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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ชื่อบริษทัจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ที่อยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซา่ อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 
  เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ : 0-2949-1500 
โทรสาร : 0-2949-1505 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ 
1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Pinthong Industrial Park Property Fund 
1.3 ชื่อย่อ  : PPF 

  1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 ประเภทการลงทุน : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 
1.7 อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
1.8 วันท่ีที่ได้รับอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจดัการ : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
    และได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

จัดการเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
1.9 วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน : วันที่ 12 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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2. จ่านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ่านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่่าในการจองซื้อ 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,245,100,000  บาท 

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทุน : 10.00 บาท 

2.3 จ านวนหน่วยลงทุน : 224,510,000 หน่วย 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 10.00 บาท 

2.6 จ านวนหน่วยขั้นต่ าของการจองซือ้ : 5,000 หน่วย และเพิม่ครั้งละ 1,000 หน่วย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนท่ัวไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ /หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ /หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุน
รวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือด าเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่น 
และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

3.2  รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมี
วัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดย
การลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจ านวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และ
อาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรม
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ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลหนองขาม และต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
มีบริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้งนี้ บริษัท ปิ่น
ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ (ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 ภาพแสดงพื้นที่โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองและส่วนท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 

หมายเหตุ: 1พื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่าประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าบริเวณอาคารโรงงานและคลังสินค้า 
พื้นที่ส านักงานและโรงอาหารให้เช่า และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
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สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก 

ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที่ 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อน
วันที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
1 ปิ่นทอง 1 

เฟส 1 

A 89987 1-0-44 1,188 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      
1 ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

16.7 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

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

เฟส 2 

A 

89971 6-3-70 

1,566 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
1 ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

13.0 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

7 ปิ่นทอง 1 B 1,566 13.0 
8 ปิ่นทอง 1 C 1,566 13.0 
9 ปิ่นทอง 1 D 1,566 13.0 

10 ปิ่นทอง 1 E 1,566 13.0 
11 ปิ่นทอง 1 

เฟส 3 

A1 
100637 3-1-86 

1,002 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้นและชั้นลอย 2 หลัง  

รวม 6  ยูนิต 

11.1 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

12 ปิ่นทอง 1 A2 1,076 11.1 
13 ปิ่นทอง 1 A3 1,002 11.1 
14 ปิ่นทอง 1 B1 

100638 4-0-14 
1,243.4 11.1 

15 ปิ่นทอง 1 B2 1,064.4 11.1 
16 ปิ่นทอง 1 B3 1,243.4 11.1 
17 ปิ่นทอง 1 

เฟส 4 

A1 

100670 7-2-92 

1,080 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2 ชั้น 2 หลัง รวม 7 ยูนิต 

10.5 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

18 ปิ่นทอง 1 A2 1,080 10.5 
19 ปิ่นทอง 1 A3 1,080 10.5 
20 ปิ่นทอง 1 B1 900 10.5 
21 ปิ่นทอง 1 B2 1,008 10.5 
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ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที่ 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อน
วันที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
22 ปิ่นทอง 1 B3 1,116 10.5 
23 ปิ่นทอง 1 B4 1,296 10.5 
24 ปิ่นทอง 1 

เฟส 5 

A 

89974 10-0-37 

900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้นและชั้นลอย 6 ยูนิต 

9.7 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

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

เฟส 6 

A 1,116 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้นและชั้นลอย 5 ยูนิต 

9.7 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

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

เฟส 7 

A 

185319 10-2-95.6 

3,120 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   

1 ชั้น 4 ยูนิต 

7.4 
บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 

แฟคตอรี่ จ ากัด 
36 ปิ่นทอง 1 B 2,640 7.4 
37 ปิ่นทอง 1 C 2,160 7.4 
38 ปิ่นทอง 1 D 1,680 7.4 
39 ปิ่นทอง 1 

เฟส 8 

A1 

185742, 69646 9-0-38.8 

1,368 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 1 ชั้นและชั้นลอย 3 หลัง  

รวม 8  ยูนิต 

8.2 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

40 ปิ่นทอง 1 A2 1,476 8.2 
41 ปิ่นทอง 1 A3 1,080 8.2 
42 ปิ่นทอง 1 B1 1,368 8.2 
43 ปิ่นทอง 1 B2 1,368 8.2 
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ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที่ 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อน
วันที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
44 ปิ่นทอง 1 B3 1,944 8.2 
45 ปิ่นทอง 1 C1 1,620 8.2 
46 ปิ่นทอง 1 C2 1,620 8.2 
47 ปิ่นทอง 2 

เฟส 9 

A1 

131704 5-3-67.7 

1,296 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      
1 ชั้นและชั้นลอย 2 หลัง  

รวม  9  ยูนิต 

7.2 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 

48 ปิ่นทอง 2 A2 1,584 7.2 
49 ปิ่นทอง 2 A3 1,584 7.2 
50 ปิ่นทอง 2 A4 1,584 7.2 
51 ปิ่นทอง 2 B1 

131705 12-1-56.4 

1,296 7.2 
52 ปิ่นทอง 2 B2 1,296 7.2 
53 ปิ่นทอง 2 B3 1,296 7.2 
54 ปิ่นทอง 2 B4 1,584 7.2 
55 ปิ่นทอง 2 B5 1,584 7.2 

56 ปิ่นทอง 2 เฟส  9/2 A 5,056 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      

1 ชั้น และชั้นลอย 
5.2 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 

57 ปิ่นทอง 1 

เฟส  10 

A1 

146321 16-2-82.6 

4,380 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      
1 ชั้นและชั้นลอย 7 ยูนิต 

5.1 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 

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

64 ปิ่นทอง 2 เฟส  11 A 161576 5-3-1.5 4,087.2 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      

1 ชั้นและชั้นลอย 
5.3 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  หน้า 7 

 

ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที่ 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อน
วันที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
65 ปิ่นทอง 1 

เฟส  14 

B1 165426 2-0-25.2 1,230 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก      
1 ชั้นและชั้นลอย 6 หลัง 

1.8 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 

66 ปิ่นทอง 1 C1 165352 2-0-4.7 1,130 1.8 
67 ปิ่นทอง 1 C2 165353 2-0-8.9 1,130 1.8 
68 ปิ่นทอง 1 C3 165354 1-3-15.6 1,130 1.8 
69 ปิ่นทอง 1 C4 165355 1-3-17.3 1,130 1.8 
70 ปิ่นทอง 1 C5 165356 2-0-16.5 1,130 1.8 
71 ปิ่นทอง 2 

เฟส 15 

A1 173117 1-2-50.5 1,242 

อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น
และชั้นลอย 6 หลัง 

1.5 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

72 
 

ปิ่นทอง 2 A3 
173115 2-0-75 

1,242 
1.5 

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

 
ปิ่นทอง 2 B4 

173122 2-0-32.4 
1,452 

1.5 
173125 0-0-44.8 1.5 

77 ปิ่นทอง 3 
เฟส 16 

A 177827 3-2-38.2 2,400 
อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น

และชั้นลอย 3 หลัง 

0.7 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 

ปาร์ค จ ากัด 
78 ปิ่นทอง 3 B1 177826 3-2-41.4 2,700 0.7 
79 ปิ่นทอง 3 B2 177825 4-0-27.8 2,700 0.7 
80 ปิ่นทอง 2 

คลังสินคา้ 

A1 

129974 8-1-78.3 

1,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 ชั้น 2 หลัง รวม 11 ยูนิต 

7.7 

บริษัท พีไอพี แลนด ์แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด 

81 ปิ่นทอง 2 A2 1,000 7.7 
82 ปิ่นทอง 2 A3 1,000 7.7 
83 ปิ่นทอง 2 A4 1,000 7.7 
84 ปิ่นทอง 2 A5 1,000 7.7 
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ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ช่ืออาคาร
โรงงาน/

คลังสินค้า 
โฉนดเลขที่ 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร่-งาน-
ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุน2 

อายุอาคาร
โดยประมาณ 

(ปี)3 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อน
วันที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุน 
85 ปิ่นทอง 2 A6 1,000 7.7 
86 ปิ่นทอง 2 B1 

129973 7-3-77.2 

1,000 7.7 
87 ปิ่นทอง 2 B2 1,000 7.7 
88 ปิ่นทอง 2 B3 1,000 7.7 
89 ปิ่นทอง 2 B4 1,000 7.7 
90 ปิ่นทอง 2 B5 1,000 7.7 

รวม 151-1-87.1 134,338.4  7.94  
ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพ้ืนที่ดังกล่าวทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกจะมีพื้นที่ที่สามารถปล่อยใหเ้ช่าได้ทั้งหมด

ประมาณ 143,806.4 ตารางเมตร 
2ไม่รวมอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
3อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้า ณ วันที ่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
4อายุอาคารโรงงาน/คลังสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
5ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกบางส่วนตกอยู่ภายใต้การจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ ทั้งนี ้ก่อนการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะด าเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจ านองทั้งหมดก่อนหรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 
6ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรกแบ่งแยกตามโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการ 
จ่านวนเฟส 

จ่านวนยูนิตโรงงาน/
คลังสินค้า 

พื้นที่ดิน 

(ไร-่งาน-ตารางวา) 

พื้นที่อาคารประมาณ1 
(ตร.ม.) 

