอบการ
ของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
ภายหลังจากวันทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพื 'นทีภายใต้
สัญญาเช่าพื 'นทีและสัญญาบริ การของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่มีการกําหนด
ระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การเบื 'องต้ นเป็ นเวลาประมาณ3 ปี ผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาในกรณีทีผู้เช่าผิด
สัญญา และมีการกําหนดให้ ผ้ ูเช่าต้ องวางเงินประกันการเช่ากับผู้ให้ เช่า ซึงเจ้ าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบเงิ น
ประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจากผู้เช่าอันเป็ นผลประโยชน์ทีกองทุนรวมควรได้ รับให้ แก่กองทุนรวม
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
ทังนี
' ' สําหรับสัญญาบริ การ เจ้ าของทรัพย์สนิ เดิมมีหน้ าทีในการแจ้ งให้ ผ้ เู ช่ารับทราบและยินยอมเปลียนคู่สญ
ั ญาใน
สัญญาบริ การจากเจ้ าของทรัพย์สนิ เดิมเป็ นกองทุนรวม ในกรณีทีผู้เช่าปฏิเสธทีจะให้ ความยินยอมดังกล่าวและไม่
ชําระค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวม เจ้ าของทรัพย์สนิ เดิมในฐานะผู้ให้ บริ การเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ บริ การกับผู้เช่าราย
นันๆ
' ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ 'นสุดลง ซึงเจ้ าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ อันเป็ นผลประโยชน์ที
กองทุนรวมควรได้ รับให้ แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาทีกําหนด
นอกจากนี ' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํ ากัด ซึงเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกก่อนวันทีโอนกรรมสิทธิVให้ แก่กองทุนรวม ตกลงให้ มีการประกัน
การมีผ้ เู ช่าสําหรับพื 'นทีเช่าทีว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิV เป็ นระยะเวลา 3
ปี หรื อ จนกว่า จะมี บุค คลภายนอกเข้ า ทํ า สัญ ญาเช่า ทรั พย์ สิน ดังกล่า วกับ กองทุน รวม โดยอัตราค่า เช่ า และ
ค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราทีระบุไว้ ตามสัญญาทีทํากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรื อยู
นิตข้ างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีทียูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
ทังนี
' ' ในกรณีทีผู้เช่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนซึงมีรายละเอียดตามทีปรากฏในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตกลง
ก่อตังสิ
' ทธิและการกระทําการ(“ยูนิตทีรับประกัน”)ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า และ/
หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเมือสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ตกลงรับประกันรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของยูนิตทีรับประกันนับแต่วนั ถัด
จากวันทีผู้เช่าทรัพย์สนิ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรื อวันครบกําหนดระยะเวลาตาม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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สัญญาเช่าของยูนิตนันๆ
' (แล้ วแต่กรณี) จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิV
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราทีระบุไว้ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ทีทํากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตทีรับประกันนันๆ
'
โดยหลังจากกองทุนรวมเข้ าลงทุน โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์จะเป็ นดังแผนภาพต่อไปนี '
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์
แฟคตอรี จํากัด

ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประกันการมีผู้เช่าสําหรับพื'นทีเช่าทีว่าง และประกันกรณีผู้เช่าเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกําหนด และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมือ
เงินป~นผล
สัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลา1

กองทุนรวม
ให้เช่าพื'นที
และบริการ

รายได้ค่าเช่า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปhiนทอง อินดัสเตรียล
ปาร์ค จํากัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
หมายเหตุ: 1 เฉพาะยูนิตทีระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญาตกลงก่อตังสิ
' ทธิและการกระทําการ
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6.2

ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
ภาวะอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าภายในพื 'นทีนิคมอุตสาหกรรมขึ 'นอยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลัก เนืองจากภาวะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสําคัญทีผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทังในประเทศและต่
'
างประเทศใช้ ประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในด้ านการผลิตสินค้ า เพือ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคภายในประเทศและเพือการส่งออก
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
นับตังแต่
' วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมือปี พ.ศ. 2551 ได้ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภูมิภาค
ทัวโลกนันเศรษฐกิ
'
จโลกเริ มฟื น' ตัวอย่างช้ าๆ ด้ วยอัตราการเติบโตทีไม่สงู มากนัก ตามรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กามีการฟื น' ตัวได้
อย่างต่อเนือง จากการจ้ างงานทีปรั บตัวสูงขึน' การดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และการขยาย
เพดานหนี ส' าธารณะนอกจากนี ' เศรษฐกิ จของกลุ่ม ประเทศสหภาพยุโรป (ยูโ รโซน) มี การปรั บตัว ดี ขึน'
ตามลําดับ ซึงเป็ นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศสมาชิก และการดําเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายโดยธนาคารกลางยุโรปสําหรับเศรษฐกิจของประเทศญี ปุ่ นนัน' คาดว่าการขยายตัวจะปรับ
ลดลงเล็กน้ อย สืบเนืองมาจากการขึ 'นอัตราภาษี การบริ โภค และการลดลงของแรงส่งของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองโดยมีสาเหตุสําคัญมา
จากการขยายการลงทุนโครงสร้ างพื 'นฐาน การขยายมาตรการผ่อนคลายทางภาษี แก่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงสิ 'น
ปี พ.ศ. 2559 และการอ่อนค่าของเงินหยวน โดยเมือวันที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ คาดการณ์อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 ทีระดับ
ร้ อยละ 3.4
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2556 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทีแท้ 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 นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม (Compound Annual
Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้ อยละ 3.8 ต่อปี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทีแท้ จริ งมีอตั ราการเติบโตเฉลียสะสม(CAGR) เท่ากับร้ อยละ 4.7ต่อปี เนืองมาจากการขยายตัวด้ าน
การลงทุนทังภาครั
'
ฐ และภาคเอกชน และการกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองของรัฐบาล
สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปั จจุบนั (Nominal GDP) ในไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2557 มี
มูลค่าลดลงร้ อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงทังในด้
' านการ
ใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้ าทังนี
' ' สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราทีลดลง โดยอยู่
ในช่วงร้ อยละ 1.5 ถึง 2.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกทีมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ 'นจากครึงปี แรก
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และแรงกดดันด้ านราคานํ 'ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ทีอยู่ในเกณฑ์ตํา ซึงเอื 'ออํานวยต่อการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย ในขณะทีมีปัจจัยลบคือการจัดตังรั' ฐบาลล่าช้ า การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนทีฟื น' ตัวล่าช้ า
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง รวมทังการขยายตั
'
วของภาคการท่องเทียวในอัตราทีตํา
แผนภาพแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP)ของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 –
2556
พันล้านบาท
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ทีมา: IMF (World Economic Outlook Database)

นอกจากอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทีอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง ขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยยังถือว่ามีขนาดใหญ่เมือเทียบกับประเทศอืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภูมิภาค
ฯ) โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556อยูใ่ นอันดับที 2 ของภูมิภาคฯ รอง
จากประเทศอินโดนีเซีย
ดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนของประเทศไทยทีเพิมขึ 'นอย่างต่อเนืองเป็ นอีกหนึงปั จจัยสําคัญทีช่วยดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย โดยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี
พ.ศ. 2551 ดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนเพิมขึ 'นอย่างต่อเนืองจาก 138 เป็ น 147ในระหว่างปี พ.ศ.2554 –
2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) เท่ากับร้ อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยหลักมาจากความ
เชือมันของผู้บริ โภคทีเพิมขึ 'น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การปรับค่าจ้ างแรงงานขันตํ
' า
การออกมาตรการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก เป็ นต้ น สําหรับดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนในช่วงเดือนมกราคม
ถึงมีนาคมของปี พ.ศ.2557นัน' มีจํานวนเท่ากับ 146 ซึงลดลงร้ อยละ 2.0จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
เนืองจากการลดลงของปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์หลังจากการสิ 'นสุดมาตรการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก การ
ชะลอตัวของรายได้ และความเชือมันของผู้บริ โภคเกียวกับภาวะเศรษฐกิจทีลดลง
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แผนภาพแสดงดัชนีการบริ โภคของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และใน
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557
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ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การขยายการบริ โภคของภาคเอกชนในประเทศและการฟื 'นตัวของเศรษฐกิ จโลกส่งผลให้ การลงทุนของ
ภาคเอกชนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2556 ขยายตัวสูงขึ 'นอย่างต่อเนือง โดยดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนเติบโตขึ 'นจาก 176ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 238 ในปี พ.ศ.2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม
(CAGR) ร้ อยละ 6.2 ต่อปี สําหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ.2557 ดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนอยู่ที 230 ซึงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สถานการณ์ทางการเมืองทีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม
การผลิตทีมีการชะลอการนําเข้ าเครื องจักรและอุปกรณ์เพือรอความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ
สําหรับแนวโน้ มการลงทุนในระยะสันคาดว่
'
าผู้ประกอบการบางส่วนอาจตัดสินใจชะลอการลงทุน เนืองจาก
ความไม่แน่นอนด้ านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้ มเศรษฐกิจในประเทศทีชะลอตัว อย่างไรก็ดี
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ ผู้ประกอบการยังมีความต้ องการลงทุนเพือปรับโครงสร้ างการผลิตและ
ทดแทนการใช้ แรงงาน ซึงเห็นได้ จากมูลค่าการขอรั บและการออกบัตรส่งเสริ มการลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) ทีอยูใ่ นระดับสูง
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แผนภาพแสดงดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และเดือน
มกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557
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ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยสําหรับในปี พ.ศ.2556 โครงการลงทุนของเอกชนทีได้ รับอนุมตั ิการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI มีจํานวน
ทังสิ
' 'น 2,016 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทังสิ
' 'นประมาณ 1,027,000 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตประมาณร้ อยละ 4.4 จากมูลค่าเงินลงทุนในปี ก่อนหน้ า ซึงมีจํานวนประมาณ 984,000 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการขยายกําลังการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะเครื องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่งอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองทีมีความรุนแรงขึ 'นในช่วงไตรมาสที 1
ของปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ มลู ค่าเงินลงทุนรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ลดลงร้ อยละ
87.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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จํานวนโครงการ (โครงการ)

แผนภาพแสดงมูลค่าเงินลงทุนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และในระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556และของปี พ.ศ. 2557

ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มี.ค.
2556
2557

เงินลงทุน

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

จากเศรษฐกิจของประเทศไทยทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง การบริ โภคของภาคเอกชนในประเทศทีมีแนวโน้ ม
เพิมสูงขึ 'นในระยะยาว และนโยบายภาครัฐทีให้ การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ ประเทศไทยสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุนอย่างต่อเนืองในทุกภาคอุตสาหกรรม เพือตอบสนองทังความต้
'
องการ
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ของผู้บ ริ โ ภคในประเทศและความต้ อ งการในตลาดส่ง ออก โดยมูล ค่า การลงทุน โดยตรงจากต่า งชาติ
(Foreign Direct Investment: FDI) ของประเทศไทยเพิมขึ 'นจากจํานวนประมาณ 279,000 ล้ านบาทในปี
พ.ศ. 2553 เป็ นประมาณ 479,000 ล้ านบาทในปี พ.ศ.2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR)
เท่ากับร้ อยละ 19.7 ต่อปี โดยมีการลงทุนในโครงการทังสิ
' 'น 1,224 โครงการ สําหรับในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคมของปี พ.ศ.2557มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติยงั คงเติบโตขึ 'นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
หน้ าร้ อยละ 28.1 จากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะ
เครื องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
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เงินลงทุน (พันล้านบาท)

จํานวนโครงการ (โครงการ)

แผนภาพแสดงมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2556 และใน
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556 และของปี พ.ศ. 2557

ม.ค. - มี.ค. ม.ค. - มี.ค.
2556
2557

เงินลงทุน

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

ในปี พ.ศ. 2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ของ
ประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ 479,000 ล้ านบาท อยูใ่ นลําดับที 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
(ทีมา: CIA (The World Factbook))โดยนักลงทุนจากต่างประเทศทีมีมลู ค่าการลงทุนโดยตรงสูงทีสุดได้ แก่
ผู้ประกอบการสัญชาติญีปุ่ น ซึงในปี พ.ศ. 2556 มีการลงทุนในประเทศไทยทังสิ
' 'นประมาณ 290,000 ล้ าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.7 ของเงิ นลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทัง' หมด ทังนี
' เ' ป็ นผลมาจากการที
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านการค้ าและการลงทุนกับประเทศญีปุ่ นมาเป็ นเวลานาน
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แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามสัญชาติของนัก
ลงทุน

15.7%

4.2%

ญี(ปุ*น
ฮ่องกง

4.5%

เนเธอร์แลนด์
6.9%

มาเลเซีย

60.7%

8.1%

สิงคโปร์
อื(นๆ

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

ตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน พบว่านักลงทุนต่างชาติสว่ นใหญ่จะดําเนินการ
จัดตังฐานการผลิ
'
ตในเขตส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี ซึงเป็ นจุดยุทธศาสตร์
สําคัญของประเทศไทยในด้ านการขนส่งสินค้ าไปยังประเทศอืนๆ โดยผ่านท่าเรื อนํ 'าลึกและท่าอากาศยาน
โดยในปี พ.ศ.2556 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเขตส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 คิดเป็ นสัดส่วนสูง
ถึงร้ อยละ 62.0 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทงหมด
ั'
แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.2556 จําแนกตามเขตส่งเสริ มการ
ลงทุน
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ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
หมายเหตุ: เขต 1 ประกอบด้ วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ประกอบด้ ว ย กาญจนบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรี อยุธ ยา ภูเก็ ต ระยอง ราชบุรี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
เขต 3 ประกอบด้ วย จังหวัดทีเหลืออีก 59 จังหวัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 41