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

รวม 16 90 151-1-87.1 134,338.4 
ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่ารวมประมาณ 9,468.0 ตารางเมตร โดยหากรวมพ้ืนที่ดังกล่าว

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะมีพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าไดท้ั้งหมดประมาณ 143,806.4 ตารางเมตร 
2ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกบางส่วนตกอยู่ภายใต้การจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินใน
ประเทศ ทั้งนี ้ก่อนการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะด าเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจ านองทั้งหมดก่อนหรือในวันโอน
กรรมสิทธิ์ให้กับกองทุนรวม 
3ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 

โดยจ านวนเงินที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะ
ก าหนดจากจ านวนเงินท่ีสามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  หัก
ด้วยประมาณการค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก 
บริษัทจัดการจะก าหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ่งสะท้อนมูลค่า
ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้จากการประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะท าการออก
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายดังกล่าว ให้กับผู้จองซื้อพิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ทั้ง
ที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 

4. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส่าหรับเงินลงทุนลักษณะใด 

เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปัน
ผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจ า และ/หรือผลตอบแทนจากก าไร
ที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. กองทุนรวมนี้จะน่าเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวม ราคาที่จะลงทุน ราคาประเมิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

1) ข้อมูลทั่วไปและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้า  
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลและผลประกอบการของอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ. 2553 –  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 

ผลการด่าเนินงาน ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ม.ค. – มิ.ย. 
พ.ศ. 2556 

จ า น ว น อ า ค า ร โ ร ง ง า น แ ล ะ
คลังสินค้า (ณ วันส้ินงวด) 

 75   81   87   871  

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย2 (ร้อยละ)  71.16   80.02   82.25   85.30  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
โรงงานและคลังสินค้าเฉล่ีย2 (บาท/ 
ตารางเมตร/เดือน) 

 123.49   127.65   130.18   138.27  

รายได้ค่าเช่า3 (ล้านบาท) 47.91 59.27 67.60 37.05 
รายได้ค่าบริการ3 (ล้านบาท) 70.53 87.08 97.64 53.78 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม3 
(ล้านบาท) 

118.44 146.35 165.24 90.83 

รายได้รวม (ล้านบาท) 118.55 146.52 165.54 90.90 
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 

9.82 14.17 20.97 8.65 

ก า ไรจากการด า เนินงานก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย (ล้านบาท) 

108.73 132.35 144.57 82.25 

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2556 มีอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง จ านวน 3 ยูนิต ทั้งนี้ ปัจจบุันอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนทั้งหมดได้มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
2อัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารโรงงานและคลังสินค้าเฉลี่ยค านวณจากพื้นที่
อาคารโรงงานและคลังสินค้าเท่านั้น โดยไม่รวมพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า 
3รายได้ค่าเช่าและค่าบริการส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกทั้งหมด  

 
 
 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  หน้า 11 

 

สรุปผลการด าเนินงานในอดีตและวิเคราะห์การด าเนินงาน 

 อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 71 .16 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 85.30  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 
นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการอาคารโรงงานและคลังสินค้าเฉล่ียมีการเติบโตจาก 123.49 
บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 138.27 บาท/ตารางเมตร/เดือน คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการที่อาคารโรงงาน/
คลังสินค้าใหม่ที่สร้างเสร็จในแต่ละปีสามารถปล่อยเช่าได้ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่สูงกว่า
อาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่มีอยู่เดิม ประกอบกับการปรับขึ้นค่าเช่าและค่าบริการของอาคาร
โรงงาน/คลังสินค้าที่มีอยู่เดิมเมื่อมีการท าสัญญาใหม่ 

 จากปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับจ านวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้
รายได้รวมมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรกมีรายได้รวม ประมาณ 165.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 146.52 ล้านบาทและ 118.55 ล้าน
บาทในช่วงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ตามล าดับ 

 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมอาคาร
โรงงาน/คลังสินค้า ค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษีโรงเรือน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ ได้มีการ
ปรับตัวเพิ่ม จาก 9.82 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 20.97 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากจ านวนอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น  

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมี
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายต่อรายได้
รวมประมาณร้อยละ 87 – 91 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 

 อย่างไรก็ดี ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โครงสร้างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมจะมีการเปล่ียนแปลงจากผลประกอบการในอดีตตามที่แสดงในตาราง
ข้างต้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทั่วไปและผลการด าเนินงานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่แสดง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 –  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 ข้างต้น มีอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที่ในปัจจุบันอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนทั้งหมดได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 ยูนิต นอกจากนี้ 
ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โครงสร้างค่าใช้จ่ายจะเปล่ียนแปลงไป
ตามโครงสร้างของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ที่อาจเกิดขึ้น 
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2) ท่าเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  
อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้

ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
ต าแหน่งที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสามารถเชื่อมต่อกับสถานที่ส าคัญต่างๆ ในภาค
ตะวันออกได้ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองพัทยา และอ าเภอศรีราชา เป็นต้น 

' 
ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 

 
ภาพแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองทั้ง 3 โครงการ  

 
ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
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รายละเอียดที่ส าคัญของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  
ผู้พัฒนาโครงการนิคมอตุสาหกรรม
ปิ่นทอง 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ จ ากดั 
 

สถานทีต่ั้ง ต าบลหนองขามและต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

ระยะทางโดยประมาณส่าหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์จาก 

- กรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร 
- ท่าเรือแหลมฉบัง 9 กิโลเมตร 
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 65 กโิลเมตร 

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 

 
3) อายุอาคารโรงงานและคลังสินค้า 

ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 อาคารโรงงานและคลังสินค้าทั้ง 90 ยูนิตที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรก มีอายุเฉล่ียนับจากวันท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จเท่ากับ 7.9 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

อายุอาคาร (ป)ี จ่านวนอาคาร (ยูนติ) สัดส่วนต่อจ่านวนอาคารทั้งหมด 

น้อยกวา่ 4 ปี  15   16.67  
ตั้งแต่ 4-8 ปี 33 36.67  
ตั้งแต่ 8-12 ปี  32   35.56  
มากกวา่ 12 ป ี  10   11.11  
รวม  90   100.00  

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 

 
4) อัตราการเช่า  

อาคารโรงงานและคลังสินค้าจ านวน 90 ยูนิตที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก มีอัตราการเช่าพื้นที่
เฉล่ียในปี พ.ศ. 2553 –  ช่วง 6 เดือนแรก พ.ศ. 2556 ดังนี ้

ล่าดับที ่ เฟส 
ช่ืออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย 

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

1 

เฟส 1 

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

เฟส 2 

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

10 E 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ล่าดับที ่ เฟส 
ช่ืออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย 

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

11 

เฟส 3 

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

เฟส 4 

A1 100.00 100.00 100.00  100.00  
18 A2 8.33 100.00 100.00  100.00  
19 A3 0.00 83.33 100.00  100.00  
20 B1 100.00 100.00 62.50  100.00  
21 B2 0.00 75.00 66.67  100.00  
22 B3 100.00 100.00 100.00  100.00  
23 B4 100.00 100.00 100.00 100.00  
24 

เฟส 5 

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

เฟส 6 

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

เฟส 7 

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

เฟส 8 

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

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย 

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

47 

เฟส - 9 

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

เฟส - 10 

A1 0.00 43.55 33.33  50.00  
58 A2 0.00 45.70 33.33  33.33  
59 B1 33.33 100.00 100.00  100.00  
60 B2 66.67 100.00 100.00  100.00  
61 B3 0.00 83.33 100.00  100.00  
62 B4 16.67 100.00 100.00  100.00  
63 B5 75.00 100.00 100.00  100.00  
64 เฟส - 11 A 0.00 66.67 100.00  100.00  
65 

เฟส - 14 

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

เฟส 15 

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

เฟส 16 
A     

78 B1     
79 B2     
80 

คลังสินคา้ 
A1 100.00 100.00 66.67 0.00 

81 A2 100.00 100.00 66.67 0.00 
82 A3 100.00 100.00 66.67 0.00 
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ล่าดับที ่ เฟส 
ช่ืออาคาร

โรงงานและ
คลังสินค้า 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย 

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

83 A4 100.00 100.00 66.67 0.00 
84 A5 100.00 100.00 66.67 0.00 
85 A6 100.00 100.00 66.67 0.00 
86 B1 100.00 100.00 66.67 0.00 
87 B2 100.00 100.00 66.67 0.00 
88 B3 100.00 100.00 66.67 0.00 
89 B4 100.00 100.00 66.67 0.00 
90 B5 100.00 100.00 66.67 0.00 

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 

หมายเหต:ุ  [xx] หมายถึง อาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ณ ช่วงปีนั้นๆ 

 

5) อายุคงเหลือของสัญญาเช่า 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเชา่อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ซึ่งจะครบก าหนดอายุสัญญาเช่าในแต่ละปี ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ปีที่ครบก่าหนดอายุสัญญาเชา่ 
สัดส่วนพืน้ที่เช่าต่อพื้นทีท่ี่สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 

กุมภาพันธ์ – ธันวาคม พ.ศ. 2557 29.19  
พ.ศ. 2558  31.33  
พ.ศ. 2559 19.20 
หลัง พ.ศ. 2559  15.46  
อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าว่าง1  4.82  
รวม  100.00  

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีพื้นที่อาคารโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด  จะตก
ลงให้มีการประกันการมีผู้เช่าส าหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันการมีผู้เช่าได้ในข้อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร) 
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6) รายละเอียดของผู้เช่าอาคารโรงงานและ/หรือคลังสินค้า 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
จ าแนกตามสัญชาติของผู้เช่า ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557   

สัญชาต ิ
สัดส่วนพืน้ที่เช่าต่อพื้นทีท่ี่สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 

ญี่ปุ่น 56.82 
ไทย 15.39 
เยอรมนี 9.45 
ไต้หวัน 3.83 
สหรัฐอเมริกา 3.22 
เกาหลี 1.92 
ฟินแลนด์ 1.17 
เดนมาร์ค 1.07 
ประเทศอื่นๆ 2.31 
อาคารโรงงาน/คลงัสินค้าว่าง1 4.82 
รวม 100.00 

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีพื้นที่อาคารโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด  จะตก
ลงให้มีการประกันการมีผู้เช่าส าหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันการมีผู้เช่าได้ในข้อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร) 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
จ าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557   

ประเภทอุตสาหกรรม 
สัดส่วนพืน้ที่เช่าต่อพื้นทีท่ี่สามารถปล่อยให้เช่า

ได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 41.34 
อุตสาหกรรรมแปรรูปโลหะ 9.45 
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8.70 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ 5.33 
ชิ้นส่วนเครื่องจักร 5.06 
โลจิสติกส์  4.05 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3.48 
บรรจุภัณฑ์ 1.60 
เทรดดิ้ง  1.17 
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ประเภทอุตสาหกรรม สัดส่วนพืน้ที่เช่าต่อพื้นทีท่ี่สามารถปล่อยให้เช่า
ได้ทั้งหมด (ร้อยละ) บริการ 1.17 