เนืองจากประเทศไทยมีทําเลทีตังที
' อยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค มีระบบสาธารณูปโภคพื 'นฐาน ระบบ
ขนส่ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ที มี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี แ รงงานในประเทศทีมี ฝี มื อ ทํา ให้ ผ้ ูประกอบหลายราย
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานในการผลิตและศูนย์กลางด้ านโล
จิสติกส์
ทังนี
' ' อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็ นอุตสาหกรรมทีมีขนาดใหญ่และเป็ นตัวขับเคลือนเศรษฐกิจทีสําคัญของ
ไทย โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าของอุตสาหกรรมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2.0 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีการส่งออกรถยนต์และชิ 'นส่วนรถยนต์มีมลู ค่าเท่ากับ 738,113 ล้ านบาท
หรื อเท่ากับร้ อยละ 10.7 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ และเป็ นสินค้ าส่งออกทีมีมลู ค่าสูงสุดเป็ นอันดับ
ที 1 ของประเทศไทยโดยมีผ้ ผู ลิตรถยนต์ชนนํ
ั ' าของโลกหลายรายเข้ ามาตังฐานการผลิ
'
ตตามภูมิภาคต่างๆ
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก อาทิ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึงตังโรงงานอยู
'
่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึงตังโรงงานอยู
'
่ในจังหวัดชลบุรี และบริ ษัท ออ
โต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท บีเอ็ม
ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ ง (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึงตังโรงงานอยู
'
่ในจังหวัดระยอง เป็ นต้ นทําให้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยกลายเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ เพือการส่งออกทีสําคัญแห่งหนึงของโลก มีปริ มาณการผลิต
รถยนต์อยู่ในอันดับที 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 ซึงเป็ นปี ทีมีปริ มาณการผลิตทีสูงทีสุดเป็ นประวัติการณ์
ด้ วยจํานวนรถยนต์ทีผลิตทังสิ
' 'นประมาณ 2.5 ล้ านคัน
แผนภาพแสดงปริ มาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2556
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ทีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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แผนภาพแสดงอันดับการผลิตรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2556
พันคัน
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ทีมา: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้ วยขนาดอุตสาหกรรมยานยนต์ทีมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงพร้ อมให้ การสนับสนุน
อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนืองในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ ไทยกลายเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล (Eco Car) ทีสําคัญของโลก ควบคูไ่ ปกับการเป็ นผู้นําด้ านการผลิตรถยนต์
กระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที 4 จังหวัดชลบุรีคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.
2558 ประเทศไทยจะมีปริ มาณการผลิตรถยนต์มากกว่า 3 ล้ านคัน
ตารางแสดงพื 'นทีตังโรงงานในประเทศไทยของผู
'
้ ประกอบรถยนต์ชนนํ
ั' า
ภูมิภาค
จังหวัด
ผู้ประกอบการ
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
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

ภาค
ตะวันออก

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
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แผนภาพแสดงสัดส่วนพื 'นทีนิคมอุตสาหกรรมในปี 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

นอกจากจุดแข็ งของประเทศไทยในข้ า งต้ น การเกิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น (Asean Economic
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558เป็ นอีกปั จจัยสําคัญทีจะช่วยเพิมความน่าสนใจของประเทศไทยในการ
เป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ าเพือตอบสนองความต้ องการของฐานผู้บริ โภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึงมีประชากรรวมทังสิ
' 'นกว่า 600 ล้ านคน
สภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมถูกจัดตังขึ
' 'นเพือให้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ ามาดําเนินกิจการอยู่ในบริ เวณเดียวกัน
อย่างเป็ นระบบ โดยมีการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ บริ การโรงงาน
อุตสาหกรรมและบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้ วน จากข้ อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย(กนอ.) ณ วันที 6 ธันวาคม พ.ศ.2556พบว่าประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมทังสิ
' 'น 50 แห่ง โดย
ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เนืองจากจังหวัดดังกล่าวอยูไ่ ม่หา่ งจากศูนย์กลาง
การคมนาคมทีสําคัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรื อแหลมฉบัง เป็ นต้ น ทังนี
' ' นิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีภาคเอกชนเป็ นผู้ดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของกนอ.
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แผนภาพแสดงตําแหน่งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยแยกรายจังหวัด

ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ าในภาคตะวันออก
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าถือเป็ นทางเลือกหนึงสําหรับผู้ประกอบการทีต้ องการความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการการผลิตสินค้ า ทีต้ องการลดความเสียงจากความไม่แน่นอนต่างๆ โดยไม่
โดย ต้องการใช้ เงินลงทุน
สูงในการซื 'อทีดินและจัจัดสร้ างอาคารโรงงานและคลังสินค้ า และผู้ประกอบกิ
ระกอบกิจการจากต่างประเทศทีต้ องการ
ลดความเสียงในระยะแรกของการเข้ ามาประกอบกิ
มา
จการในประเทศไทย
ทังนี
' ' อุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออก มีการเติ
เติบโตขึ 'นอย่างต่อเนืองในช่วง 3
ปี ทีผ่านมา โดยพื 'นทีรวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพิมขึ 'นจาก
'นจ 427,828 ตารางเมตรในปี พ.ศ.
2553 เป็ น 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ.
พ 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม(CAGR)
ยสะสม
ประมาณร้ อย
ละ 11.0 ต่อปี โดย ณ ไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556 พื 'นทีรวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีจํานวน
เท่ากับ 551,853 ตารางเมตร เพิมขึ 'นอีก 24,760 ตารางเมตรจากจํานวน 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ.
2555 ซึงคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.7
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แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในพื 'นทีภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2553 – 2555
และไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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ไตรมาส 1 ป† 2556

เปลียนแปลง (%)

ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นอกจากนี ' พืน' ทีอุปทานส่วนใหญ่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกตังอยู
' ่ในพื 'นที
จังหวัดชลบุรีเป็ นหลัก โดยมีพื 'นทีประมาณ 317,258 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57 ของพื 'นทีทังหมดใน
'
ภาคตะวันออก ลําดับถัดมาได้ แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราซึงมีพื 'นทีอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ประมาณ 202,595 ตารางเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 37 ของพื 'นทีทังหมด
'
ในขณะทีพื 'นทีอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดระยองมีจํานวนค่อนข้ างจํากัดคือประมาณ 32,000 ตารางเมตร เนืองจากพื 'นที
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นพื 'นทีสําหรับขาย
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. 2557 ภาคตะวันออกมีอปุ ทานใหม่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพียงโครงการเดียว ซึง
ได้ แก่โครงการ TPark ศรี ราชา ซึงตังอยู
' ่ในพื 'นทีอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีพื 'นทีให้ เช่าจํานวนประมาณ
141,000 ตารางเมตร และตังอยู
' บ่ นทีดินขนาดประมาณ 318 ไร่
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สําหรับอุปสงค์การเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากับ
352,889 ตารางเมตร เพิมขึ 'นจาก 285,875 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม
(CAGR) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ประมาณร้ อยละ 11.1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เนืองจากในปี พ.ศ.
2555 มีจํานวนอุปทานพื 'นทีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าทีเพิมขึ 'น ทําให้ อตั ราการเช่าพื 'นทีเฉลียของ
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 ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์ อทุ กภัยได้ สง่ กระทบต่ออุตสาหกรรมการพัฒนาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าของประเทศไทยอย่างหลีกเลียงมิได้ แต่ด้วยทําเลทีตังของอาคารโรงงานและคลั
'
งสินค้ า
ให้ เ ช่ า ในภาคตะวัน ออกที มี ความเสียงจากอุทกภัย ตํ า รวมถึ ง ปั จจัย ด้ า นเศรษฐกิ จ และการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในพื 'นทีดังกล่าวยังคงเป็ นทางเลือกอันดับ
หนึงของผู้ป ระกอบการภาคการผลิตส่วนใหญ่ โดยเห็น ได้ จากค่าเช่า เฉลียของพื น' ที อาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าในพื 'นทีดังกล่าวทีมีแนวโน้ มเพิมขึ 'น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลียของพื 'นที
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีอตั ราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) ประมาณร้ อยละ 1.0 ต่อปี เติบโต
จาก 156.92 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 160.16 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ.
2555 โดยสําหรับในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลียของพื 'นทีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
เท่ากับ 161.25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเพิมขึ 'นร้ อยละ 0.7 จากค่าเช่าเฉลียในปี พ.ศ. 2555
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แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉลียของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2553 –
2555 และไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ าในจังหวัดชลบุรี
จากปั จจัยด้ านทําเลทีตัง' จังหวัดชลบุรีถือเป็ นจังหวัดทีมีศกั ยภาพสูงในการตังฐานการผลิ
'
ตสินค้ า ส่งผลให้ ณ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ในจังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมรวมทังสิ
' 'น 9 แห่ง
ตารางแสดงรายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
ลําดับ
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชือนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการ 2
นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง (แหลมฉบัง)
นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง (โครงการ 3)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม*
นิคมอุตสาหกรรมบ้ านบึงพัฒนา*

พืนA ทีตามผัง
แม่ บท
(ไร่ )
3,482
15,353
ไม่เปิ ดเผย
1,291
1,028
1,505
3,556
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

พืนA ทีขายหรือ
ให้ เช่ า
(ไร่ )
2,621
11,239
ไม่เปิ ดเผย
1,010
770
1,025
2,803
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

พืนA ทีคงเหลือ
สําหรับขาย
หรือให้ เช่ า
(ไร่ )
494
9622
ไม่เปิ ดเผย
3
0
181
–
ไม่เปิ ดเผย
ไม่เปิ ดเผย

หมายเหตุ:*โครงการทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ทีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
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นิคมอุตสาหกรรมทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในจังหวัด คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึงตังอยู
' ่บนถนนบางนา –
ตราด กม.57มีพื น' ที โครงการทัง' สิ 'น 15,353 ไร่ ประกอบด้ วย เขตอุตสาหกรรมทัวไปประมาณ 9,000 ไร่
สําหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองนัน' ประกอบด้ วย 3 โครงการ มีพื 'นทีรวมทังสิ
' 'นประมาณ 3,824 ไร่
อยูใ่ นลําดับที 2 ของจังหวัด
สํา หรั บสภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลัง สิน ค้ า ให้ เ ช่า ในจังหวัด ชลบุรี บริ ษั ท ไนท์ แ ฟรงค์ ชาร์ เ ตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด พบว่าอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดดังกล่าวเติบโตขึ 'นอย่าง
ต่อเนืองในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา โดยพื 'นทีรวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเพิมขึ 'นจาก 221,969
ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 301,941 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม
(CAGR) ร้ อยละ 16.6 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลียสะสมของตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ในภาคตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีทีเร่ งการพัฒนาพื 'นทีเพิมขึ 'นเพือรองรับการย้ ายฐานการผลิตออกจาก
พื 'นทีทีมีความเสียงจากอุทกภัยของผู้ประกอบการ
แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และ
ไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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ทีมา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมือพิจารณาถึงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรี พบว่าพื 'นทีทีถูกเช่ามีจํานวน
เพิมขึ 'นอย่างต่อเนืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนเท่ากับ 187,656 ตารางเมตร
เพิมขึ 'นจาก 144,169 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลียสะสม(CAGR) ร้ อยละ 14.1
ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากจํานวนอุปทานพื 'นทีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าทีเพิมขึ 'น ทําให้ อตั ราการเช่า
พื 'นทีเฉลียของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีจํานวน
ลดลงทังนี
' ' อัตราการเช่าพื 'นทีเฉลียมีการปรับตัวเพิมขึ 'นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 62.2 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้ อยละ
63.8 ในไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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แผนภาพแสดงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และ
ไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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ด้ วยศักยภาพของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับราคาค่าเช่าพื 'นทีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีตํากว่าจังหวัด
ระยอง ผู้ประกอบการภาคการผลิตจํ านวนมากจึงทยอยย้ ายฐานการผลิตมายังจังหวัดชลบุรี นอกจากนี '
ผู้ประกอบการรายเดิมได้ มีการขยายกําลังการผลิตเพิมขึ 'น ส่งผลให้ ค่าเช่าเฉลียของพื 'นทีอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดมีแนวโน้ มเพิมขึ 'น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉลียของพื 'นทีอาคาร
โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ามีอตั ราการเติบโตเฉลีย(CAGR) ร้ อยละ 1.1 ต่อปี เพิมขึ 'นจาก 153.38 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 159.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555 สําหรับในไตร
มาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉลียของพื 'นทีอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าเท่ากับ 159.55 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนเพิมขึ 'นร้ อยละ 1.9 จากค่าเช่าเฉลียในปี พ.ศ. 2555
แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉลียของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 –
2555 และไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2556
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ภาวะการแข่ งขัน
ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในจังหวัดชลบุรีมีจํานวนทังสิ
' 'น 5
ราย ภายในนิคมอุตสาหกรรม 3แห่ง โดยมีพื 'นทีให้ เช่ารวมทังสิ
' 'น 301,941 ตารางเมตร และมีการเช่าพื 'นที
แล้ ว 187,656 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื 'นทีเฉลียร้ อยละ 62.2 อาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
ส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรีจะกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทังสิ
' 'น 3 แห่ง ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี รวมถึงยังมีคลังสินค้ าทีตังอยู
' ่ในพื 'นทีเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติคส์ (Logistics Park) และภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าใน
จังหวัดชลบุรีจะมีอปุ สรรคสูง (Barrier of Entry) เนืองจากการประกอบธุรกิจภายในพื 'นทีดังกล่าวให้ ประสบ
ความสําเร็ จต้ องอาศัยความเชียวชาญจากประสบการณ์ของผู้บริ หาร และเงินลงทุนจํานวนมาก นอกจากนี '
ในปั จจุบนั ทีดินเปล่าในจังหวัดชลบุรีทีพร้ อมรองรับการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่ายังมีจํานวน
จํากัดอีกเช่นกัน
สําหรับการแข่งขันในอนาคต บริ ษัทจัดการคาดว่าธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าจะมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงมาก เนืองจากทีดินภายในจังหวัดชลบุรีทีเหมาะสําหรับการพัฒนาเพือก่อสร้ างอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าจะมีจํานวนน้ อยลงในขณะทีความต้ องการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าจะเพิมขึ 'นสูง
เพือรองรับปริ มาณการบริ โภคทีจะเพิมขึ 'นมากภายหลังจากการกําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึงคาดว่าจะส่งผลให้ ราคาค่าเช่าเฉลียและอัตราการเช่าเฉลียใน
จังหวัดชลบุรีโดยรวมจะปรับตัวสูงขึ 'น
หมายเหตุ: ข้ อมูลเกียวกับสภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยบางส่วนไม่สามารถแสดงให้ เป็ นปั จจุบนั เนืองจาก
ข้ อมูลดังกล่าวอ้ างอิงจากรายงานภาพรวมตลาดโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าในภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 ปี
พ.ศ.2556 ซึงจัดทําโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 13 กันยายน พ.ศ. 2556