อื่นๆ 13.83 
อาคารโรงงาน/คลังสินค้าว่าง1 4.82 
รวม 100.00 

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีพื้นที่อาคารโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่าว่างประมาณ 6,476 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด  จะตก
ลงให้มีการประกันการมีผู้เช่าส าหรับอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างอยู่ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุน (ผู้ลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันการมีผู้เช่าได้ในข้อ 6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลผู้เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557   

รายชื่อผู้เช่า ประเภท
อุตสาหกรรม  

สัดส่วนรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าบริการรวม
ต่อรายไดค้่า

เช่าและ
ค่าบริการรวม

ทั้งหมด1     
(ร้อยละ) 

ปีที่สิน้สุดสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ 

1. บ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ 
แอนด์  ซัมมิท อินทีเรียส์ 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 8.88 พ.ศ. 2565 

2. บ.ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 8.32 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2560 

3. บ.แพน เอเซีย  แพคกิ้ ง 
จ ากัด 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 4.46 พ.ศ. 2558 
 

4. บ.ไอเอซี แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 3.73 พ.ศ. 2559 
 

5. บ.เจไออีไอ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 3.73 พ.ศ. 2559 
 

6. บ.เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ้ง 
จ ากัด 

อุตสาหกรรมแปร
รูปโลหะ 

3.34 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2558 

7. บ.พี.เจ. คอมโพสิต จ ากัด ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.87 พ.ศ. 2559 
8. บ.ไทยซัมมิท เทป จ ากัด อื่นๆ 2.67 พ.ศ. 2557 
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รายชื่อผู้เช่า ประเภท
อุตสาหกรรม  

สัดส่วนรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าบริการรวม
ต่อรายไดค้่า

เช่าและ
ค่าบริการรวม

ทั้งหมด1     
(ร้อยละ) 

ปีที่สิน้สุดสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ 

9. บ. ชิมิซุ  เมทัล แสตมปิ้ง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

อุตสาหกรรมแปร
รูปโลหะ 

2.55 พ.ศ. 2559  

10. บ.โคบาเทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.20 พ.ศ. 2557 
 

สัดส่วนรายไดค้่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้
เช่ารายใหญ่ 10 อันดับแรก คดิเทียบรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการรวมทัง้หมด1 

42.75  

ที่มา:  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพ ีแลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด 
หมายเหตุ:  1สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
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5.2 สรุปข้อมูลการประเมิน 

มูลค่าของทรัพย์สินและมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื่ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าทีก่องทนุ
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัท 
อเมริกัน  

แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) 

จ่ากัด        
(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

บริษัท       
ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด        

(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

1 ปิ่นทอง 1 

เฟส 1 

A  16.00   16.20  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

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

เฟส 2 

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

เฟส 3 

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

เฟส 4 

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

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื่ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าทีก่องทนุ
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัท 
อเมริกัน  

แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) 

จ่ากัด        
(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

บริษัท       
ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด        

(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

24 ปิ่นทอง 1 

เฟส 5 

A  15.40   14.90  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 
 

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

เฟส 6 

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

เฟส 7 

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

เฟส 8 

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

เฟส 9 
A1  22.70   21.90   24.09  

48 ปิ่นทอง 2 A2  26.10   26.10   28.71  
49 ปิ่นทอง 2 A3  25.50   26.40  28.05 
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ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื่ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าทีก่องทนุ
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัท 
อเมริกัน  

แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) 

จ่ากัด        
(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

บริษัท       
ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด        

(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

50 ปิ่นทอง 2 

เฟส 9 

A4  27.20   26.30  

 
 

 
 
 

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 
 
 
 
 
 
 
 

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

เฟส  10 

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

เฟส  14 

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

เฟส 15 

A1  30.00   30.10   33.00  
72 ปิ่นทอง 2 A3  30.10   29.20   32.12  
73 ปิ่นทอง 2 B1  34.80   34.40   37.84  
74 ปิ่นทอง 2 B2  35.10   34.40   37.84  
75 ปิ่นทอง 2 B3  33.80   34.30   37.18  
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ล่าดับ
ที ่

นิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการ 
เฟส 

ชื่ออาคาร
โรงงาน/

คลังสนิค้า 

ราคาประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

มูลค่าทีก่องทนุ
รวมเข้าลงทุน 
ไม่เกิน (ล้าน

บาท) 

บริษัท 
อเมริกัน  

แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) 

จ่ากัด        
(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

บริษัท       
ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด        

(ณ วนัที่ 15 
ม.ค. 2557) 
(ล้านบาท) 

76 ปิ่นทอง 2 B4  35.50   34.50   37.95  
77 ปิ่นทอง 3 

เฟส 16 
A  57.20   57.70  

วิธีรายได้ 
(Income 

Approach) 

 62.92  
78 ปิ่นทอง 3 B1  64.10   64.60   70.51  
79 ปิ่นทอง 3 B2  64.50   65.00   70.95  
80 ปิ่นทอง 2 

คลังสินค้า 

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

รวม  2,378.60   2,384.40   2,574.99 
ที่มา:  บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด  และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยค านึงถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยสมมติฐานท่ีผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐาน บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จ่ากดั  

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั 

วันท่ีประเมิน วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

โดยโครงสร้างการจัดหาประโยชน์ตามที่เปิดเผยไว้ในข้อ 6. วิธีการ
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สมมติฐาน บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จ่ากดั  

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั 

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและ
นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร โดยการประเมินมูลค่า
ใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิที่จะเกิดจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินในช่วงระยะเวลา 10 ปีแรกนับจากวันที่ประเมินมูลค่า และ
ค านวณมูลค่า ณ จุดส้ินสุดการประมาณการ (Terminal value หรือ 
Reversionary value) โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในปีที่ 
11 หารอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization rate) 

อัตราคา่เช่าและคา่บริการ  ในช่วงก่อนครบก าหนดสัญญาเชา่
และบริการปัจจุบัน 
ค านวณตามอัตราทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาเชา่และสัญญาบริการ
ปัจจุบัน 
หลังจากครบก าหนดสัญญาเชา่
และบริการ 
เติบโตในอตัราปีละประมาณร้อย
ละ 3.00 ต่อป ี

ในช่วงก่อนครบก าหนดสัญญา
เช่าและบริการปัจจุบัน 
ค านวณตามอัตราทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาเชา่และสัญญาบริการ
ปัจจุบัน 
หลังจากครบก าหนดสัญญาเชา่
และบริการ 
เติบโตทุกๆ 3 ปี โดยอา้งองิจาก
ค่าเช่าตลาด ซึง่ปรับเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 2.50 ต่อป ี

อัตราการเชา่พื้นที่ (Occupancy 
rate) หลังจากครบก าหนดสัญญา
เช่าและบริการ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซม และ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 

ร้อยละ 3.00 ของรายได้รวม ร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม 

ค่าเบีย้ประกันภัยความเส่ียงทุก
ชนิด 

ร้อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย 
โดยทุนประกันภัยรวมเท่ากับ
ประมาณการรายได้ในงวดถัดมา 

ร้อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย 
โดยทุนประกันภัยรวมเท่ากับ
ประมาณการรายได้ในงวดถัดมา 

ค่าเบีย้ประกันภัยธุรกจิหยุดชะงกั ร้อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย 
โดยทุนประกันภัยรวมเท่ากับ
ต้นทุนทดแทนใหม่ (ไม่รวมฐาน
ราก) 

ร้อยละ 0.075 ของทุนประกันภัย 
โดยทุนประกันภัยรวมเท่ากับ
ต้นทุนทดแทนใหม่ (ไม่รวมฐาน
ราก) 

ค่าบ ารงุสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1,000 บาทต่อไร่ต่อเดือน 1,000 บาทต่อไร่ต่อเดือน 
ค่าภาษีโรงเรือน ร้อยละ 12.5 ของรายได้ค่าเช่า 

โดยรายได้ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 12.5 ของรายได้ค่าเช่า 
โดยรายได้ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 
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สมมติฐาน บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จ่ากดั  

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั 

4 0  ข อ ง ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการรวมส าหรับสัญญา
อาคารโรงงานและคลังสินค้า และ
ร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมส าหรับสัญญาเช่า
ที่ดิน 

4 0  ข อ ง ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการรวมส าหรับ สัญญา
อาคารโรงงานและคลังสินค้า และ
ร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมส าหรับสัญญาเช่า
ที่ดิน 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

 

 ค่าธรรมเนียมการบริหาร ร้อยละ 4.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการของอสังหาริมทรัพย ์
 ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ 

(Incentive Fee) 
ร้อยละ 2.00 ของก าไรจากการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ โดยที่  
ก าไรจากการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่
กองทุนรวมได้รับจากอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ 
ไม่รวมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  และค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า
รายใหม่ 

อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า
และค่าบริการที่ได้รับจากผู้เช่า
รายใหม่ส าหรับสัญญาเช่าที่มีอายุ
ตั้งแต่ 3 ปี หรือประมาณร้อยละ 
0.70 ของรายได้รวม 

อัตรา 1 เดือน ของอัตราค่าเช่า
และค่าบริการที่ได้รับจากผู้เช่า
รายใหม่ส าหรับสัญญาเช่าที่มี
อายุตั้งแต่ 3 ปี หรือประมาณร้อย
ละ 0.75 ของรายได้รวม 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอื่นๆ ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม ซึ่ง
ประกอบด้ วย ได้ แก่  ค่ าอากร
แสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร(LG) ค่า
ตรวจสอบอาคาร  ค่าตรวจสอบ
หม้อแปลง-ระบบไฟฟ้า ค่าขยาย
เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า  ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม ซึ่ง
ประกอบด้ วย ได้ แก่  ค่ าอากร
แสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร(LG) ค่า
ตรวจสอบอาคาร  ค่าตรวจสอบ
หม้อแปลง-ระบบไฟฟ้า ค่าขยาย
เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า  ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Capitalization rate) 

ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.00 

อัตราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 11.00 ร้อยละ 10.00 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 รายงานประเมินค่าทรัพย์สินฉบับย่อของบริษัท 
ไนท์แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด และสามารถ
ขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สินฉบับเต็มจากบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนั้น บริษัทจัดการไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และ
เหตุการณ์ต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

ความสมเหตุสมผลในการลงทุน 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมี
ความสมเหตุสมผล โดยได้มีการพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. มูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกจะไม่สูงกว่า
ราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่่าสุดเกินร้อยละ 10  

บริษัทจัดการได้ตรวจสอบรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและมีความเห็นว่าราคาที่ได้จากรายงาน
ประเมินค่าดังกล่าวเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่เหมาะสม โดยได้
ค านึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีตของ
ทรัพย์สินที่ประเมินค่า สภาพภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสะท้อนมุมมองในอนาคตของผู้ประเมิน
อิสระทั้ง 2 รายที่มีต่อทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่ามูลค่าที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกซึ่งจะไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่า
ต่ าสุดเกินร้อยละ 10 น่าจะมีความเหมาะสมดีแล้ว 

2. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีจุดเด่นและศักยภาพหลายประการ  

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามี
ระยะห่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ            
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งดังกล่าวอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและกรุงเทพมหานครเพียง
ประมาณ 65 กิโลเมตรและ 95 กิโลเมตร ตามล าดับ ส่งผลให้ผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกสามารถส่งออกสินค้าทางอากาศได้สะดวก และกระจายสินค้าเข้าสู่
กรุงเทพมหานครได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ท่ี
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยต่ า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาเช่าพื้นที่ของผู้เช่าพื้นที่
อาคารโรงงานและคลังสินค้าในปัจจุบัน ส าหรับด้านสัดส่วนการเช่าพื้นที่ของผู้เช่า ทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีผู้เช่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมีการกระจายตัวของผู้เช่าและมิได้
พึ่งพาผู้เช่ารายใดรายหนึ่งอย่างมีสาระส าคัญ ส าหรับด้านผลการด าเนินงาน ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่ท่ีสูงและเติบโตต่อเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่า
เฉล่ีย เนื่องจากอัตราค่าเช่าของอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกที่
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ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าเฉล่ียของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน  นอกจากนี้ 
เนื่องจากปัจจุบันที่ดินเปล่าที่เหมาะสมส าหรับการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่ที่เหมาะส าหรับ
การก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจ ากัด การที่กองทุนรวมลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว (Freehold) จะส่งผลให้กองทุนรวมได้รับโอกาสจากการเติบโตของราคา
ที่ดินอีกเช่นกัน 

3. ราคาที่ได้จากรายงานประเมินยังไม่ได้ค่านึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกที่บางประการ  

การประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 ราย ไม่ได้มีการค านึงถึงปัจจัยเชิงคุณภาพของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกบางประการ อาทิ โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งบริษัทจัดการเชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการ
อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นในระดับสูง และเป็นผลดีต่อทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกในระยะยาว นอกจากนี้ การที่กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจาก
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่มปิ่นทอง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของ
กองทุนรวมในอนาคต  

4. มูลค่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนจะเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะส่งผลให้นักลงทุนได้รับอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่น่าพอใจ 
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าที่กองทุนรวมเข้าลงทุนไม่เกิน 2,574.99 ล้านบาท และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ให้ราคาประเมินต่ าสุด (บริษัท  อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด) จะเห็นได้ว่า ประมาณการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : 
IRR) ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะเท่ากับประมาณร้อยละ 10.6 ซึ่งบริษัทจัดการมี
ความเห็นว่าอัตราผลตอบแทนข้างต้นอยู่ในระดับที่ดีและน่าจะเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ลงทุน 

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น บริษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะไม่
สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต่ าสุดเกินร้อยละ 10 เป็นราคาที่มีความเหมาะสม 
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5.3  รายงานประมาณการงบก่าไรขาดทุนและการปันส่วนก่าไรตามสมมติฐาน 

 (หน่วย: บาท) 

ประมาณการตามสมมตฐิานสา่หรับปี
ตั้งแตว่ันที่  

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

รายได้จากการด่าเนินงาน  
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 238,809,262 
รายได้อื่น 93,150 

 

 

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

 

รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ 212,266,281 
ดอกเบี้ยรับ 992,120 
  

รวมรายได้ 213,258,401 
 

ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม  
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (15,542,975) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (9,663,528) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ (552,202) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (828,302) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารอื่นๆ ของกองทุนรวม (3,210,000) 
ค่าใช้จา่ยในออกและเสนอขายหน่วยลงทุน และจัดตั้งกองทุนรวม (704,808) 
  

ก่าไรจากการลงทนุสทุธิ 182,756,586 
 

ประมาณการการปันสว่นแบ่งก่าไร  
ประมาณการจ านวนเงินปันส่วนแบ่งก าไร  

   (อัตราการปันส่วนแบ่งก าไร ร้อยละ 97.05) 177,365,267 
 

ที่มา: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 3: รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่ง
ก าไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis)  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้ท าการวิเคราะห์ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรูปแบบ
เงินปันส่วนแบ่งก าไรและความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของผลตอบแทนดังกล่าว โดยท าการ
วิเคราะห์จากรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน ส าหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้รับการสอบทานโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ประกอบกับสมมติฐานดังต่อไปนี ้
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ราคาหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) 

จ่านวนหนว่ยลงทุนที่จะเสนอขาย 
(หน่วย) 

จ่านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(บาท) 

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

 
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

การเปล่ียนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี ้สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเชา่และคา่บริการเฉล่ียตามรายงานประมาณการ
งบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน ส าหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยการเปล่ียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรูปแบบเงินปันส่วนแบ่งก าไร ดังต่อไปนี ้
 

อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการส่าหรับงวด
ตั้งแตว่ันที ่1 มิถุนายน  

2557 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 

ประมาณการจ่านวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งก่าไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงินปนั
ส่วนแบ่งก่าไรทีจ่่าย

ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปนัสว่น
แบ่งก่าไรที่จ่ายให้แก่ผู้

ถือหนว่ยลงทุน1     
(ร้อยละ) 

(4) (5) = (4) / (2) (6) = (5) / (1) 
ต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 1  176,695,029  0.7870 7.87 
กรณีฐาน  177,365,267  0.7900 7.90 
สูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 1  178,035,504  0.7930 7.93 

หมายเหตุ :  1อัตราเงินปันส่วนแบ่งก าไรและอัตราผลตอบแทนเงินปันส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ 
ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และไม่อาจรับรองผลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 
3: รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

อัตราการเช่าพื้นที่ 

การเปล่ียนแปลงของอัตราการเช่าพื้นที่มีผลกระทบต่อรายได้จากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรก ทั้งนี้ สมมติฐานอัตราการเช่าพื้นที่ตามรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตาม
สมมติฐาน ส าหรับปีตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 100 โดยการเปล่ียนแปลง
อัตราการเช่าพื้นที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรูปแบบเงินปันส่วนแบ่งก าไร 
ดังต่อไปนี ้
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อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการส่าหรับงวด
ตั้งแตว่ันที ่1 มิถุนายน 

2557 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 

ประมาณการจ่านวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งก่าไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงินปนั
ส่วนแบ่งก่าไรทีจ่่าย

ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปนัสว่น
แบ่งก่าไรที่จ่ายให้แก่ผู้

ถือหนว่ยลงทุน1     
(ร้อยละ) 

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

หมายเหตุ :  1อัตราเงินปันส่วนแบ่งก าไรและอัตราผลตอบแทนเงินปันส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ 
ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และไม่อาจรับรองผลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 
3: รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอัตราการเช่าพื้นที่ 

การเปล่ียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอัตราการเช่าพื้นที่ควบคู่กันมีผลกระทบต่อรายได้จากการ
ด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ดังต่อไปนี้ 
กรณีต่ าที่สุด 

 สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียส าหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม เท่ากับร้อยละ 0.5 ต่อป ีซึ่งต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 1 

 สมมติฐานอัตราการเช่าพื้นที่ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 5 

กรณีสูงที่สุด 

 สมมติฐานอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียส าหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อป ีซึ่งสูงกว่ากรณีฐานร้อยละ 1 

 สมมติฐานอัตราการเช่าพื้นที่ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากับ
ร้อยละ 100 

การเปล่ียนแปลงอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการและอัตราการเช่าพื้นที่ควบคู่กันมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่
คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรูปแบบเงินปันส่วนแบ่งก าไร ดังต่อไปนี ้
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อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 

ประมาณการส่าหรับงวด
ตั้งแตว่ันที ่1 มิถุนายน 

2557 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 

ประมาณการจ่านวนเงนิ
ปันส่วนแบ่งก่าไร (บาท) 

ประมาณอัตราเงินปนั
ส่วนแบ่งก่าไรทีจ่่าย

ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ1 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณอัตรา
ผลตอบแทนเงนิปนัสว่น
แบ่งก่าไรที่จ่ายให้แก่ผู้

ถือหนว่ยลงทุน1     
(ร้อยละ) 

(4) (5) = (4) / (2) (6) = (5) / (1) 
กรณีต่ าที่สุด  170,937,766  0.7614 7.61 
กรณีฐาน  177,365,267  0.7900 7.90 
กรณีสูงที่สุด  178,035,504  0.7930 7.93 

หมายเหตุ :  1อัตราเงินปันส่วนแบ่งก าไรและอัตราผลตอบแทนเงินปันส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ 
ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  และไม่อาจรับรองผลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 
3: รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

5.4 การลงทุนในอนาคต 

ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือปรับการลงทุน 
(ปรับ Portfolio) โดยอาจท าการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก กล่าวคือ มุ่งเน้นการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม 
และ/หรือคลังสินค้า ซึ่งกลุ่มปิ่นทองมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง และ/หรือบริหาร ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและจะได้มีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน (Option to Invest) และ
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