7. รายได้ ทีกองทุนรวมนี จA ะได้ รับมีการประกันหรื อไม่ อย่ างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทางการเงิน
ความสามารถทีจะปฏิบัติตามข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์ กับผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุน
(ถ้ ามี) อย่ างไร
ไม่มี
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8. ปั จจัยความสําเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ปินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค
บริ ษัทจัดการเชือว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีคามน่าสนใจดังนี '
1. ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรกเป็ นทรัพย์ สินทีมีคุณภาพสูง
(ก) ตังA อยู่ในทําเลทีตังA ทีมีศักยภาพสูง
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกตังอยู
' ใ่ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง ภายในอําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยูห่ า่ งจากท่าเรื อแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร ซึงถือว่ามีระยะห่างน้ อยทีสุด
เมือเทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าทีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอืนๆในปั จจุบนั ทําให้ ผ้ เู ช่า
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกได้ รับความสะดวกสบายในการส่งออก
สินค้ า รวมทังประหยั
'
ดต้ นทุนในการขนส่งสินค้ าจากฐานการผลิตไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง ซึงการขนส่ง
ทางเรื อนัน' มีต้น ทุนค่าขนส่งทีตํ ากว่าค่าขนส่ง ทางอากาศอย่า งมีนัยสํา คัญ อย่างไรก็ ต าม การที
ทรั พ ย์ สิน ที กองทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง' แรกอยู่ห่า งจากท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ ป ระมาณ 65
กิโลเมตร ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีช่วยดึงดูดผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีมีความต้ องการขนส่ง
สินค้ าทางอากาศ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองตังอยู
' ใ่ นทําเลทีเป็ นจุดศูนย์กลางการกระจายสินค้ าทางบกทีสําคัญ
ของประเทศ โดยผู้ประกอบการในนิคมสามารถใช้ การคมนาคมผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7
และทางหลวงแผ่นดินสายแหลมฉบัง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 ซึงจะช่วยให้ มีความได้ เปรี ยบ
ในเชิงแข่งขันจากการประหยัดต้ นทุนค่าขนส่งในการกระจายสินค้ าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศ
นอกจากนี ' ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกอยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ 95
กิโลเมตร
นอกจากประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้ าแล้ ว ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกยังตังอยู
' ่ใน
เขตส่งเสริ มการลงทุนเขต 2 ซึงผู้ประกอบการภายในพื 'นทีดังกล่าวจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
หลายประการ รวมถึงยังเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ ทีสําคัญเนืองจากอยูภ่ ายในเขตอุตสาหกรรมทีสําคัญของ
ประเทศไทยซึงได้ แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึงถือเป็ นศูนย์รวมผู้ผลิตสินค้ าชันนํ
' าหลาย
ราย ทําให้ พื 'นทีดังกล่าวได้ รับการพัฒนาโครงสร้ างสาธารณูปโภคต่างๆ จากรัฐบาลอย่างสมําเสมอ
ภายใต้ นโยบายการพัฒนาพื 'นทีชายฝั งทะเลตะวันออก ระยะที 2 (Eastern Seaboard Development
Programme – Phase II) กอปรกับภาคตะวันออกของประเทศไทยยังเป็ นพืนทีทีไม่มีความเสียงจาก
อุทกภัยอีกด้ วย ดังนัน' พื 'นทีดังกล่าวจึงถือเป็ นทางเลือกอันดับต้ นๆ ของผู้ประกอบการทีต้ องการขยาย
การลงทุนในประเทศไทยในปั จจุบนั
(ข) กองทุนรวมมีกรรมสิทธิNในทรัพย์ สิน (Freehold)
ทรั พย์ สิน ทีกองทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง' แรกประกอบด้ วย (1) กรรมสิทธิV ในอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าทังสิ
' 'น 90 ยูนิตและ (2) กรรมสิทธิVในทีดินทังสิ
' 'นประมาณ 151 ไร่ ภายในโครงการนิคม
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อุต สาหกรรมปิ นทอง ซึงเป็ นทรั พ ย์ สิน ที มี ศัก ยภาพในการเติ บ โตสูง เนื องจากตัง' อยู่ใ จกลางเขต
อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ดังจะเห็นได้ จากการเพิมขึ 'นของราคาทีดินทีมีการซื 'อขายเพือสร้ าง
โรงงานภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง ซึงในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา มีการปรับราคาถึง
ร้ อยละ 33 (ทีมา: บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด) เนืองจากปั จจุบนั ทีดินเปล่าทีเหมาะ
สําหรั บการก่อตัง' นิ คมอุตสาหกรรม รวมถึงพื น' ที ทีเหมาะสํา หรั บ การก่อ สร้ างอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจํากัดดังนัน' การทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่
เพียงแต่จะได้ รับผลตอบแทนจากรายได้ ค่าเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ า แต่ยงั ได้ รับโอกาสจาก
การเติบโตของราคาทีดินอีกด้ วย
(ค) การมีผ้ ูเช่ าทีอยู่ในอุตสาหกรรมทีเหมาะสม
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง' แรกมีผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน' ส่วนยาน
ยนต์เป็ นกลุม่ ผู้เช่าหลัก โดยคิดเป็ นสัดส่วนพื 'นทีเช่าประมาณร้ อยละ 41.34ของพื 'นทีทีสามารถปล่อย
ให้ เช่าได้ ทงหมด
ั'
นอกจากนี ' ผู้เช่ารายอืนๆ ส่วนหนึงยังเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีเกียวเนือง
กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน' ส่วนยานยนต์ โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็ นหนึงในอุตสาหกรรม
สํา คัญ ของประเทศที กํ า ลัง เติบ โตและได้ รับ การสนับ สนุน จากภาครั ฐ ซึงทํา ให้ ก องทุน รวมได้ รั บ
ประโยชน์จากโอกาสในการปรับค่าเช่าในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมีสดั ส่วนประเภทผู้เช่าทีเหมาะสม โดยมี
การกระจายตัวของผู้เช่าและมิได้ พงพาผู
ึ ้ เช่ารายใดรายหนึงอย่างมีนยั สําคัญ โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 สัดส่วนรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมจากผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายคิดเป็ นเพียงประมาณ
ร้ อยละ 42.75 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมทังหมด
'
(ง) อัตราการเช่ าพืนA ทีทีสูงและเติบโตต่ อเนือง
จากจุ ด เด่ น ด้ านต่ า งๆ ของทรั พ ย์ สิ น ที กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั ง' แรก อาทิ ทํ า เลที ตัง' และ
ประสบการณ์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้ อตั ราการเช่าพื 'นทีของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรกอยู่ในระดับสูง โดย ณ สิ 'นปี พ.ศ.2555 อัตราการเช่าพืน' ทีของ
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกเท่ากับร้ อยละ 82.25 สูงกว่าค่าเฉลียของอาคารโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่าภายในจังหวัดชลบุรี ซึงเท่ากับร้ อยละ 62.2 (ข้ อมูลจากบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) อัตราการเติบโตดังกล่าวยังเพิมขึ 'นอย่างต่อเนืองในช่วงปี พ.ศ. 2553 –
2555 โดยเพิมขึ 'นจากร้ อยละ 71.16 ในปี พ.ศ. 2553
จากความสามารถในการแข่งขันของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกทีมีศกั ยภาพสูง มี
ทําเลทีตัง' ทีทีเป็ นจุดยุทธ์ ศาสตร์ สําคัญของประเทศ ประกอบกับ ลักษณะอาคารทีเป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน ทํ า ให้ ไ ม่ มี ข้ อ จํ า กั ด ในการใช้ งานของผู้ เช่ า และมี ค วามเหมาะสมกับ การลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการทัวไป ในทางกลับกัน การย้ ายทําเลทีตังโรงงานหรื
'
อคลังสินค้ ามีต้นทุนค่าใช้ จ่ายทีสูง
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จึงทําให้ นา่ เชือได้ วา่ มีโอกาสทีผู้เช่ารายเดิมจะย้ ายออกไม่มาก และน่าจะส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื 'นที
ในอนาคตจะยังคงอยูใ่ นระดับสูง และเติบโตสูงขึ 'นอย่างต่อเนืองต่อไป
(จ) โอกาสในการเติบโตของอัตราค่ าเช่ าเฉลีย
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมีอตั ราค่าเช่าทีค่อนข้ างตํา เมือเทียบ
กับอัตราค่าเช่าเฉลียของผู้ประกอบการรายอืนๆ ในบริ เวณเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2555 อัตราค่าเช่า
เฉลียของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรกเท่ากับ 130.18 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ซึงตํากว่าอัตราค่าเช่าเฉลียของจังหวัด ซึงเท่ากับ 156.64 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน อยู่ถึงประมาณร้ อยละ 20.3 (ข้ อมูลจากบริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด)
ในขณะที คุณ ภาพของอาคารโรงงานและคลัง สินค้ า ให้ เ ช่ า รวมถึ ง โครงสร้ างพื น' ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองอยู่ในระดับทีดี นอกจากนี ' โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ นทองมีสํานักงานและหน่วยงานบริ การของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อยู่ในบริ เวณ
โครงการ ทําให้ สามารถให้ บริ การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอาคารโรงงานและคลังสินค้ า และบริ การ
อืนๆ ได้ อย่างทันท่วงที ซึงเห็นได้ จากการทีได้ รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO 9001)
และมาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้ อม (ISO 14001)
ด้ วยเหตุข้างต้ น ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมีโอกาสในการปรับอัตราค่าเช่าเฉลียของ
อาคารโรงงาน และคลังสินค้ าในอนาคต
2. ทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งA แรกได้ รับประโยชน์ จากการจัดตังA ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
การกําหนดทิศทางความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจะเกิดขึ 'นในปี พ.ศ. 2558 จะช่วยเพิม
ความน่าสนใจของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางการผลิตสินค้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทํา
ให้ ผ้ ปู ระกอบการภาคการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศหลายรายมีแนวโน้ มทีจะขยายกําลังการ
ผลิตในประเทศไทยเพิมขึ 'น รวมถึงผู้ประกอบการจํานวนมากในต่างประเทศพิจารณาย้ ายฐานการผลิตมา
ทีประเทศไทยเพิมมากขึน' ปั จจัย ดังกล่าวทํ าให้ ความต้ องการอาคารโรงงานและคลัง สินค้ าให้ เช่า มี
แนวโน้ มเติบโตขึ 'นในระดับสูง เนืองจากผู้ประกอบการบางรายต้ องการลดความเสียงจากการลงทุน
รวมทังลดขั
' นตอนการอนุ
'
มตั ิการทํารายการในการซื 'อทีดินเพือสร้ างอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าเอง ซึง
มักเป็ นการลงทุนทีมีมลู ค่าสูง การทีทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกมีทําเลทีตังอยู
' ่ในจังหวัด
ชลบุรี ซึงถือเป็ นทําเลทีมีศกั ยภาพสูงแห่งหนึงของประเทศไทย ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการผลิตสินค้ าทีต้ องการ
ขยายกําลังการผลิตสินค้ าดังกล่าวมีแนวโน้ มเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง' แรก
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3. กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติม
นอกจากทรั พ ย์ สิ น ที กองทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง' แรกแล้ ว กองทุน รวมมี น โยบายในการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ซึงถือเป็ นผู้ประกอบการพัฒนาอาคาร
โรงงานและคลัง สิ น ค้ าให้ เช่ า ชั น' นํ า ของประเทศไทย โดยกองทุน รวมได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมจากกลุม่ ปิ นทอง
ปั จจัยดังกล่าวทําให้ กองทุนรวมสามารถพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมทีมีศกั ยภาพและมีความ
เหมาะสมต่อกองทุนรวมในอนาคต ซึงจะส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเติบโตขึ 'น ทําให้ การ
ซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึ 'น นอกจากนี ' การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมยัง
เป็ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ และกระจายแหล่งทีมาของรายได้ ทําให้ กองทุนรวมมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีน่าพอใจ
ทังนี
' ' กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ อง
เพิมเงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพือการลงทุนในอนาคต ซึงหากมีการเปลียนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ
ระเบี ย บ ข้ อบัง คั บ หลัก เกณฑ์ ใ ดๆ กองทุ น รวมอาจจะต้ องมี ก ารแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
' ' ในกรณีทีกองทุนรวมจะต้ องแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท ปิ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ทีถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในขณะนัน' ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ ประสบผลสําเร็ จ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการแปลง
สภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ เพือดําเนินการโอนกรรมสิทธิV ในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนไปยัง
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเกี ยวข้ อง เพือประโยชน์ ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
4. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความเชียวชาญและประสบการณ์ สูง
บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครัง' แรกมีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ าให้ เช่ากว่า 18 ปี
นอกจากธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่าแล้ ว บริ ษัทยังดําเนินธุรกิจพัฒนาทีดิน พร้ อมทัง'
โครงสร้ างพืน' ฐานและระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง เพือจํ าหน่ายทีดิ น
ดังกล่าวให้ ผ้ ปู ระกอบการแต่ละรายดําเนินการลงทุนก่อสร้ างอาคารโรงงานด้ วยตนเองอีกด้ วย โดยเริ ม
ดําเนินธุรกิ จดังกล่าวตัง' แต่ปี พ.ศ. 2538 ปั จจุบัน พืน' ทีภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองที
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จํ า หน่า ยให้ แ ก่ ลูก ค้ า แล้ ว มี จํ า นวนทัง' สิน' ประมาณ 2,621 ไร่ และยัง มี พื น' ที คงเหลือ สํา หรั บ ขายอี ก
ประมาณ 184ไร่ (ข้ อมูล ณ วันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
ทังนี
' ' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของคณะผู้บริ หารทีมีความรู้
ความเข้ าใจในพฤติกรรมของลูกค้ าเป็ นอย่างดีนอกจากนี ' คณะผู้บริ หารยังมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับนัก
ลงทุนทังในและต่
'
างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสัญชาติญีปุ่ น ซึงเป็ นกลุม่ นักลงทุนหลักของประเทศไทย
อีกทังคณะผู
'
้ บริ หารของบริ ษัทมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ภาครัฐ โดยได้ รับเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและ
ชุมชนต่างๆ ให้ เข้ าร่ วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพสิงแวดล้ อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
ด้ วยปั จจัยดังกล่าวทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมันใจได้ วา่ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะสามารถบริ หารทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีแรงจูงใจในการสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนรวม
กองทุนรวมจะแต่งตัง' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํ ากัด ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก ซึงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ
ค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีอ้ างอิงจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และกําไรสุทธิ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน ดังนัน' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด จึงมีแรงจูงใจในการ
บริ หารทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยการเพิมรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุน
รวมเพื อให้ ผ ลตอบแทนในรู ป ของค่ า ธรรมเนี ย มในการบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนๆ
นอกจากนัน' บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด มีความประสงค์ทีจะจองซื 'อหน่วยลงทุนทีจะทํา
การเสนอขายครัง' แรกด้ วยสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีออกและ
เสนอขายทังหมดในครั
'
ง' นี ' โดยบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค และ/หรื อ บุคคลใดๆ ทีเกียวข้ องกับ
บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ องจะคงสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20
ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีออกและเสนอขายทังหมดในวั
'
นทีจดทะเบียนจัดตังกองทุ
'
นรวม
เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ มซื 'อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรก และ
เมือพ้ นระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อ บุคคลใดๆ ทีเกียวข้ อง
กับบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดทีเกี ยวข้ องจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีออกและเสนอขาย
ทังหมดในวั
'
นทีจดทะเบียนจัดตังกองทุ
'
นรวม
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9. กองทุนรวมนีมA ีการประกันภัยอย่ างไร
ปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกได้ มีการทําประกันภัยทีเกียวเนืองกับความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ 'นกับอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดย ณ วันทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะจัด
ให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี ' (1) การประกันความเสียงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) (2) การ
ประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (3) การประกันภัยความรั บผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําหรื อรับโอนสิทธิตามกรมธรรม์
ประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าว ซึงจะกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์สําหรับ
การประกันความเสียงภัยในทรั พย์ สินและการประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก โดยได้ รับความเห็น ชอบจากผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์และกําหนดให้ บคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับประโยชน์สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ทังนี
' ' การประกันภัยทังหมดตามที
'
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน' กองทุนรวมจะเอาประกันตลอดระยะเวลาทีกองทุนรวมมี
กรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน
ทังนี
' ' ภายใต้ การประกันความเสียงภัยในทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก กองทุนรวมจะได้ รับความ
คุ้มครองต่อความสูญเสียหรื อเสียหายต่ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน และบุคคลภายนอกจะได้ รับความ
คุ้มครองความเสียหายทีเกิดขึ 'นจากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนภายใต้ เงือนไขของกรมธรรม์ประกันความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนี ' กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัยประเภทอืนๆ เพิมเติม หากบริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความ
จํ าเป็ น เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ กับกองทุน รวมและผู้ถื อหน่วยลงทุนของกองทุน รวม ทัง' นี ' นอกจากการ
ประกันภัยทีกองทุนรวมจัดให้ มีดงั ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้เช่าทรั พย์ สินทีกองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้ มี
ประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิ ของตนเองทีอยูภ่ ายในทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนต่างหาก
สรุปประกันภัยทีเกียวข้ องมีดงั นี '
ประเภทของประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ประกันความเสียงภัยในทรัพย์สนิ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม
กองทุนรวม

ผู้รับผิดชอบ
ค่ าเบียA ประกัน
กองทุนรวม
กองทุนรวม

กองทุนรวม

บุคคลภายนอก

กองทุนรวม
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10. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณีทีเป็ นการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์
หรือการเช่ าในอาคาร โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิNตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และหากต่ อมาผู้มีกรรมสิทธิNตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ บอกเลิก
ไม่มี

11. รายชือหรือลักษณะของเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ าหรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
จะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนและสัดส่ วนเท่ าใด
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดและ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
12. กองทุนรวมนีมA ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนอย่ างไร
ข้ อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม
มีข้อจํากัดโดยเป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
' ' ใน
กรณีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติม
ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืนบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน'
12.1 บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
'
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี '
(1)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
'
แก่
บุคคลใดบุคคลหนึงดังต่อไปนี '
(ก)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพือผู้ลงทุนทัวไป

(ข)

นิติบคุ คลทีจัดตังขึ
' 'นตามกฎหมายไทยซึงไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
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(ค)
(2)

บุคคลอืนใดทีได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือมีเหตุจําเป็ นและ
สมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษั ทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนซึงรั บหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนทีรับไว้ ใน
ส่วนทีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
'
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ทีบริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

12.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
12.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี ' กองทุนรวมต้ องมีผ้ ลู งทุนต่างด้ าวถือ
หน่วยลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
(1) ลงทุนเพือให้ ได้ ซงสิ
ึ ทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงกรรมสิทธิVในอาคารชุด ทังนี
' ' เมือคํานวณพื 'นทีห้ องชุดทีกองทุนรวมจะลงทุนรวมกับ
พื 'นทีห้ องชุดทีถือกรรมสิทธิV โดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ
49 ของพื 'นทีห้ องชุดทังหมดในอาคารชุ
'
ดนัน'
ดังนัน' กองทุนรวมนี 'มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฎิเสธการโอน
หน่วยลงทุนทีจะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว ทังนี
' '
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือตรวจสอบการถือหุ้นของ
ผู้ลงทุนต่างด้ าวอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง'
12.4 ภายใต้ บงั คับข้ อ 12.5 และข้ อ 12.6 ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี '
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน' ในส่วนทีเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง' หมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่
'
วยลงทุนในส่วนทีเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
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(4) แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนทีบุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
12.5 ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
'
นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันนันในส่
' วนทีเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
รวม
ในจํานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
' วนทีเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนทีเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

12.6 ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
'
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
ในช่วงระยะเวลาทีบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนทีรับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
แต่ทงนี
ั ' ' ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ทีรับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนทีไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน'

12.7 ในกรณี ทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัด การกองทุนรวมว่าผู้ทีเคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิท ธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรั พย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถื อ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อ 12.4 โดยอนุโลม
12.8 ในการพิจารณาความเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีสน.
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12.9 เงินปั นผลส่วนทีไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.4 (3) ข้ อ 12.5 (3) และข้ อ 12.7 กองทุนรวมจะ
ดําเนินการกับเงิ นปั นผลส่วนทีไม่สามารถจ่ายได้ ดงั กล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
12.10ในกรณีทีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลง
กับบุคคลอืน อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะทีแท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดทีประสงค์ จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
'
นรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
'
ดการกองทุน
รวม
12.11 เพือประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะรับหรื อปฏิเสธทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลทีบริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั ' รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึงปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงกองทรัพย์ สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึน' และดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา
13. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที
เพิมขึ 'นจากการเพิมขึ 'นของราคาเสนอซื 'อ หรื อเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที
มีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
' ' ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังกลุ
' ม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิทีจะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ในโครงการนี 'เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนทีไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
เว้ นแต่เป็ นกรณีทีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
14. กองทุนรวมนีมA ีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูลงทุนอย่ างไร
ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง'
(1) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี ทังนี
' ' กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ ว
หมายความว่า กําไรสุทธิทีหักกําไรทียังไม่เกิดขึ 'น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อสอบทาน
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การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
' บปรุ งด้ วยรายการอืนตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมือการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิมขึ 'นในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน'
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปี บัญชี หรื อ วันสิ 'นรอบระยะเวลาบัญชี ทีมีการจ่ายเงิ นปั นผลนัน'
แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
' วนั ถัด
จากวันทีมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือจ่ายเงิ นปั นผล เว้ นแต่กรณี ทีมีเหตุจําเป็ นให้ ไม่
สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํากว่า
หรื อเท่า กับ 0.10 บาท บริ ษัท จัด การสงวนสิท ธิ ทีจะไม่จ่ ายเงิ น ปั น ผลในครั ง' นัน' และให้ สะสมเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บหลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยปั น ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิน การให้ เ ป็ นไปตามทีระบุไ ว้ เว้ น แต่ก รณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน' โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขเพิมเติมโครงการ
เงือนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1) ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
บริ ษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
' วนทีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีทีระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนทีมีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายทีอยูใ่ นกลุม่
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บุคคลนัน' โดยจะใช้ วิธีการเฉลียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro
Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ทีมีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
'
ทังนี
' ' ใน
กรณีทีมีเงินปั นผลทีไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
' บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
และในระหว่างทีกองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอืนของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องจะประกาศกําหนด
สังการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน
(2) ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
'
นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
' วนทีเกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีทีระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนทีมีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายทีอยูใ่ นกลุม่
บุคคลนัน' โดยจะใช้ วิธีการเฉลียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro
Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ทีมีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
ของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
'
ทังนี
' '
ในกรณีทีมีเงินปั นผลทีไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั น
ผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
' บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการ
แล้ ว และในระหว่างทีกองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั น
ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอืนของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องจะประกาศ
กําหนด สังการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน
(3) ในกรณีทีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
'
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาทีบุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนทีรับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ' ' ต้ องไม่เกิน
หนึงปี นับแต่วนั ทีรับหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน'
(4) ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ทีเคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
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หน่วยลงทุนรวมกันเกิ น 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทัง' หมด บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
3. ส่ง หนังสือ แจ้ งผู้ถือ หน่ว ยที มีชื ออยู่ในทะเบีย นผู้ถือ หน่ว ย ณ วันปิ ดสมุด ทะเบีย น และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
(6) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(7) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือการอืนใด
นอกจากเพือประโยชน์ของกองทุนรวม
15. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัวไป ทังในระดั
'
บประเทศและระดับโลก ซึงรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี 'ย
อัตราแลกเปลียนเงินตรา ราคาเครื องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอืน อาจมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ' ภาวะตกตําทางเศรษฐกิจโดยทัวไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงอาจมีราคาสูงหรื อตํากว่าราคาทีได้
เสนอขาย

16. การลงทุนในกองทุนรวมนีกA ับกองทุนรวมอืนทีมิใช่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีความเสียงแตกต่ างกัน
อย่ างไร
การทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํากว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะทีกองทุนรวมประเภทอืนจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิ น
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีการกระจายความเสียงน้ อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 64

ประเภทอืน อย่างไรก็ ตาม การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าทีมีการกระจายของประเภทผู้เช่าใน
หลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเสียงได้ ในระดับหนึง

17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน ทีปรึ กษา ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์
กับเจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิท ธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิท ธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมจะลงทุ น
หรือไม่ อย่ างไร
ไม่มีบคุ คลใดทีกล่าวถึงข้ างต้ นมีเดียวกัน มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน

18. กองทุนรวมนีกA าํ หนดนโยบายการกู้ยมื เงินไว้ อย่ างไร
กองทุนรวมอาจกู้ยมื เงินได้ ทังนี
' ' ไม่วา่ จะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี '
1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพือดําเนินการดังต่อไปนี '
(ก) ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทุนรวมหรื อทีกองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมทังนี
' ' ให้ เป็ นไปเงือนไขทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหรื อกฎหมายใดๆ ทีเกียวข้ อง
2. เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
' ' ในกรณีทีเป็ นการกู้ยืมเงินเพือ
ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมมีกรรมสิทธิV และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม 1.(ก) หรื อเพือต่อเติมหรื อก่อสร้ าง
อาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วทีกองทุนรวมมีกรรมสิทธิV และ/หรื อสิทธิ การเช่าตาม 1.(ข) บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาเช่า และ
จํานวนเงินทีกู้ยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมและในกรณีทีต่อมาภายหลังจํานวน
เงินทีกู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าวแต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
' ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจน
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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เงือนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทํ าสัญญาซือ' ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative) โดยมีวัต ถุประสงค์ เ พือป้ องกันความเสียง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื ออัตราดอกเบี 'ย (Interest Rate Risk)ทื
เกิดขึ 'นจากการกู้ยืมเงิ นไม่ว่าทังจํ
' านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตรา
ดอกเบี 'ยกับคูส่ ญ
ั ญาทีเป็ นธนาคารพาณิชย์เพือป้องกันความเสียงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี 'ย
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ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1

วิธีการขอรั บหนั งสือชีชA วน ใบจองซือA หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
1.1

วิธีการขอรับหนังสือชีชA วน ใบจองซือA หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป
ผู้จองซื 'อทัวไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 'ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี 'ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื 'อหน่วยลงทุน ได้ ทีบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจํ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตัง' แต่วันที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ภายในวัน และเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดรั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30น. ของวันที 20 มิถุนายน พ.ศ.
2557
สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษ
ผู้จองซือ' ประเภทกองทุน และผู้จองซือ' พิเศษสามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ช' วนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สําคัญ หนังสือชีช' วนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื 'อหน่วยลงทุน ได้ ทีบริ ษัทจัดการ
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่
' วนั ที 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลาทํา
การของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

1.2

วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป ซึงรวมถึงผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษ ทีประสงค์จะจองซื 'อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื 'อทัวไป
ตังแต่
' วนั ที 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
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สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ตังแต่
' วนั ที 12 มิถุนายนพ.ศ. 2557 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
2

วิธีการจองซือA หน่ วยลงทุน
2.1

การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือA หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป
ผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนทีราคา10.00 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้ อง
ชําระค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนทีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