1. สิทธิในการลงทุนในทรัพย์สิน (Option to Invest) 

ในกรณีที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบุคคลที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ ากัด เสนอชื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แทนยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกดิจากการแปลงสภาพ
ของกองทุนรวม (REIT) (แล้วแต่กรณี) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์มีสิทธิซื้อที่ดิน และ/หรืออาคารโรงงาน 
และ/หรือคลังสินค้า และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ทั้งนี้ ในราคาและระยะเวลาตามที่
คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือในราคาประเมินเฉล่ียของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด (แล้วแต่กรณี) 
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2. สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ในกรณีที่มีการ
แปลงสภาพของกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในกรณีที่บริษัท ปิ่น
ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ประสงค์ที่จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่าทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า (เว้นแต่เป็นการ
เสนอทรัพย์สินแก่ลูกค้ารายย่อยหรือนายหน้าของลูกค้ารายย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจการ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือ คลังสินค้า เพื่อขาย และ/หรือให้เช่าอาคารโรงงาน 
และ/หรือ คลังสินค้า ในลักษณะเดียวกนักับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด บริษัท พีไอพี แลนด์ 
แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด หรือกองทุนรวม) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด จะต้องท าหนังสือแจ้งเป็นค าเสนอไปยังกองทุนรวมหรือ REIT โดยระบุ
ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้กองทุนรวมหรือ REIT พิจารณารับข้อเสนอ
ก่อน 

หากกองทุนรวมหรือ REIT ได้มีค าสนองต่อค าเสนอในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมหรือ 
REIT และบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด
จะใช้ความพยายามในการด าเนินการเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงานก.ล.ต.) และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการ
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง (หากจ าเป็น) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีกองทุนรวมหรือ REIT ได้บอกกล่าวค าสนองเพื่อลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 

ในกรณีที่กองทุนรวมหรือ REIT ปฏิเสธค าเสนอดังกล่าวเป็นหนังสือแล้ว บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด จึงจะสามารถน าทรัพย์สินดังกล่าวไป
เสนอต่อบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เสนอให้ผู้ซื้อบุคคลที่สามนั้น 
จะต้องไม่ดีกว่าข้อเสนอที่เสนอให้แก่กองทุนรวมหรือ REIT  ทั้งนี้ หากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการเจรจา ตกลง หรือเข้า
ท าสัญญากับผู้ซื้อบุคคลที่สามได้ภายใน 365 วันนับแต่วันที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 
และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ได้รับหนังสือตอบปฏิเสธค าเสนอจากกองทุนรวม
หรือ REIT แล้ว บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ 
จ ากัดตกลงให้สิทธิแก่กองทุนรวมหรือ REIT ในการพิจารณาลงทุนก่อนดังกล่าวต่อไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ข้างต้น 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้สิทธิข้างต้น หรือด าเนินการใดๆ เท่าที่ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และเท่าที่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้  
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า หรือจ าหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในโครงการ
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ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนรวมต้องเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนในอนาคตนั้น กองทุนรวมอาจมี
ข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต  ซึ่งหากมีการ
เปล่ียนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ที่ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้น ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
แปลงสภาพดังกล่าว การด าเนินการใดๆ เพื่อด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไปยัง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 
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6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

 6.1 การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยน าพื้นที่ของ
ทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่า โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ด าเนินการหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ดังนั้น เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงมีหน้าที่ในการท าการตลาด
โดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาส่ือเพื่อส่งเสริม
การตลาด การให้เข้าชมทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
ช าระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่แปรผันตามผลประกอบการ
ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้
สัญญาเช่าพื้นทีแ่ละสัญญาบริการของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน โดยสัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่มีการก าหนด
ระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบื้องต้นเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่า
ผิดสัญญา และมีการก าหนดให้ผู้เช่าต้องวางเงินประกันการเช่ากับผู้ให้เช่า ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบเงิน
ประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการจากผู้เช่าอันเป็นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รับให้แก่กองทุนรวม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ส าหรับสัญญาบริการ เจ้าของทรัพย์สินเดิมมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบและยินยอมเปล่ียนคู่สัญญาใน
สัญญาบริการจากเจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นกองทุนรวม ในกรณีท่ีผู้เช่าปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดังกล่าวและไม่
ช าระค่าบริการให้แก่กองทุนรวม เจ้าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้ให้บริการเดิมจะยังคงเป็นผู้ให้บริการกับผู้เช่าราย
นั้นๆ ต่อไปจนกว่าสัญญาจะส้ินสุดลง ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเดิมจะส่งมอบผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นผลประโยชน์ที่
กองทุนรวมควรได้รับให้แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นอกจากนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกก่อนวันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม ตกลงให้มีการประกัน
การมีผู้เช่าส าหรับพ้ืนท่ีเช่าที่ว่าง โดยจะเช่าทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 
ปี  หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการภายใต้การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาที่ท ากับผู้เช่ารายเดิมในยูนิตเดียวกันหรือยู
นิตข้างเคียงในเฟสเดียวกัน ในกรณีท่ียูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามาก่อน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาตกลง
ก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ (“ยูนิตที่รับประกัน”) ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า และ/
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเช่าครบก าหนดระยะเวลา บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท 
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของยูนิตที่รับประกันนับแต่วันถัด
จากวันท่ีผู้เช่าทรัพย์สินใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่าหรือวันครบก าหนดระยะเวลาตาม
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สัญญาเช่าของยูนิตนั้นๆ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการภายใต้การประกันดังกล่าวจะเท่ากับอัตราที่ระบุไว้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ที่ท ากับผู้เช่าในแต่ละยูนิตที่รับประกันนั้นๆ 

โดยหลังจากกองทุนรวมเข้าลงทุน โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์จะเป็นดังแผนภาพต่อไปน้ี 

โครงสร้างการจัดหาผลประโยชนข์องทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 

หมายเหตุ:  1 เฉพาะยูนิตที่ระบุไว้ในเอกสารแนบทา้ยสัญญาตกลงก่อตั้งสิทธิและการกระท าการ 

  

ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ่ากัด  

ผู้เช่าอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า 

ให้เช่าพ้ืนท่ี
และบริการ

เงินปันผล

กองทุนรวม

รายได้ค่าเช่า
และบริการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ่ากัด

ประกันการมีผู้เช่าส าหรับพ้ืนท่ีเช่าทีว่่าง และประกันกรณีผู้เช่าเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบก าหนด และ/หรือผู้เช่าไม่ต่ออายุสัญญาเมื่อ

สัญญาเช่าครบก าหนดระยะเวลา1
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6.2 ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ภาวะอุตสาหกรรม 

การประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศใช้ประกอบการพิจารณาขยายการลงทุนในด้านการผลิตสินค้า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 

นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกจิในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภูมิภาค
ทั่วโลกนั้น เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ด้วยอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนัก ตามรายงานของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวได้
อย่างต่อเนื่อง จากการจ้างงานที่ปรับตัวสูงขึ้น การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และการขยาย
เพดานหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (ยูโรโซน) มีการปรับตัวดีขึ้น
ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก และการด าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายโดยธนาคารกลางยุโรป ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้น คาดว่าการขยายตัวจะปรับ
ลดลงเล็กน้อย สืบเนื่องมาจากการขึ้นอัตราภาษีการบริโภค และการลดลงของแรงส่งของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุส าคัญมา
จากการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายมาตรการผ่อนคลายทางภาษีแก่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงส้ิน
ปี พ.ศ. 2559 และการอ่อนค่าของเงินหยวน โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 
พ.ศ. 2557 ทีร่ะดับร้อยละ 3.4  

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2556 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real Gross Domestic 
Product: Real GDP) ของประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจากมูลค่า 3.5 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2546 
เป็นมูลค่า 5.0 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้อยละ 3.8 ต่อปี  โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่แท้จริงมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) เท่ากับร้อยละ 4.7 ต่อปี  เนื่องมาจากการขยายตัว
ด้านการลงทุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการก าหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล  

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน (Nominal GDP) ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 มี
มูลค่าลดลงร้อยละ 0.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงทั้งในด้านการ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้า ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก 
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และแรงกดดันด้านราคาน้ ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการด าเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย ในขณะที่มีปัจจัยลบ คือ การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัว
ล่าช้า การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง รวมทั้งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในอัตราที่ต่ า 

แผนภาพแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP) ของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 
2556 

 
ที่มา: IMF (World Economic Outlook Database) 

นอกจากอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยยังถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภูมิภาค
ฯ) โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยในปี พ.ศ.  2556 อยู่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคฯ 
รองจากประเทศอินโดนีเซีย  

ดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ช่วยดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
พ.ศ. 2551 ดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 138 เป็น 147 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 
2556 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) เท่ากับร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยหลักมาจากความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 
การออกมาตรการคืนภาษรีถยนต์คันแรก เป็นต้น ส าหรับดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงเดือนมกราคม
ถึงมีนาคมของปี พ.ศ. 2557 นั้น มีจ านวนเท่ากับ 146 ซึ่งลดลงร้อยละ 2.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า เนื่องจากการลดลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์หลังจากการส้ินสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก 
การชะลอตัวของรายได้ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ลดลง  
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แผนภาพแสดงดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2556 และใน
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556 และของปี พ.ศ. 2557 

 
  ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การขยายการบริโภคของภาคเอกชนในประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การลงทุนของ
ภาคเอกชนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2556 ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนเติบโตขึ้นจาก 176 ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 238 ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม 
(CAGR) ร้อยละ 6.2 ต่อปี ส าหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี พ.ศ. 2557 ดัชนีการลงทุนของ
ภาคเอกชนอยู่ที่ 230 ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตทีม่ีการชะลอการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรอความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ   