2.2

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั งA แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือA ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี A
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื 'อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่ า หรื อผู้ให้ สิ ทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน
ดังต่อไปนี '
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค) ตามรายละเอียดด้ านล่าง
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(4)

(ข)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
(ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัวไป
และผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที เหลือจากการจองซื อ' ของผู้จองซื อ' ทัวไปและผู้จองซื อ'
ประเภทกองทุน และ

(ค)

ในกรณี ที เจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัวไป ผู้
จองซื 'อประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนทีเหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ' ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซื 'อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ทีให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุนรวมทัง' เจ้ าของทีดินทีกองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็ บกิ นหรื อสิทธิ เหนือ
พื 'นดิน หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ทีเกียวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

ในกรณีทีกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้
ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซือA หน่ วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี A
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป
(1) ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื 'อหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ที
ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 โดยจะต้ องจองซื 'อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ
' า 5,000 หน่วย และเพิม
เป็ นจํานวนครัง' ละ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนทีจะจองซื 'อ ทังนี
' 'หากผู้จอง
ซื 'อทําการจองซื 'อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิV นํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ ชือร่วมในการจองซื 'อหน่วยลงทุนได้

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 69

(2) ผู้จองซื 'อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนครัง' เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื 'อในวันจองซื 'อ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชําระทีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี 'กับบริ ษัท
จัดการไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอี
'
ยดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือ' หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนทีมีถินฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ จู องซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื 'อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซื 'อทีผู้จองซื 'อประเภท
กองทุนหรื อผู้จองซื 'อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมื อชื อเพือแสดงความ
ประสงค์ ที จะจองซื อ' หน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื 'อ โดยผู้จองซื 'อประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องชํ าระเงิ นค่ าจองซื อ' ที ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธี การที ผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป หากผู้จองซื 'อประเภทกองทุน และ
ผู้จองซื 'อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื 'อมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ ูจองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือ'
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอืน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 7
ในการจองซื 'อผู้จองซื 'อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื 'อหน่วยลงทุน เพือให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนทีได้ รับการจัดสรรจากการจองซื 'อหน่วยลงทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ วิธีใดวิธี
หนึง ดังนี '
(1)

ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชือผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที
ระบุในข้ อ 8
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(2)

ฝากหน่วยลงทุนไว้ ทีบริ ษัทนายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื 'อมีบญ
ั ชีซื 'อขายหลักทรัพย์
ซึงจะนําหน่วยลงทุนทีได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพือเข้ าบัญชีซื 'อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 'อนัน'

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซื 'อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื 'อหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซื 'อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชือเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือA หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี '
สําหรับผู้จองซื 'อทัวไป
(1)

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซื 'อครัง' เดียวเต็มจํานวนทีจองซื 'อในวันทีจองซื 'อ โดยชําระเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรื อคําสังหักบัญชีจากบัญชีทีเปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรื อวิธี
อืนใดทีบริ ษัทจัดการยอมรั บ โดยสามารถชํ าระเงิ นค่าจองซือ' หน่วยลงทุนได้ ทีผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
' 'ผู้จองซื 'อจะต้ องลงวันทีที
จองซื 'อและขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายบัญชีเงินฝากตามทีผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพือการนี ' โดยระบุชือ ทีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื 'อลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพือความ
สะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผู้จองซื 'อหน่วยลงทุน
กรณีทีจองซื 'อด้ วยวิธีอืนทีมิใช่เงินสด ผู้จองซื 'อจะต้ องลงวันทีให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั ง' แรกจะสิ 'นสุดลง (ก่อนเวลา 15.30น.ของวันที 20 มิถุนายนพ.ศ.
2557)
ทังนี
' 'รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินทีผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ จู องซื 'อทัวไป
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากทีผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ได้ รับชุดเอกสารจองซื 'อหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อไว้ เป็ นหลักฐาน
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(3)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คซึงไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันทีจองซื 'อไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนทําการจองซื 'อ
หน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ' นวันและ/หรื อเวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื 'อรายนัน'
ในกรณีทีเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื 'อบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อรายนัน'

(4)

ผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนทีได้ ทําการจองซื 'อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื 'อหน่วยลงทุนและ/หรื อขอคืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนํา
เงินทีได้ รับจากการจองซื 'อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากทีผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพือการชําระเงินค่าจองซื 'อ
หน่วยลงทุน

สําหรับผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จองซื 'อพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จ องซื อ' ประเภทกองทุน และผู้จ องซื อ' พิ เ ศษและเจ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องจองซื 'อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และชําระค่าจองซื 'อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาทีกําหนด
หรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
4

เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตังและจั
'
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถทีจะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
' ' บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทียุติการขายหน่วยลงทุนนัน' และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
'
ดการกองทุน
รวมนันสิ
' 'นสุดลงในวันทีแจ้ งให้ สาํ นักงานทราบ
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4.2

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื 'อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
'
อบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี '
(1)

กรณีทีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
เว้ นแต่เป็ นกรณีทีได้ รับยกเว้ น
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์ จะจองซือ' หน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(3)

กรณีทีผู้ลงทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื 'อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีสํานักงานประกาศกําหนด

(4)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลทีบริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื 'อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(6)

ในกรณีทีมีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินทีกองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อ
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามทีคาดหมายเช่น การ
เจรจาในการซื อ' อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างรายการที กองทุ น รวมสนใจลงทุ น ไม่ ป ระสบ
ความสํา เร็ จ หรื อ อาจเกิ ดเหตุสุด วิ สยั หรื อเหตุอันไม่ค าดหมายกับอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ทีจะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตัง' กองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการ
ระงับการจองซื 'อบางส่วน หรื อทังหมด
'
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรื อทังหมด
'
แล้ วแต่กรณี

(7)

เพือประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวมการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะรับหรื อปฏิเสธทีจะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลทีบริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นัน'
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ทีมีถินฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึง
ปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึ 'นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
(8)

5

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ทีจะปฏิเสธการจองซือ' หน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณี ทีการจองซือ' หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิ ด ปั ญหาในการ
บริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
' ' เพือเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชือเสียงหรื อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

การคืนเงินค่ าจองซือA หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้ วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี '
5.1

กรณีทีผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื 'อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
'
อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี 'ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ

5.2

กรณีทีบริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึงดังต่อไปนี 'โดยไม่มีดอกเบี 'ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ' ทัวไปและผู้จองซือ' ประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
'
นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 7.1 (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 บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราทีกําหนดในข้ อ 7

(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราทีกําหนดในข้ อ 7

(6)

มูลค่ าหน่ วยลงทุนที จํ าหน่ ายได้ ไม่ เพี ยงพอที จะลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในโครงการ
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5.3

กรณีทีคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสังให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติ
โครงการหลังจากการสิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อกรณีอืนใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติ
โครงการโดยไม่มีดอกเบี 'ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ

5.4

กรณีทีบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
'
ดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขายหน่วยลงทุน
ก่อนสิน' สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจํ านวนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ทียุติการขายหน่วย
ลงทุ นนัน' ทัง' นี ' การอนุ มัติ ให้ จั ดตัง' และจัดการกองทุ นรวมนัน' สิ น' สุดลงในวันที แจ้ งให้ สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่มีดอกเบี 'ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนทีจองซื 'อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื 'อทัวไปภายใน14 วันนับแต่วนั สิ 'นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรกหรื อ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
'
ดการกองทุนรวมสิ 'นสุดลงตามข้ อ5.2ข้ อ 5.3 และข้ อ5.4
ทังนี
' 'หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําดอกเบี 'ยและหรื อผลประโยชน์
ใดๆทีเกิดขึ 'นจากเงินทีได้ รับจากการจองซื 'อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื 'อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนืองจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะ
ชําระดอกเบี 'ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึ
' งวันทีชําระเงินคืนค่าจองซื 'อ

6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีทีจองซื 'อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆในชุดเอกสารจองซื 'อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ คพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ส่งให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซื 'อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี '(เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็ นกรณี ๆ ) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเรี ย กเอกสารหลักฐานอืนๆเพิมเติมตามที
เห็นสมควร
6.1

กรณีบุคคลธรรมดา

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 75

(1)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้ าว (กรณีบคุ คลทีไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีทีเอกสารแสดง
ตนข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อทีอยูข่ องผู้จองซื 'อ)

(2)

เฉพาะกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูจองซื 'อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ทีได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผ้ ู
จองซื 'อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
' '
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused)
6.2

กรณีคณะบุคคล
(1)

สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
'
คคล

(2)

สําเนาบัตรประจํ าตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุด
เอกสารจองซื 'อหน่วยลงทุน ในกรณีทีประสงค์จะจองซื 'อแยกต่างหากจากการจองซื 'อในชือ
ของบุคคลธรรมดา)

(3)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

(4)

หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

(5)

เฉพาะกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูจองซื 'อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ทีได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผ้ ู
จองซื 'อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 76

6.3

(ก)

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุก ฉบับรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
' ' สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลและ/หรื อคณะบุคคลทีจองซื 'อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
โดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที
ใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื 'อใน
ใบจองซื 'อทุกใบเป็ น 1 รายการเพือใช้ ในการจัดสรร

กรณีนิติบุคคล
(1)

สําเนาหนังสือรั บรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

(2)

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททีระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ คหรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี 'ได้

(3)

สําเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน

(4)

หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ)ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท

(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4. ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึงในนันต้
' องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(6)

เฉพาะกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 'อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ทีได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผ้ ู
จองซื 'อโดยจะต้ องไม่เป็ 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)
6.4

กรณีนิติบุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังA ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

หน้ า 77

(1)

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึงอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบคุ คล
นันตั
' งอยู
' ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าทีของนิติบุคคลนัน' ก็ ได้ และหนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกียวกับชือนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชือผูกพันนิติบุคคล และเงือนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ ทีตัง'
สํานักงานใหญ่

(2)

หนังสือมอบอํานาจทีนิติบคุ คลต่างประเทศนัน' มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา

(3)

หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30
บาท

(4)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึงในนันต้
' องเป็ นกรรมการผู้จดั การ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน

(5)

เฉพาะกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 'อหน่วย
ลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 'อจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดัง กล่ า ว
(Statement) ทีได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผ้ ู
จองซื 'อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม

หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
' ' สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary
Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารทีมาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมทีจะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ
ตามทีได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ' และ/หรื อตามประกาศ คําสัง ระเบียบต่างๆ ทีคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
' ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และทีจะ
ได้ แก้ ไขเพิมเติมในภายหน้ า
-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิมเติม
หรื อทดแทน ซึงเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/
หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ทังนี
' 'เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

7 การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง' แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีระบุไว้
ในข้ อนี ' ทังนี
' ' ในกรณีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อืน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนั
'
นในกรณี
'
ทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครั ง' นี 'อาจมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการ
เปลียนแปลงรายละเอียดการจองซื 'อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในโครงการตามความเหมาะสม ทังนี
' '
เพือให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง' นี 'ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อนี 'บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทีจองซื 'อและได้ ชําระ
เงินค่าจองซื 'อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีจองซื 'อแล้ วในกรณีทีจํานวนเงินค่าจองซื 'อทีระบุในใบจองซื 'อหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซื 'อที
ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
7.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อภายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขดังต่อไปนี '
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื 'อพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี '
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(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
'
นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ
(ค) ข้ างล่างนี '

(ข)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อพิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จอง
ซือ' ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนทีเหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและ

(ค)

ในกรณีทีเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จอง
ซือ' ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนทีเหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัวไปผู้จองซื 'อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื 'อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ทังนี
' ' ผู้จองซื 'อพิเศษและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนอาจไม่ได้ รับจัดสรร หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรเต็ม
จํานวน ถ้ าสัดส่วนการจองซื 'อของผู้จองซื 'อพิเศษและ/หรื อผู้จองซื 'อประเภทกองทุนได้ ถกู จัดสรรเต็ม
ตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(4)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนจองซื 'อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราทีกําหนด
ใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนทีเหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี 'ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซื 'อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน
รวมทังเจ้
' าของทีดินทีกองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 'นดินหรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ทีเกียวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย

ในกรณีทีกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
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ทังนี
' 'ผู้จองซือA พิเศษและผู้จองซือA ประเภทกองทุนหมายถึงเฉพาะกรณีทีบุคคลดังกล่าวได้ จองซื 'อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการชําระเงินจองซื 'อหน่วยลงทุนตามทีกําหนด
สําหรับผู้จองซื 'อพิเศษและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนเท่านันหากทํ
'
าการจองซื 'อหน่วยลงทุนต่างจากทีกําหนด
ดังกล่าวให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื 'อทัวไป”
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื 'อทัวไป และผู้จองซื 'อประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทัวไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพือให้ มีการกระจายข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีทีมีบคุ คลใดจองซื 'อหน่วยลงทุนในส่วนทีเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเพือ
นําไปขายต่อหรื อเป็ นการซื 'อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
' บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึงและข้ อ 7.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจะจั
'
ดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้
'
นแต่เป็ นกรณีทีได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
7.2(2)(ข) และ (ค) ทังนี
' 'ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขดังต่อไปนี '
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจั
'
ดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปทุกรายตาม
จํานวนทีจองซื 'อ

(ข)

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
'
านวนผู้จองซื 'อทัวไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซื 'อขันตํ
' าของผู้จอง
ซื 'อ โดยใช้ จํานวนค่าจองซื 'อขันตํ
' าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทัวไปทุกราย
และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทัวไปข้ างต้ นทียัง
ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนทีจองซื 'อ โดยจะใช้ คา่ ตําสุดของมูลค่าจองซื 'อคงเหลือทียังไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบทีแล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื อยๆ จนกว่าจะครบตามจํ านวนหน่วยลงทุนทีเสนอขาย และ
สําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไป
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ทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสมุ่ รายชือโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/
หรื อตามทีบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื 'อทําการจองซื 'อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน'
ทังนี
' '
1.