ส าหรับแนวโน้มการลงทุนในระยะส้ันคาดว่าผู้ประกอบการบางส่วนอาจตัดสินใจชะลอการลงทุน เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการยังมีความต้องการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและ
ทดแทนการใช้แรงงาน ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าการขอรับและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) ทีอ่ยู่ในระดับสูง 
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แผนภาพแสดงดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2556 และเดือน
มกราคม – มีนาคม ของปี พ.ศ. 2556 และของปี พ.ศ. 2557 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โดยส าหรับในปี พ.ศ. 2556 โครงการลงทุนของเอกชนท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจ านวน
ทั้งส้ิน 2,016 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 1,027,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตประมาณร้อยละ 4.4 จากมูลค่าเงินลงทุนในปีก่อนหน้า ซึ่งมจี านวนประมาณ 984,000 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการขยายก าลังการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 
ของปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ลดลงร้อยละ 
87.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

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

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

จากเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริโภคของภาคเอกชนในประเทศที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว และนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองทั้งความต้องการ
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ของผู้บริโภคในประเทศและความต้องการในตลาดส่งออก โดยมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
(Foreign Direct Investment: FDI) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากจ านวนประมาณ 279,000 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2553 เป็นประมาณ 479,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) 
เท่ากับร้อยละ 19.7 ต่อปี โดยมีการลงทุนในโครงการทั้งส้ิน 1,224 โครงการ ส าหรับในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคมของปี พ.ศ. 2557 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติยังคงเติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้าร้อยละ 28.1 จากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 

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

 
  ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ในปี พ.ศ. 2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ. 2556 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ของ
ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 479,000 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
(ที่มา: CIA (The World Factbook)) โดยนักลงทุนจากต่างประเทศที่มมีูลค่าการลงทุนโดยตรงสูงที่สุดได้แก่ 
ผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 มีการลงทุนในประเทศไทยทั้งส้ินประมาณ 290,000 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7 ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน  
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แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.  2556 จ าแนกตามสัญชาติของนัก
ลงทุน 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

ตามรายงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่านักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่จะด าเนินการ
จัดตั้งฐานการผลิตในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 2 โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศไทยในด้านการขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ โดยผ่านท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยาน 
โดยในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 2 คิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 62.0 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมด  

แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี พ.ศ.  2556 จ าแนกตามเขตส่งเสริมการ
ลงทุน 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หมายเหตุ:  เขต 1 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 เขต 2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี 

สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 
 เขต 3 ประกอบด้วย จังหวัดที่เหลืออีก 59 จังหวัด 
 

60.7%
8.1%

6.9%

4.5%

4.2%
15.7%        

      

            

        

        

     

9.5%
22.0% 17.0% 7.6% 10.4% 15.1%

77.7%
67.1%

52.9% 70.7% 69.4% 62.0%

12.8% 10.8%
30.1% 21.7% 20.2% 22.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2551 2552 2553 2554 2555 2556

               



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  หน้า 42 

 

เนื่องจากประเทศไทยมีท าเลที่ตั้งที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีแรงงานในประเทศที่มีฝีมือ ท าให้ผู้ประกอบหลายราย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและศูนย์กลางด้านโล
จิสติกส ์

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ไทย โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าของอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.0 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  มีการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์มีมูลค่าเท่ากับ 738,113 ล้านบาท 
หรือเท่ากับร้อยละ 10.7 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ
ที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าของโลกหลายรายเข้ามาตั้งฐานการผลิตตามภูมิภาคต่างๆ 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดชลบุรี และบริษัท ออ
โต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท บีเอ็ม
ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นต้น  ท าให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก มีปริมาณการผลิต
รถยนต์อยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่มีปริมาณการผลิตที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
ด้วยจ านวนรถยนต์ที่ผลิตทั้งส้ินประมาณ 2.5 ล้านคัน 

แผนภาพแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2556 

  

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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แผนภาพแสดงอันดับการผลิตรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2556 

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

ด้วยขนาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความส าคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงพร้อมให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล (Eco Car) ที่ส าคัญของโลก ควบคู่ไปกับการเป็นผู้น าด้านการผลิตรถยนต์
กระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์มากกว่า 3 ล้านคัน  

ตารางแสดงพื้นทีต่ั้งโรงงานในประเทศไทยของผู้ประกอบรถยนตช์ัน้น า 
ภูมิภาค จังหวัด ผู้ประกอบการ ยี่ห้อรถยนต์ 
ภาคกลาง สมุทรปราการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด โตโยต้า 

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อีซูซุ 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด นิสสัน 
บริษัทไทย – สวีดิชแอสเซมบลีย์ จ ากัด วอลโว่ 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด ทาทา /เมอร์ เ ซ เดส 

เบนซ์ 
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ฮีโน ่

พระนครศรีอยุธยา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ฮอนด้า 
ภาค
ตะวันออก 

ฉะเชิงเทรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด โตโยต้า 
ชลบุรี บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด มิตซูบิชิ 
ระยอง บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ฟอร์ด/มาสด้า 

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เชฟโรเล็ต 
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด บีเอ็มดับเบิลยู 

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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แผนภาพแสดงสัดส่วนพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2555 จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นอกจากจุดแข็งของประเทศไทยในข้างต้น การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของประเทศไทยในการ
เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 600 ล้านคน  

สภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

นิคมอุตสาหกรรมถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ามาด าเนินกิจการอยู่ในบริเวณเดียวกัน
อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการโรงงาน
อุตสาหกรรมและบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน จากข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ณ วันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 50 แห่ง 
โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวอยู่ไม่ห่างจาก
ศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ทั้งนี้ นิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของกนอ.  
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แผนภาพแสดงต าแหน่งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยแยกรายจังหวัด 

 
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก 

อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เชา่ถอืเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้า ทีต่้องการลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนต่างๆ โดยไม่ต้องการใช้เงินลงทุน
สูงในการซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า และผู้ประกอบกิจการจากต่างประเทศที่ต้องการ
ลดความเส่ียงในระยะแรกของการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย 

ทั้งนี้ อุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 
ปีท่ีผ่านมา โดยพื้นที่รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึ้นจาก 427,828 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 
2553 เป็น 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ประมาณร้อย
ละ 11.0 ต่อปี โดย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 พื้นที่รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีจ านวน
เท่ากับ 551,853 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นอีก 24,760 ตารางเมตรจากจ านวน 527,093 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.7  
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แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เชา่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2553 – 2555 
และไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

นอกจากนี้ พื้นที่อุปทานส่วนใหญ่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ประมาณ 317,258 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมดใน
ภาคตะวันออก ล าดับถัดมา ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีพื้นที่อุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้
เช่าประมาณ 202,595 ตารางเมตร หรือประมาณร้อยละ 37 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่อาคารโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดระยองมีจ านวนค่อนข้างจ ากัดคือประมาณ 32,000 ตารางเมตร เนื่องจาก
พื้นที่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีส าหรับขาย 

แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 
2555 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ในปี พ.ศ. 2557 ภาคตะวันออกมีอุปทานใหม่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพียงโครงการเดียว ซึ่ง
ได้แก่โครงการ TPark ศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ให้เช่าจ านวนประมาณ 
141,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 318 ไร ่
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ส าหรับอุปสงค์การเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนเท่ากับ 
352,889 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจาก 285,875 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม 
(CAGR) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ประมาณร้อยละ 11.1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 
2555 มีจ านวนอุปทานพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่เพิ่มขึ้น ท าให้อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของ
อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย  

แผนภาพแสดงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2553 – 2555 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

แม้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อุทกภัยได้ส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมการพัฒนาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่าของประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงมิได้ แต่ด้วยท าเลที่ตั้งของอาคารโรงงานและคลังสินค้า
ให้เช่าในภาคตะวันออกที่มีความเส่ียงจากอุทกภัยต่ า รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวยังคงเป็นทางเลือกอันดับ
หนึ่งของผู้ประกอบการภาคการผลิตส่วนใหญ่ โดยเห็นได้จากค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่อาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่าในพื้นที่ดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่
อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ประมาณร้อยละ 1.0 ต่อปี เติบโต
จาก 156.92 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็น 160.16 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 
2555 โดยส าหรับในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
เท่ากับ 161.25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากค่าเช่าเฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  
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แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกในปี พ.ศ.  2553 – 
2555 และไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

  
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรี 

จากปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง จังหวัดชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการตั้งฐานการผลิตสินค้า ส่งผลให้ ณ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ในจังหวัดชลบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง  

ตารางแสดงรายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 

ล่าดับ
ที ่

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ตามผัง
แม่บท 
(ไร่) 

พื้นที่ขายหรือ
ให้เช่า 
(ไร่) 

พื้นที่คงเหลอื
ส่าหรับขาย
หรือให้เช่า 

(ไร่) 
1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 3,482 2,621 494 
2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 15,353 11,239 9622 
3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการ 2 ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย 
4 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1,291 1,010 3 
5 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 1,028 770 0 
6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 1,505 1,025 181 
7 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 3,556 2,803 – 
8 นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม* ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย 
9 นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงพัฒนา* ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย ไม่เปิดเผย 

หมายเหตุ: *โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 
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นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา  – 
ตราด กม.57 มีพื้นที่โครงการทั้งส้ิน 15,353 ไร่ ประกอบด้วย เขตอุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 9,000 ไร่ 
ส าหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนั้น ประกอบด้วย 3 โครงการ มีพื้นที่รวมทั้งส้ินประมาณ 3,824 ไร ่
อยู่ในล าดับที่ 2 ของจังหวัด  

ส าหรับสภาวะตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรี บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่รวมของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึ้นจาก 221,969 
ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 เป็น 301,941 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม 
(CAGR) ร้อยละ 16.6 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของตลาดอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
ในภาคตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรีที่เร่งการพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตออกจาก
พื้นที่ท่ีมีความเส่ียงจากอุทกภัยของผู้ประกอบการ  

แผนภาพแสดงอุปทานของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ.  2553 – 2555 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เมื่อพิจารณาถึงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรี พบว่าพื้นที่ที่ถูกเช่ามีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนเท่ากับ 187,656 ตารางเมตร 
เพิ่มขึ้นจาก 144,169 ตารางเมตรในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ร้อยละ 14.1 
ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากจ านวนอุปทานพ้ืนท่ีอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่เพิ่มขึ้น ท าให้อัตราการเช่า
พื้นที่เฉล่ียของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เชา่ในจังหวัดชลบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีจ านวนลดลง 
ทั้งนี้ อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียมกีารปรับตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 62.2 ในปี พ.ศ. 2555  เป็นร้อยละ 63.8 
ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556  
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แผนภาพแสดงอุปสงค์ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ.  2553 – 2555 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ด้วยศักยภาพของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่ต่ ากว่าจังหวัด
ระยอง ผู้ประกอบการภาคการผลิตจ านวนมากจึงทยอยย้ายฐานการผลิตมายังจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการรายเดิมได้มีการขยายก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่อาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่อาคาร
โรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 1.1 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 153.38 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2553 เป็น 159.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2555 ส าหรับในไตร
มาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 ค่าเช่าเฉล่ียของพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเท่ากับ 159.55 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากค่าเช่าเฉล่ียในปี พ.ศ. 2555  

แผนภาพแสดงอัตราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2553 – 
2555 และไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มา: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ภาวะการแข่งขัน  

ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรีมีจ านวนทั้งส้ิน 5 
ราย ภายในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งส้ิน 301,941 ตารางเมตร และมีการเช่าพื้นที่
แล้ว 187,656 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียร้อยละ 62.2 อาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
ส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรีจะกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 3  แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี รวมถึงยังมีคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมโลจิสติคส์ (Logistics Park) และภายนอกนิคมอุตสาหกรรม 

ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การเข้ามาแข่งขันในธุรกิจการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าใน
จังหวัดชลบุรีจะมีอุปสรรคสูง (Barrier of Entry) เนื่องจากการประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ของผู้บริหาร และเงินลงทุนจ านวนมาก นอกจากนี้ 
ในปัจจุบัน ที่ดินเปล่าในจังหวัดชลบุรีที่พร้อมรองรับการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ายังมี
จ านวนจ ากัดอีกเช่นกัน 

ส าหรับการแข่งขันในอนาคต บริษัทจัดการคาดว่าธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าจะมีการ
แข่งขันไม่รุนแรงมาก เนื่องจากที่ดินภายในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะส าหรับการพัฒนาเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่าจะมีจ านวนน้อยลง ในขณะที่ความต้องการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าจะเพิ่มขึ้น
สูง เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคที่จะเพิ่มขึ้นมากภายหลังจากการก าเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลใหร้าคาค่าเช่าเฉล่ียและอัตราการเช่าเฉล่ียใน
จังหวัดชลบุรีโดยรวมจะปรับตัวสูงขึ้น  

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยบางส่วนไม่สามารถแสดงให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานภาพรวมตลาดโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 1 ปี 
พ.ศ.2556 ซึ่งจัดท าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 

 

7. รายได้ที่กองทุนรวมนี้จะได้รับมีการประกันหรือไม่ อย่างไร และผู้รับประกันรายได้มีฐานะทางการเงิน 
ความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และมีความสัมพันธ์กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
(ถ้ามี) อย่างไร 

ไม่มี 
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8. ปัจจัยความส่าเร็จของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

บริษัทจัดการเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีคามน่าสนใจดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูง 

(ก) ตั้งอยู่ในท่าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ภายในอ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 9 กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีระยะห่างน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปัจจุบัน ท าให้ผู้เช่า
อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้รับความสะดวกสบายในการส่งออก
สินค้า รวมทั้งประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากฐานการผลิตไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งการขนส่ง
ทางเรือนั้นมีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ ากว่าค่าขนส่งทางอากาศอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การที่
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 65 
กิโลเมตร ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงดูดผู้เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่มีความต้องการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นจุดศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางบกที่ส าคัญ
ของประเทศ โดยผู้ประกอบการในนิคมสามารถใช้การคมนาคมผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 
และทางหลวงแผ่นดินสายแหลมฉบัง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 ซึ่งจะช่วยให้มีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขันจากการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ 95 

กิโลเมตร 

นอกจากประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าแล้ว ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกยังตั้งอยู่ใน
เขตส่งเสริมการลงทุนเขต 2 ซึ่งผู้ประกอบการภายในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หลายประการ รวมถึงยังเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญเนื่องจากอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ซึ่งได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตสินค้าชั้นน า
หลายราย ท าให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จากรัฐบาลอย่าง
สม่ าเสมอ ภายใต้นโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 (Eastern Seaboard 
Development Programme – Phase II) กอปรกับภาคตะวันออกของประเทศไทยยังเป็นพื่นที่ที่ไม่มี
ความเส่ียงจากอุทกภัยอีกด้วย ดังนั้น พ้ืนท่ีดังกล่าวจึงถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ประกอบการ
ที่ต้องการขยายการลงทุนในประเทศไทยในปัจจุบัน  

(ข) กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Freehold) 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกประกอบด้วย (1) กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าทั้งส้ิน 90 ยูนิต และ (2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งส้ินประมาณ 151 ไร่ ภายในโครงการนิคม
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อุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเขต
อุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่มีการซื้อขายเพื่อสร้าง
โรงงานภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับราคาถึง
ร้อยละ 33 (ที่มา: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินเปล่าที่เหมาะ
ส าหรับการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่ที่เหมาะส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าในจังหวัดชลบุรีมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น การที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่
เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้ค่าเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้า แต่ยังได้ รับโอกาสจาก
การเติบโตของราคาที่ดินอีกด้วย 

(ค) การมีผู้เช่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม  

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์เป็นกลุ่มผู้เช่าหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนพื้นท่ีเช่าประมาณร้อยละ 41.34 ของพื้นที่ท่ีสามารถปล่อย
ให้เช่าได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้เช่ารายอื่นๆ ส่วนหนึ่งยังเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ส าคัญของประเทศที่ก าลังเติบโตและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งท าให้กองทุนรวมได้รับ
ประโยชน์จากโอกาสในการปรับค่าเช่าในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีสัดส่วนประเภทผู้เช่าที่เหมาะสม โดยมี
การกระจายตัวของผู้เช่าและมิได้พึ่งพาผู้เช่ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญ โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายคิดเป็นเพียงประมาณ
ร้อยละ 42.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมทั้งหมด 

(ง) อัตราการเช่าพื้นที่ที่สูงและเติบโตต่อเนื่อง 

จากจุดเด่นด้านต่างๆ ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก อาทิ ท าเลที่ตั้ง และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ท าให้อัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ในระดับสูง โดย ณ ส้ินปี พ.ศ.2555 อัตราการเช่าพื้นที่ของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเท่ากับร้อยละ 82.25 สูงกว่าค่าเฉล่ียของอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่าภายในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.2 (ข้อมูลจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด) อัตราการเติบโตดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 
2555 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71.16 ในปี พ.ศ. 2553  

จากความสามารถในการแข่งขันของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกที่มีศักยภาพสูง มี
ท าเลที่ตั้งที่ที่เป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ส าคัญของประเทศ ประกอบกับ ลักษณะอาคารที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้งานของผู้เช่า และมีความเหมาะสมกับการลงทุนของ
ผู้ประกอบการทั่วไป ในทางกลับกัน การย้ายท าเลที่ตั้งโรงงานหรือคลังสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง 
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จึงท าให้น่าเชื่อได้ว่ามีโอกาสที่ผู้เช่ารายเดิมจะย้ายออกไม่มาก และน่าจะส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่
ในอนาคตจะยังคงอยู่ในระดับสูง และเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(จ) โอกาสในการเติบโตของอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบ
กับอัตราค่าเช่าเฉล่ียของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2555 อัตราค่าเช่า
เฉล่ียของอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 130.18 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งต่ ากว่าอัตราค่าเช่าเฉล่ียของจังหวัด ซึ่งเท่ากับ 156.64 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน อยู่ถึงประมาณร้อยละ 20.3 (ข้อมูลจากบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 
ในขณะที่คุณภาพของอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทองมีส านักงานและหน่วยงานบริการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อยู่ในบริเวณ
โครงการ ท าให้สามารถให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารโรงงานและคลังสินค้า และบริการ
อื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเห็นได้จากการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO 9001) 
และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

ด้วยเหตุข้างต้น ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีโอกาสในการปรับอัตราค่าเช่าเฉล่ียของ
อาคารโรงงาน และคลังสินค้าในอนาคต 

2. ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

การก าหนดทิศทางความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท า
ให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศหลายรายมีแนวโน้มที่จะขยายก าลังการ
ผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการจ านวนมากในตา่งประเทศพิจารณาย้ายฐานการผลิตมา
ที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้ความต้องการอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในระดับสูง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายต้องการลดความเส่ียงจากการลงทุน 
รวมทั้งลดขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าเอง ซึ่ง
มักเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง การที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีท าเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งถือเป็นท าเลที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ต้องการ
ขยายก าลังการผลิตสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรก   
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3. กองทุนรวมมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 

นอกจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว กองทุนรวมมีนโยบายในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอาคาร
โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าชั้นน าของประเทศไทย โดยกองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากกลุ่มปิ่นทอง  

ปัจจัยดังกล่าวท าให้กองทุนรวมสามารถพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่มีศักยภาพและมีความ
เหมาะสมต่อกองทุนรวมในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเติบโตขึ้น ท าให้การ
ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมยัง
เป็นการสร้างการเติบโตของรายได้และกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ท าให้กองทุนรวมมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้อง
เพิ่มเงินทุนหรือกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งหากมีการเป ล่ียนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะต้องแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ที่ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในขณะนั้น ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการแปลง
สภาพดังกล่าว การด าเนินการใดๆ เพื่อด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไปยัง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็น
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 

4. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่ากว่า 18 ปี  

นอกจากธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าแล้ว บริษัทยังด าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อจ าหน่ายที่ดิน
ดังกล่าวให้ผู้ประกอบการแต่ละรายด าเนินการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานด้วยตนเองอีกด้วย โดยเริ่ม
ด าเนินธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน พื้นที่ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองที่
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จ าหน่ายให้แก่ลูกค้าแล้วมีจ านวนทั้ง ส้ินประมาณ 2,621 ไร่ และยังมีพื้นที่คงเหลือส าหรับขายอีก
ประมาณ 184 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

ทั้งนี้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีความรู้
ความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังมีความสัมพันธ์อันดีกับนัก
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนหลักของประเทศไทย 
อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและ
ชุมชนต่างๆ ให้เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ด้วยปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะสามารถบริหารทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

5. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีแรงจูงใจในการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวม 

กองทุนรวมจะแต่งตั้งบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และก าไรสุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ดังนั้น บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด จึงมีแรงจูงใจในการ
บริหารทรัพย์สินดังกล่าวอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน
รวมเพื่อให้ผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ 

นอกจากนั้น บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด มีความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะท า
การเสนอขายครั้งแรกด้วยสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและ
เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ โดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องจะคงสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม  
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก และ
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือ บุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องจะด ารงสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
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9. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอย่างไร 

ปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้มีการท าประกันภัยที่เกีย่วเนื่องกบัความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดย ณ วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะจัด
ให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี้ (1) การประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) (2) การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (3) การประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทุนรวมจะจัดให้มีการท าหรือรับโอนสิทธิตามกรมธรรม์
ประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าว ซึ่งจะก าหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชน์ส าหรับ
การประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน ์และก าหนดให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รับประโยชน์ส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ การประกันภัยทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น กองทุนรวมจะเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
 
ทั้งนี้ ภายใต้การประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก กองทุนรวมจะได้รับความ
คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน และบุคคลภายนอกจะได้รับความ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก  
 
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันภัยประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการเห็นว่ามีความ
จ าเป็น เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ นอกจากการ
ประกันภัยที่กองทุนรวมจัดให้มีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนยังสามารถจัดให้มี
ประกันภัยส าหรับทรัพย์สินของตนเองที่อยู่ภายในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนต่างหาก 
 
สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมดีังนี ้

 

 

 

 

 

  

ประเภทของประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเบี้ยประกัน 

ประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม 
ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม 
ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

กองทุนรวม บุคคลภายนอก กองทุนรวม 
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10. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการเช่าในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท่าประโยชน์ และหากต่อมาผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท่าประโยชน์บอกเลิก 

ไม่มี 

 

11. รายชื่อหรือลักษณะของเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจ่านวนและสัดส่วนเท่าใด 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด  และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

12. กองทุนรวมนี้มีข้อจ่ากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้อจ่ากัดการถือหน่วยลงทุนอย่างไร 

ข้อจ ากัดการลงทุนของกองทุนรวม 

มีข้อจ ากัดโดยเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

หลักเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนั้น  

12.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น 
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(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญา
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ใน
ส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 

12.2  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

12.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นลักษณะดังต่อไปนี้ กองทุนรวมต้องมีผู้ลงทุนต่างด้าวถือ
หน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(1) ลงทุนเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับ
พื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 
49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ดังนั้น กองทุนรวมนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการ และ /หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฎิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที่จะมีผลท าให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อตรวจสอบการถือหุ้นของ
ผู้ลงทุนต่างด้าวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

12.4  ภายใต้บงัคับข้อ 12.5 และข้อ 12.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บรษิัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมใน
จ านวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
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(4) แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

12.5 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 12.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว  

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวม
ในจ านวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(4)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

12.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 12.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุน   

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง
เหตุดังกล่าว 

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  ให้บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

12.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ข้อ 12.4 โดยอนุโลม 

12.8 ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สน. 
25/2552 
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12.9 เงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 12.4 (3) ข้อ 12.5 (3) และข้อ 12.7 กองทุนรวมจะ
ด าเนินการกับเงินปันผลส่วนที่ไม่สามารถจ่ายได้ดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 

12.10ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการด าเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลง
กับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
รวม 

12.11 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

13. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่
มีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

14. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างไร 

ข้อก่าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครั้ง 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
หมายความว่า ก าไรสุทธิท่ีหักก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทาน
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การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอื่นตาม
แนวทางที่ส านักงานก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวดว้ยก็ได้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและ/หรือก าไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปีบัญชีหรือ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
แล้วแต่กรณี 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้สะสมเงินปันผล
ดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด า เนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่ม
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บุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ(ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
ของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ ใน
กรณีที่มีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 
และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนด 
ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบุคคลตามข้อ 12.1 (1)  

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ
ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่ม
บุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro 
Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุน ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
ของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ 
ในกรณีท่ีมีเงินปันผลที่ไม่อาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะยกเงินปัน
ผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการ
แล้ว และในระหว่างที่กองทุนรวมยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชแีละแยกเงนิปัน
ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศ
ก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 12.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที่บุคคล
ดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
หน่ึงปีนับแต่วันท่ีรับหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
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หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามข้อ (1) โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ  

3.  ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

(6)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

15. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทาง
การเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ ภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ ากว่าราคาที่ได้
เสนอขาย 

 

16. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงแตกต่างกัน
อย่างไร 

การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใตข้้อก าหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการกระจายความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
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ประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่มีการกระจายของประเภทผู้เช่าใน
หลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเส่ียงได้ในระดับหน่ึง 

 

17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์
กับเจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มีบุคคลใดที่กล่าวถึงข้างต้นมีเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับเจา้ของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 

18. กองทุนรวมนี้ก่าหนดนโยบายการกู้ยืมเงินไว้อย่างไร 

กองทุนรวมอาจกู้ยมืเงินได้ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ดว้ยหรือไม่ก็ตาม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

1. เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เป็นไปเงื่อนไขที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าตาม 1.(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้าง
อาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์  และ/หรือสิทธิการเช่าตาม 1.(ข) บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่า และ 

จ านวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีท่ีต่อมาภายหลังจ านวน
เงินท่ีกูย้ืมเกินอัตราสว่นดังกล่าวแต่การเกินอัตราส่วนน้ันมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพิม่เติม บริษัทจดัการกองทุนรวม
จะคงอตัราส่วนการกูย้ืมเงินไวต้่อไปก็ได้แต่จะกูย้ืมเงินเพิม่เตมิอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกูย้ืมเงนิจะลดลงจน
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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เงื่อนไขพิเศษ 

กองทุนรวมอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ทื่
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั้งจ านวนหรือบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้าลงทุนท าสัญญา Swap อัตรา
ดอกเบี้ยกับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย 
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ข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวขอ้งวิธกีารลงทุนในหนว่ยลงทนุสทิธขิองผู้ลงทุน และ 
บุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวม 

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค่าขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาท่าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค่าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ส าหรับผู้จองซื้อทัว่ไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหนว่ย
ลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ภายในวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ ผู้จัดรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพเิศษ 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ 
ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลาท า
การของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

1.2 วัน เวลา ท่าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ ที่ประสงค์จะจองซื้อ
หน่วยลงทุนแบบผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557   ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

2.1 การก่าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย  

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้อง
ช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย 

2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะด่าเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการ
เช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ดังต่อไปนี ้

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) 
และ (ค) ตามรายละเอียดด้านล่าง 
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(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม 
(ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไป
และผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป ผู้
จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 

(ก) ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ที่ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน หรือเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้
ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ตามวัน เวลา ที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2 โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 5,000 หน่วย และเพิ่ม
เป็นจ านวนครั้งละ 1,000 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อ  ทั้งนี้หากผู้จอง
ซื้อท าการจองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ น ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียง
รายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ 
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(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อในวันจองซื้อ
ให้แก่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องช าระท่ีราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  

 ให้ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  โดยต้องน าส่งชุดเอกสารจองซื้อที่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนหรือผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความ
ประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มีก าหนดการต่อไป หากผู้จองซื้อประเภทกองทุน และ
ผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิน ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว 

 ในกรณีผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 

ในการจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้วิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี้ 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่
ระบุในข้อ 8 
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(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 
ซึ่งจะน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 

3 การรับช่าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยช าระเป็น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรือค าส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรือวิธี
อื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ที่
จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีเงินฝากตามที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าว เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที่จองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 
2557) 

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายก าหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้างขอให้ผู้จองซื้อทั่วไป
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้สนับสนุนการขาย
แต่ละรายจะก าหนด 

(2) หลังจากที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
ได้รับชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน จะออกส าเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน 
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(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีจองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อ
หน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้วบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายนั้น 

ในกรณีที่เช็คดราฟต์หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น 

(4) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะน า
เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการช าระเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และช าระค่าจองซื้อตามจ านวนวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด
หรือแจ้งโดยผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

 
4 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานทราบ 
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4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มกีาร
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ส านักงานประกาศก าหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนท าให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินท่ีกองทุนรวมระดมทุนได้หรือ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเช่น  การ
เจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรือไม่ประสงค์
จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลด
ขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจด าเนินการ
ระงับการจองซื้อบางส่วน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณี 

(7) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวมการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  หน้า 74 

 

ลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้นั้น 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

 

5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย(แล้วแต่กรณี)คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 5.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

 5.2 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

(1)   จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 7.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7 

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
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5.3 กรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยุติ
โครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจ าเป็นท าให้ต้องยุติ
โครงการโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

5.4 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วยลงทุน
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจ านวนโดยบริษัทจัดการได้รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วย
ลงทุนนั้น ทั้งนี้  การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี)ส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อ
ผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนประเภทผู้จองซื้อทั่วไปภายใน14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 
5.4 ทั้งนี้หากเป็นกรณีการคืนเงินตามข้อ 5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าดอกเบี้ยและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

หากผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองผู้รับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) จะ
ช าระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ช าระเงินคืนค่าจองซื้อ 

 

6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ในกรณีท่