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
'
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ'
ทัวไปและผู้จองซื 'อประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนทีจองซื 'อ

2.

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ
'
ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ'
ทัวไปทุกรายตามจํานวนทีจองซื 'อและสงวนสิทธิV ทีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจํานวนทีจองซื 'อซึงเมือรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนทีจองซื 'อและจัดสรรให้ แก่
ผู้จองซื 'อทัวไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
'

3.

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
และจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ
25 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํ
'
านวนผู้จองซื 'อทัวไปมีจํานวนมากเป็ นผล
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซื 'อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนจํานวนทีจองซื 'อเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดโดยจะดํ
'
าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
ของข้ อ (ข)

4.

ในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อทัวไปทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25และ
จํานวนหน่วยลงทุนทีผู้จองซื 'อประเภทกองทุนทุกรายจองซื 'อรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง' หมดและจํานวนผู้จองซื 'อทัวไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนทีเหลือจากการ
จองซื 'อของผู้จองซื 'อประเภทกองทุนซึงจองซื 'อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไป
พร้ อมกันทังนี
' 'บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปตามหลักเกณฑ์
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และเงือนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนทีจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปและผู้
จองซื 'อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านี 'จะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื 'อพิเศษ
และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้ อ 7.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือให้ แก่ผ้ จู องซื 'อทัวไปจน
ครบจํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอืนใดทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชือเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
'
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 'อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 'นหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื 'อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ
'
ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วย
ได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอืนใดตามความประสงค์ของลูกค้ าทีระบุในชุดเอกสารการจอง
ซื 'อแล้ วแต่กรณี หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง เพิมเติม แก้ ไข รู ปแบบ ระยะเวลาและ/
หรื อเนื 'อหาของเอกสารการรับรองสิทธิ ตามทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 'อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า
7.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทัง' นี ' ในกรณี ที สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สัง
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืนบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน'
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื 'อทัวไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี '
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1.1

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี '
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
'
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึงดังต่อไปนี '
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี 'ยงชีพ หรื อกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป
(ข) นิติบคุ คลทีจัดตังขึ
' 'นตามกฎหมายไทยซึงไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอืนใดทีได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร

1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนซึงรับหน่วย
ลงทุน ไว้ ต ามสัญ ญารั บ ประกัน การจัด จํ า หน่ า ยหน่ว ยลงทุน โดยบริ ษั ท จัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนทีรับไว้ ในส่วนทีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
'
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ทีนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื 'อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน

1.2

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิท ธิ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุน รวมจะลงทุน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ของบุค คล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'

1.3

บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทีมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี '
(ก)

มีการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงสิทธิในทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงกรรมสิทธิVในอาคารชุด ทังนี
' ' เมือคํานวณพื 'นทีห้ อง
ชุดทีกองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื 'นทีห้ องชุดทีถือกรรมสิทธิVโดยผู้ลงทุนต่างด้ าว
ในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื 'นทีห้ องชุด
ทังหมดในอาคารชุ
'
ดนัน'
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ในการนี ' บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
'
ยนหน่วยลงทุนเพือทําหน้ าทีควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึง ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมครั ง' แรกให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที
กํ า หนดข้ า งต้ น ทัง' นี ' ขัน' ตอนการโอนหน่ว ยลงทุน ของผู้ล งทุน ต่า งด้ า วจะมี
ขันตอนมากกว่
'
าผู้ลงทุนไทย ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเป็ นผู้
ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
' าเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนทีจะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีกําหนดด้ วย
นอกจากนี ' บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดให้
'
แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือให้ นายหน้ าค้ า
หลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องดังกล่าว
(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้จองซื 'อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษั ทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี '
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
ตามทีได้ มีการระบุชือหรื อลักษณะของผู้ทีจะได้ รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี 'ชวนส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)

(ข)

ในกรณีทีผู้จองซื 'อพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัวไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่
เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือจากการจองซื 'อของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จอง
ซื 'อประเภทกองทุน

(ค)

ในกรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ วบริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 'อทัวไปและผู้จองซื 'อ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซื อ' ทัวไปทีเหลือจากการจองซือ' ของผู้จองซือ' ทัวไปและผู้จองซื อ'
ประเภทกองทุน และผู้จองซื 'อพิเศษตาม (ข)
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ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื 'นดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของทีดินหรื อทรัพย์สินที
เกียวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย
8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1

รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีผู้จองซื 'อได้ ระบุในเอกสารการจองซื 'อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึงดังต่อไปนี '

8.2

1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชือผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนทีได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
' ' ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็ นหลักฐานทีถูกต้ องเกียวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ ในหน่วยลงทุนทีมีรายการตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซื 'อทีแสดงความจํานง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
' วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีทีมีการเพิมเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนทีมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกํ าหนด ให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีแสดงความจํ านงขอรั บใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิมเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีทีมีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าทีตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ทังนี
' ' นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี
' ' ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิ ได้ ตามความประสงค์ เพือเป็ นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การทํารายการซื 'อหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วย
ลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนแก้ ไข หรื อเพิมเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงือนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดํ าเนิ นการภายใต้ ขอบเขตตามทีคณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชือผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึงให้ กับผู้จองซือ' หน่วยลงทุนเพือเป็ น
หลักฐานการยืนยันการถื อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี ซือ' ขายหลักทรั พย์ ของผู้จองซือ' หน่วยลงทุน ซึงเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าซือ' ขาย
หลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามทีผู้จองซื 'อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 'อหน่วยลงทุน ทังนี
' ' ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที
บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีทีผู้จองซื 'อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื 'อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 'อหน่วยลงทุน เพือการซื 'อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื 'อผ่านนายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลทีได้ รับการแต่งตังจากบริ
'
ษัทจัดการเพือผู้จองซื 'อนันที
' มีอยู่กับ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามทีผู้จองซื 'อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 'อหน่วย
ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่า
เป็ นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
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9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
สําหรับราคาซือA ขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซือ' ขายหน่วยลงทุนได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย:
www.set.or.th
สําหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.thและ
Website ของบริ ษัทจัดการ:www.scbam.com
10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนได้ โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.
0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพือขอให้ พิจารณารั บหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมือนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซื 'อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ' /ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชือ

:

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

:

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2296-3582

โทรสาร

:

0-2683-1298

หรื อบุคคลอืนทีมีหน้ าที คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ต่อไป
13. บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชือ

:

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

:

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

โทรศัพท์

:

0-2643-8223

โทรสาร

:

0-2643-8224

ชือ

:

บริษัท อเมริกนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด

ทีอยู่

:

ชัน' 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ 889 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

:

0-2675-8403

โทรสาร

:

0-2675-8427 หรื อ 8428

ในการประเมินค่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตัง' บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึงเป็ น
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นบัญชีรายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย
เพือทําการประเมินค่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนจะลงทุน
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อนึง บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง' บริ ษั ทประเมิ นค่าทรั พย์ สินที อยู่ในบัญชี รายชื อที ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครัง'
ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
' ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึงให้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง'

14. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชือ

:

บริษัท ปิ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ ค จํากัด

ทีอยู่

:

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

โทรศัพท์

:

(038) 296-334

โทรสาร

:

(038) 296-333

15. ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ทีปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่ าย
ชือ

:

ทีอยู่

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
1.

สํานักงานใหญ่ เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

2.

และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ

3.

หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ชัน' 9 โซน B สํานักงานใหญ่ เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185
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ผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
' ้ จดั จําหน่ายซึงเป็ นนิติบคุ คลทีได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิมเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ทีเปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง' ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ มเติ ม ในภายหลั ง ซึ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื อทํ า หน้ าที เป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
' สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที
เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชือ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

:

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน' 3 เลขที 1060ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอืนทีได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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17. ผู้สอบบัญชี
ชือ

:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ทีอยู่

:

ชัน' 33 อาคารเลครัชดาภิเษก
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ10110

โทรศัพท์

:

0-2264-9090

โทรสาร

:

02-264-0789-90

หรื อบุคคลอืนทีได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพือเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมทังกฎหมายหลั
'
กทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีเสนอขายในครัง' นี 'มีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับ
นี 'อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยความเสียงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี ' ก่อนตัดสินใจในการซื 'อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี 'แสดงถึงปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยความเสียงทีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี 'แล้ ว อาจมีปัจจัย
ความเสียงอืนๆ ซึงกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ' หรื อปั จจัยความเสียงทีกองทุนรวมพิจารณาในขณะนี 'แล้ วเห็นว่า
ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสียงดังกล่าวอาจเปลียนเป็ นปั จจัยความเสียงทีมีความสําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
' ' ปั จจัย
ความเสียงทีปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี 'และปั จจัยความเสียงทีอาจมีขึ 'นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิบายเกียวกับแนวทางการบริ หารเพือลดความเสียง มาตรการรองรับความเสียง และ/หรื อความสามารถของกองทุน
รวมในการลดปั จจัยความเสียงข้ อใดข้ อหนึงไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับ
ความเสียงตามทีกําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั'
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสียงต่างๆ ตามทีระบุในรายละเอียด
โครงการฉบับนี 'จะลดลงหรื อถูกทําให้ หมดไป ทังนี
' ' เนืองจากความสําเร็ จ และ/หรื อความสามารถในการลดความเสียงยัง
ขึ 'นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการทีอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของกองทุน
ข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี ' เช่นการใช้ ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
' “ประมาณ” และคําอืนทีแสดง
ถึงโอกาส และ/หรื อความน่าจะเป็ น เป็ นต้ น หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกียวกับผล
ประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม
นโยบายของรัฐ และอืนๆ ทีเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และ
มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี ' ผลการดําเนินงานทีเกิดขึ 'นจริ งกับการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี 'ทีอ้ างถึงหรื อเกียวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลทีได้ มาจากข้ อมูลทีมีการ
เปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิงพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอืนๆ โดยทีกองทุนรวมมิได้ ทําการตรวจสอบหรื อรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ทีจะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน' นอกจากนัน' ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดตําลงหรื อสูงขึน' ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน' ผู้ทีประสงค์จะซือ' หน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
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(ก)

ความเสียงเกียวกับทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังA แรก
1. ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการลงทุน
ก่ อ นการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที กองทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง' แรก บริ ษั ท จัด การได้ ทํ า การศึ ก ษาข้ อ มูล
รายละเอียดของทรัพย์สนิ นันๆโดยทํ
'
าการศึกษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินทีจะ
ลงทุนทังหมด
'
(Legal Due Diligence Report) รายละเอียดจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินทีจะ
ลงทุน ทัง' หมดของผู้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ (Valuation Report) และรายงานทางวิ ศ วกรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุนทังหมด
'
(Engineering Report) อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การศึกษาและ
ตรวจสอบรายงานโดยบริ ษัทจัดการดังกล่าวมิได้ เป็ นการรับประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจาก
ความเสียหาย หรื อความบกพร่ อง ทีอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุ ง รายงานการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์บริ ษัทจัดการใช้ เป็ น
ข้ อมูลพื 'นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถกู ต้ องทังหมด
'
หรื อบางส่ว น เนื องจากความบกพร่ องบางประการของอสัง หาริ ม ทรั พย์ อ าจตรวจพบได้ ยากหรื อ ไม่
สามารถตรวจสอบได้ เนืองจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบ หรื อแสดงความ
เสือมหรื อไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อใช้ ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการหาประโยชน์โดยกองทุนรวม
อย่างมีนยั สําคัญเมือผ่านการใช้ ทรัพย์สินนันเป็
' นระยะเวลาหนึง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีเป็ นข้ อจํากัดในการ
ตรวจสอบของทังผู
' ้ ประเมินราคาและผู้เชียวชาญ
นอกจากนันแล้
' ว อสังหาริ มทรัพย์ชิ 'นนันๆ
' อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึงการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้ อง (Due Diligence)
ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึงอาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที
เกียวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว
นอกจากนี ' รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์ สินอาจมีข้อบกพร่ องหรื อไม่
ถูกต้ องเนืองจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ อาจยากทีจะตรวจสอบหรื อตรวจพบได้
2. ความเสียงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปั จจัยมห
ภาคอืนๆ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีกองทุนรวมจะลงทุนครัง' แรกนัน' มีความเสียงจากความผันผวนทางสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง หรื อนโยบายภาครัฐ เช่น การเปลียนแปลงของนโยบายด้ านการค้ า การลงทุน และ
การต่างประเทศ การขึ 'นค่าแรงขันตํ
' าแผนการพัฒนาโครงสร้ างพื 'นฐานเป็ นต้ น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อการ
ตัดสินใจเช่า หรื อต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าของผู้เช่าในปั จจุบันและผู้ทีสนใจจะเช่า
อาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึงเป็ นกลุม่ ผู้เช่า
หลักของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี 'ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบต่อ
อัตราค่าเช่าอีกด้ วย
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3. ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศภัย ดังนัน' เพือเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทุนรวม รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน ดังนัน' บริ ษัทจัดการ
จึงได้ จัดให้ มีการประกันความเสียงภัยในวงเงิ นประกันทีสอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของ
อาคารทีมีลกั ษณะและการใช้ งานใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกทังหมด
'
โดย
ให้ มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาทีกองทุนรวมถือกรรมสิทธิV ใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุน และให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ได้ แก่ การประกันความเสียงภัยในทรัพย์สิน
(Property All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) นอกจากนี ' บริ ษัทจัด การยังจัดให้ มี การประกันภัย เพือประโยชน์ บุคคลทีสาม (Public
Liability Insurance) ซึงอาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุ ดบกพร่ องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิง
ปลูกสร้ างด้ วย โดยให้ มีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาทีกองทุนรวมถือกรรมสิทธิVในทรัพย์สนิ ที
จะลงทุน
ทังนี
' ' ภายหลังจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยทีเกิดขึ 'นเมือปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้ ธุรกิจประกันภัยมีการ
เปลียนแปลงนโยบายการรับประกันภัยโดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัยสําหรับความเสียงเรื องภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยนํ 'าท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ บางบริ ษัทประกันภัยจึงไม่รับทําประกันภัย ในขณะ
ทีบางบริ ษัท ประกันภัย ยังคงรั บทํา ประกันภัย แต่คิ ดเบีย' ประกันในอัตราทีสูงและจํ ากัดวงเงิ น ความ
คุ้มครอง โดยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าว ทังภาครั
'
ฐบาลและเอกชนต่างมีการเตรี ยมแผนป้องกัน
ปั ญหานํ 'าท่วม โดยภาครัฐบาลได้ ตงงบประมาณจํ
ั'
านวนมากเพือใช้ ในการวางระบบการบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรนํ า' อย่ า งยั งยื น และระบบแก้ ไขปั ญหาอุ ท กภั ย ของประเทศ สํ า หรั บ ภาคเอกชนเอง
ผู้ประกอบการแต่ละนิคมอุตสาหกรรมทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ต่างก็เร่ งก่อสร้ างเขือน
ป้องกัน นํ า' รอบนิ คมอุตสาหกรรม อย่า งไรก็ ต าม แม้ โ ครงการนิ คมอุต สาหกรรมปิ นทองนัน' ไม่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยทีเกิ ดขึน' เมือปลายปี พ.ศ. 2554 โดยตรง เนืองจากจังหวัดชลบุรีไม่ได้ อยู่
ในทางนํ 'าทีไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง อีกทัง' ทีตังของโครงการนิ
'
คมอุตสาหกรรมปิ นทองยัง
มีระดับความสูงทีสูงกว่าระดับนํ 'าทะเลปานกลางค่อนข้ างมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองอยู่ที 20-30
เมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง (แหลมฉบัง) อยู่ที 40-70 เมตร และนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง 3 อยู่ที
100-190 เมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ นทองได้ วางระบบระบายนํ 'าทีดี และยังได้ มีการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
4. ความเสียงของราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง' แรกของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
' ' ไม่มีหลักประกันว่าราคาซื 'อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ จ ะสูง กว่า หรื อ เท่า กับ ราคาเสนอขายหน่ว ยลงทุน ให้ กับ นัก ลงทุน ในครั ง' แรก และอาจไม่
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สอดคล้ องกับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึงราคาซื 'อขายของหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์นนอาจจะมี
ั'
การซื 'อขายในราคาทีตํากว่าหรื อสูงกว่าราคาทีเสนอขายหน่วยลงทุน ขึ 'นอยู่กับ
หลายปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และความต้ องการซื 'อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น รวมถึงปั จจัยภายนอก
หลายประการซึงกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลือนไหวหรื อเปลียนแปลงของตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี 'ยทัง' ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลียนค่าเงิ น
อัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทังทางตรงหรื
'
อโดยอ้ อมทีมีผลต่อการนําเข้ าหรื อส่งออกเงินตราต่างประเทศ ปั จจัย
ทางการเมือง ระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น ดังนัน' นักลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ใน
ราคาทีเสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยของกองทุนรวม รวมถึงไม่มี
หลักประกันว่าความเปลียนแปลงของปั จจัยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
5. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือA ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนืองจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องใน
การซื 'อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถีและปริ มาณการซื 'อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
'
กทรัพย์
ซึงอยูบ่ นพื 'นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 'อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึงปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 'อผู้ขาย (bid-offer) ขึ 'นอยู่กับปั จจัยหลายประการทีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณ
ความต้ องการของตลาด ดังนันจึ
' งมีความเสียงทีหน่วยลงทุนนี 'จะขาดสภาพคล่องในการซื 'อขายในตลาด
รอง
6. ความเสียงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิV ในอสังหาริ มทรัพย์ (ใน
กรณีทีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน' อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกิดจาก
การซื 'อหรื อขาย หรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิV หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึง
กองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
'
อบางส่วน โดยทีอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ทีกองทุนรวม
จะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ' ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซื 'อ
ขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลียนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
7. ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึนA ซึงอาจส่ งผลให้ ผ้ ูเช่ าลดลง
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทเดี ย วกับ กองทุน รวมอาจนํ า มาซึงการแข่ง ขัน ที รุ น แรง
โดยบริ ษัทคู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปั จจัยสนับสนุนอืนๆ ทีเอื 'อให้ สามารถแข่งขัน
กับกองทุนรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบ
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ธุรกิจของกองทุนรวม โดยอาจเป็ นการเพิมต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อทําให้ กองทุน
รวมต้ องลดอัตราค่าเช่าทีกองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่า และ/หรื อทําให้ อตั ราการเช่าลดลงเนืองจากการ
แสวงหาผู้เช่าทีน่าเชือถือเพือมาเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะกระทําได้ ยากขึ 'น ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ ของ
กองทุนรวม
อย่างไรก็ ต าม ในการนี ' เนื องจากทรั พ ย์ สิน ทีกองทุน รวมจะเข้ าลงทุนครั ง' แรกนัน' มี อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์
บางส่วนทียังไม่มีผ้ เู ช่า กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ตกลงให้ มีการประกันการมีผ้ เู ช่าสําหรับพื 'นทีเช่าทีว่าง โดยจะเช่า
ทรัพย์สนิ ทีไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิV เป็ นระยะเวลา 3 ปี หรื อจนกว่าจะมีบคุ คลภายนอก
เข้ าทําสัญญาเช่าทรั พย์ สินดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การภายใต้ การประกัน
ดังกล่าวจะเท่ากับอัตราทีระบุไว้ ตามสัญญาทีทํากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรื อยูนิตข้ างเคียงในเฟส
เดียวกัน ในกรณีทียูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผ้ เู ช่ามาก่อน
8. ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าและค่ าบริการของผู้เช่ า
ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่า อัตราการว่างของอาคารโรงงานและคลังสินค้ าเนืองจากการผิด
สัญญาของผู้เช่า หรื อการไม่ต่อสัญญาเช่าหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ ของกองทุนรวม และอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าหรื อผู้รับบริ การปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีการเรี ยกเก็บเงินประกันความ
เสียหาย ซึงกองทุนรวมสามารถริ บเงินประกันความเสียหายดังกล่าวได้ ในกรณีทีผู้เช่าหรื อผู้รับบริ การผิด
สัญ ญาเช่า หรื อ สัญ ญาบริ ก ารดังกล่าว ซึงรวมถึ ง กรณี ทีกองทุนรวมไม่ส ามารถเรี ย กเก็ บค่าเช่ าหรื อ
ค่าบริ การจากผู้เช่าได้ ตามกําหนด
9. ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์ ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ า ทําสัญญาซือ' ขายทีดิ น
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า และสัญญาตกลงกระทําการเพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ รวมถึง
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายทีเกียวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/
หรื อสัญญาต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เพือประโยชน์
ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพือให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญา
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ น
เหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ' แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิ ทีจะบอกเลิกสัญญา เรี ยก
ค่าเสียหายรวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคูส่ ญ
ั ญาผิด
สัญญาดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อ
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บังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามทีกําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของ
กองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาทีเกียวข้ อง
แล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน' กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื อง
ดังกล่าวเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลทีเกียวข้ อง ซึงการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินทีกองทุน
รวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ' ผลแห่งคดีขึ 'นอยูก่ บั ดุลพินิจของ
ศาลทีเกียวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับ
ให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวน
หรื อภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้
10. ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ ต่อสัญญาเช่ า
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าในปั จจุบนั นัน' ผู้เช่าอาจ
พิจารณาไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื อในกรณี ทีสภาพตลาดมีการเปลียนแปลงซึงอาจจะส่งผลให้ ผ้ ูเช่า
เรี ยกร้ องให้ มีการปรั บเปลียนเงือนไขในสัญญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็ นต้ น ซึงเงือนไขทีปรับเปลียน
ดังกล่าวอาจเป็ นเงือนไขทีเป็ นการเอื 'อประโยชน์ตอ่ กองทุนรวมน้ อยลงหากเปรี ยบเทียบกับสัญญาเช่าทีได้
ทําไว้ ในปั จจุบนั หรื อในกรณีทีมีผ้ เู ช่าจํานวนมากไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่า
รายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
นอกจากนี ' สัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าบางฉบับยังกําหนดให้ สิทธิแก่ผ้ เู ช่าใน
การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยไม่ถกู ริ บเงินประกันความเสียหาย หากเป็ น
กรณีทีผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าเนืองจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ ซื 'อทีดินทีตังอยู
' ่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ นทองทีเป็ นของบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี
จํากัด (แล้ วแต่กรณี) เพือใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานเป็ นของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี ' บริ ษัท ปิ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ตกลงทีจะจัดหาผู้เช่ารายใหม่
เพือเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนทีผู้เช่ารายเดิมเช่า โดยทีมีอัตราค่าเช่าและ
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมทีเหลืออยู่ ทังนี
' ' หาก
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ หรื ออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม บริ ษัท ปิ นทอง
อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด (แล้ วแต่กรณี) ตกลงจะ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีผู้เช่าเดิมใช้ สิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดดังกล่าว หรื อรับผิดชอบใน
การชําระค่าเช่าส่วนต่างให้ แก่กองทุนรวมในกรณีทีอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม
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11. ความเสียงทีมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวมอาจไม่ สัมพันธ์ กับมูลค่ าทีได้ จากการจําหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์ ออกไปทังA หมดหรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึงได้ กล่าวไว้ ณ ทีนี ' ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็ นข้ อมูลพื 'นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูล
ค่าทีแท้ จริ งซึงกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายอสังหาริ ม ทรั พย์ ออกไปทัง' หมด หรื อ มีการเลิก
กองทุนรวม
12. ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทังA หมดหรือบางส่ วนในการลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืนทีดิน และกองทุนรวมไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ใน
อสังหาริมทรัพย์ อันอาจส่ งผลต่ อผลประกอบการของกองทุนรวม
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ทรั พย์ สินที กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ครั ง' แรกอาจมีค วามเสียงทีจะถูก เวนคืน ได้ ต าม
นโยบายของรั ฐ ทังนี
' ' หากมีการเวนคืนอสังหาริ มทรั พย์ทัง' หมดหรื อบางส่วนทีกองทุนรวมลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึง
การแก้ ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง (กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืน) ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น
กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการเวนคืนเลย เนืองจากไม่เป็ นไปตามเงือนไข
ต่างๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังกล่าว หรื อกองทุนรวมอาจได้ รับค่าชดเชยในจํานวนทีน้ อยกว่าเงินทีกองทุน
รวมลงทุน หรื ออาจตํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ซึงจะส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมและทําให้ ผ้ ถู ือ
หน่ว ยลงทุน มีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากอสัง หาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุน ตามทีได้
ประมาณการไว้
(ข)

ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1. ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทอาจเกิ
ี
ดขึนA ระหว่ างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของ
กองทุนรวม และกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าทีของบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํ ากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ยงั อาจจะเกิดขึ 'นได้ เนืองจากบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด
รวมถึ ง กลุ่ม ธุ ร กิ จ ได้ เ ริ มประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ าและขายโรงงานและคลัง สิน ค้ า เป็ นธุ ร กิ จ หลัก มาเป็ น
ระยะเวลากว่า 18 ปี โดยได้ เปิ ดทําการนิคมอุตสาหกรรมปิ นทองตังแต่
' ปี พ.ศ. 2538 ทังนี
' ' แม้ บริ ษัท ปิ น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด จะได้ ขายอสังหาริ มทรัพย์
บางส่วนให้ แก่กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํ ากัด ก็ ยังคงถื อกรรมสิทธิV ในอาคารโรงงานและคลัง สินค้ าในโครงการนิค ม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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อุตสาหกรรมปิ นทองซึงเป็ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนตังอยู
' ่ และในพื 'นที
อืนอีกจํานวนหนึง และยังมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนือง
อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั ' ไม่มากนัก เนืองจากการเช่า หรื อซื 'อพื 'นที
จะขึ 'นอยู่กับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายในการเลือกพืน' ที ซึงจะขึน' อยู่กับทําเลทีตังของอาคาร
'
โรงงานและคลังสินค้ า และขนาดของพื 'นที ดังนัน' ลูกค้ าจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจทีจะเลือกใช้ บริ การ
อาคารโรงงานและ/หรื อคลังสินค้ าทีตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก อีกทัง' การทีประเทศไทย
จะเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิง
ทําให้ ภาคธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงจะส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าทีสนใจเช่า และ/หรื อซื 'ออาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า นันมี
' ปริ มาณสูงขึ 'น จึงไม่นา่ จะทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการได้ ตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ทีอาจจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ 'น
ไม่ว่าจะเป็ นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลังสินค้ ามาเสนอขายให้ กับกองทุนรวม และจากการ
จัดหาผู้เช่าใหม่ก็ตาม บริ ษัทจัดการจึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื 'ออาคารโรงงานและคลังสินค้ า
รวมถึงแนวทางการควบคุมและดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือป้องกัน
ปั ญหาดังกล่าวทีอาจเกิดขึ 'น โดยในการเลือกซื 'ออาคารโรงงานและคลังสินค้ า บริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้ าทีสร้ างแล้ วเสร็ จ และส่วนใหญ่มีผ้ เู ช่าแล้ วในช่วงเวลาทีมีการ
เจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนรวมกับผู้เสนอขาย อีกทังสั
' ญญาเช่าอาคารโรงงานหรื อคลังสินค้ าดังกล่าว
จะต้ องไม่มีเงือนไขทีให้ 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 จํากัด โดยคํานวณจากสัดส่วนของรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังกํ
' าหนดให้ มี
ค่าตอบแทนพิเศษโดยคํานวณจากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงจะเป็ นสิงจูงใจ
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
กองทุนรวมทีออกและเสนอขายทังหมดในครั
'
ง' นี ' และตลอดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเริ มซื 'อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรก บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อ
บุคคลใดๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ องตกลงจะ
ดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมทีออกและเสนอขายทังหมดในวั
'
นทีจดทะเบียนจัดตังกองทุ
'
นรวม เมือพ้ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ มซื 'อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรกแล้ ว บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
จํากัด และ/หรื อ บุคคลใดๆ ทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ตามข้ อกําหนดที
เกียวข้ องตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วย
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค
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ลงทุนในกองทุนรวมทีออกและเสนอขายทังหมดในวั
'
นทีจดทะเบียนจัดตังกองทุ
'
นรวมดังนัน' จึงคาดได้ ว่า
บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด ย่อมประสงค์ให้ กองทุนรวมมีผลการดําเนินการทีดี อีกทังยั
' งเป็ น
การสร้ างความมันใจในเรื องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วยลงทุนอืนๆ
อนึง เพือเป็ นการผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเต็มความสามารถ สัญญาแต่งตัง'
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั กําหนดว่าหากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ทีบริ หารให้ แก่กองทุนรวมได้ ตามประมาณการกําไรสุทธิทีกําหนดเป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันเกิน
กว่า 2 ปี หรื ออัตราการปล่อยเช่าเฉลีย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินทีบริ หารลดลงตํากว่าร้ อยละ 60
เป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันเกินกว่า 3 เดือนกองทุนรวมอาจพิจารณาเปลียนตัวผู้บริ 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 อกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT)ในการซื 'อ
ที ดิ น และ/หรื ออาคารโรงงาน และ/หรื อคลั ง สิ น ค้ า และ/หรื อทรั พ ย์ สิ น อื นใดที เกี ยวเนื องกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมหรื อ REIT ประสงค์จะลงทุน(Option to Invest) จากบริ ษัท ปิ นทอง อินดัส
เตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด เมือได้ รับการร้ องขอจากกองทุนรวม
หรื อ REIT ทังนี
' ' ตามราคาทีกองทุนรวมหรื อ REITและบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด หรื อ
บริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด (แล้ วแต่กรณี) จะได้ ตกลงกัน หรื อตามราคาประเมินเฉลียของ
ผู้ประเมินราคาอิสระซึงแต่งตังโดยบริ
'
ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์
แอนด์ แฟคตอรี จํากัด (แล้ วแต่กรณี) โดยสิทธิดงั กล่าวจะมีอยูต่ ลอดระยะเวลาทีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด ยังคงปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ 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 อรับโอนกรรมสิทธิV และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อ
เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภททีดินและอาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ ค จํากัด และบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ในกรณีทีบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล
ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ประสงค์ทีจะจําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวแก่ลกู ค้ ารายย่อยหรื อนายหน้ าของลูกค้ ารายย่อยทีประกอบธุรกิจการพัฒนา
พื 'นทีอุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรื อคลังสินค้ า เพือขาย และ/หรื อให้ เช่า ในลักษณะเดียวกันกับ
บริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัดบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด หรื อกองทุนรวม
ดังนัน' บริ ษัทจัดการจึงเชือว่า หากบริ ษัท ปิ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม จะดําเนินการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างเต็มประสิทธิ ภาพ เนืองจาก
เป็ นการประสานประโยชน์ระหว่างกันและมีโอกาสน้ อยทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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2. ความเสียงจากการเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
หรื อการปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึงเป็ นปั จจัยทีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ ได้
สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คําสัง ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายทีเกียวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาษี และค่าธรรมเนียมการซื 'อขาย หรื อโอนสิทธิต่างๆ ในอสังหาริ มทรัพย์
ถือเป็ นเหตุการณ์ ทีไม่อาจคาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกันดังนัน' กองทุนรวมจึงไม่สามารถทีจะประเมินผล
กระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีคําสังให้ 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 ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ตกลงทีจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีร่วมกันเพือ
จําหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนเท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสังของหน่วยลงใดๆ
ของรัฐทีมีผลใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน' เช่น การจัดตังหรื
' อจัดหาบุคคลใดๆ มาซื 'ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุน
รวมลงทุน และรั บ โอนสิทธิ และหน้ า ทีทีกองทุนรวมมีอ ยู่ตามสัญ ญาเช่ากับผู้เ ช่าอาคารโรงงานและ
คลังสินค้ า ทังนี
' ' หากมีการจัดตังหรื
' อจัดหาบุคคลใดๆ มาซื 'ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน ดังกล่าว
กองทุนรวมอาจมีสทิ ธิทีจะได้ รับค่าตอบแทนในการจําหน่าย จ่าย โอน อสังหาริ มทรัพย์นนั ' และสามารถ
นําเงินมาชําระคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่เท่ากับจํานวนทีกองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับหาก
กองทุนรวมถือกรรมสิทธิVในอสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั ' อไปก็ตาม
3. ความเสียงจากความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ซึ งขึ น' อยู่กั บ ปั จจั ย ต่ า งๆ หลายประการ ได้ แก่ สภาวะเศรษฐกิ จ ทัง' ในประเทศและต่ า งประเทศ
ความสามารถในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืนๆ การแข่งขัน การเปลียนแปลงกฎหมายและ
ข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็ นต้ น ดังนัน' จึงมีความเสียง
ทีนักลงทุนจะไม่ได้ รับเงิ นปั นผลหรื อได้ รับน้ อยกว่าทีได้ ประมาณการเอาไว้ ในปี ทีเกิ ดเหตุการณ์ หรื อ
กองทุนรวมจะไม่สามารถทีจะรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิมการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อๆ ไป
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4. ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสียงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรก เนืองจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึงจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยทีคุ้มครองความเสียงบางประเภทที
อาจเกิดขึน' ได้ (หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบีย' ประกันอาจไม่ค้ ุมกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทุนรวมอาจได้ รับ) เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็ นต้ น หรื อกองทุน
รวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
'
อ
บางส่วน หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที
ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีกองทุนรวมอาจ
ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้
ซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
5. ความเสียงทีอาจเกิดขึนA อันเป็ นผลจากการทีกองทุนรวมกู้ยมื เงิน
ในกรณีทีกองทุนรวมได้ ดําเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสียงอันเนืองจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว
เนืองจากอัตราดอกเบี 'ยอาจมีการเปลียนแปลงสูงขึ 'นตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอัตราดอกเบี 'ยเงินกู้
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึงทําให้ อตั ราผลตอบแทนจาก
เงินปั นผลทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับน้ อยลง นอกจากนี ' กองทุนรวมต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ดังนัน' กองทุนรวมอาจมีความเสียงทีจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อ
การดําเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระคืน
เงินต้ นและดอกเบี 'ยของเงินกู้เงินจํานวนดังกล่าวได้ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
รวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอาจจัดให้ มีการป้องกันความเสียงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบี 'ย เช่น การดําเนินการปรับเปลียนอัตราดอกเบี 'ยเงินกู้ในลักษณะดอกเบี 'ย
ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี 'ยคงที หากมีสญ
ั ญาณว่าอัตราดอกเบี 'ยในอนาคตจะมีการปรับตัวขึ 'นในระยะ
ปานกลางหรื อระยะยาว หรื อในทางกลับกันจากอัตราดอกเบี 'ยคงทีมาเป็ นอัตราดอกเบี 'ยลอยตัวหากอัตรา
ดอกเบี 'ยในอนาคตจะมีการปรับตัวลงเป็ นต้ น
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6. ความเสียงจากผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกต่ างไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในเอกสารฉบับนี A
รายงานทางการเงินต่างๆ ทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ' ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตทีเกิดขึ 'นจริ ง (รวมถึงรายงาน
ใดๆ ทีเกียวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอืนๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริ หารสําหรับการ
ดําเนินการในอนาคตหรื อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรื อสมมติฐาน หรื อการคาดการณ์ ทีเกียวข้ องใดๆ) แต่
เป็ นการประมาณการซึงอาจเกิดขึ 'นจริ งหรื อไม่ก็ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
อนึ ง การประมาณการดัง กล่า ว มี พื น' ฐานจากข้ อ มูล และความเชื อที มี อ ยู่ ณ ปั จ จุบัน เพื อทํ า การ
คาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตังข้
' อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนันการประมาณการดั
'
งกล่าวจึงมี
ความเสียงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยูซ่ งอยู
ึ ่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิด
สัญญา การชําระค่าเช่าของผู้เช่า การเปลียนแปลงนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ เป็ นต้ น
ดังนันจึ
' งเป็ นสิงทียากหรื อเป็ นไปไม่ได้ ทีจะคาดการณ์ ได้ อย่างถูกต้ อง แม่นยํา ปราศจากความคลาด
เคลือน ดังนันสมมติ
'
ฐานภายใต้ การประมาณการของกองทุนรวมนี ' จึงอาจมีความคลาดเคลือนไม่ถกู ต้ อง
ได้
7. ความเสียงเรืองการเพิมทุนในอนาคต (กองทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real
Estate Investment Trust (REIT))
กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิม
เงินทุนหรื อกู้ยืมเงินเพือการลงทุนในอนาคต ซึงหากมีการเปลียนแปลงในกฎหมาย และ/หรื อ กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
REIT ทังนี
' ' ในกรณีทีกองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT บริ ษัท ปิ น
ทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จํากัด และ/หรื อบริ ษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี จํากัด ทีถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในขณะนัน' ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ ประสบผลสําเร็ จ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการแปลง
สภาพดังกล่าว การดําเนินการใดๆ เพือดําเนินการโอนกรรมสิทธิV ในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนไปยัง
REIT การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานราชการที
เกียวข้ อง เพือประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็ น REIT ดังกล่าว เป็ นต้ น
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซอื A หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ซือA หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เพดาน1
O ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ในการเสนอขายครัง'
แรก)
O ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เรียกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

เรี ยกเก็บตามทีได้ เกิดขึ 'นจริ ง
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของ
ตามทีจ่ายจริ ง
มูลค่าหน่วยลงทุนทีโอน (ไม่
รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใด
ในทํานองเดียวกัน)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังA หมด
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์(1)
O ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาของกองทุนรวม(1)
O ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(1)
O ค่าเบี 'ยประกันภัย(1)
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เพดาน1

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เรียกเก็บ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ของ NAV

ตามทีจ่ายจริ ง

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 1 ต่อปี ของ
NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 3.00ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05ต่อปี
ของ NAV

ตามทีจ่ายจริ งทังนี
' ' ไม่รวม
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ตามทีเกิด
จริ ง เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม เป็ นต้ น
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
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เพดาน1
O ค่าเบี 'ยประชุมคณะกรรมการลงทุน(1)
O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง' แรก
O ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ (1)
O ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี(1)
O ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ(1)

ไม่เกินร้ อยละ 0.05ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.50ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.50ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ของ NAV
ไม่เกินร้ อยละ 0.05ต่อปี
ของ NAV

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เรียกเก็บ
ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครัง'
ต่อกรรมการ
ไม่เกิน 15,000,000 บาท
ต่อครัง'
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

หมายเหตุ:
(1)
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยทีมิได้ คิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเป็ นเพียงการประมาณการจาก
งบกําไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐานสําหรับงวดวันที 1 มิถยุ ายนพ.ศ. 2557 ถึงวันที31 พฤษภาคมพ.ศ. 2558เพือคํานวณเป็ นอัตรา
ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึงอาจมีการเปลียนแปลงจากทีแสดงไว้ ทังนี
' 'เนืองจากผลการดําเนินงานจริ งอาจแตกต่าง
จากประมาณการจากงบกําไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐาน หรื อมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง' แรกอาจเปลียนแปลง
อันเนื องมาจากการประเมิ น/สอบทานมูลค่าทรั พย์ สิน ดังนัน' ค่าใช้ จ่ายดังกล่า วจึงอาจมีการเปลียนแปลงจากอัตราทีระบุไว้ อย่างมี
นัยสําคัญ

หมายเหตุ :
การเปลียนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
(1)

การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ภายใต้ อตั ราทีระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเพิม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อค่าธรรมเนียมทีกองทุน
รวมเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมนี '
ตราบเท่าทีค่าธรรมเนียมทีเปลียนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราทีระบุไว้ ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรี ยกเก็บเพิม
หรื อลดหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ทีเปิ ดเผยของบริ ษัท
จัดการ

(2)

การเปลียนแปลงของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเพิม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อค่าธรรมเนียมทีกองทุนรวมเรี ยก
เก็บจากผู้สงซื
ั 'อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี '
(2.1) กรณีเพิมอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าทีระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึงหนึงของจํ านวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
'
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2.2) กรณีทีบริ ษัทจัดการจะเปลียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
สถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายทีใช้ เป็ นสถานทีในการซื 'อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
' ' การเปลียนตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ น
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราที %ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ% ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
และ/หรื อ ภาษี อืน% ใดในทํานองเดียวกัน(ถ้ามี )
ทัง0 นี 0 ค่าใช้จ่ายที %เกิ ดขึ0 นจากการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรกจะรวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมในกรณี ปกติ ที%ไม่เกิ ดเหตุสดุ วิ สยั และการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ทีอ% ยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี 0 ประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงการ
ประมาณการเบือ0 งต้นเพือ% ใช้ประกอบการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน0 ผลประกอบการทีแ% ท้จริ งจะเป็ นไปตามรายงาน
ประจํ าปี ของกองทุนรวม
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คําเตือนและข้ อแนะนําเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์ ปินทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค

“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนัน บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ ขึนอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื1นเพื1อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เช่นเดียวกันกับที1บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื1นเพื1อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที1สาํ นักงานกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที1ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื1อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังนี ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลการลงทุน
เพื1อบริ ษัทจัดการได้ ที1บริ ษัทจัดการ หรื อทางเว็บไซต์ www.scbam.com”
“ในกรณีที1ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ1มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที1บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรื อบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน”

หนังสือชีช% วนฉบับนีร% วบรวมขึน% โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8
เลขที1 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

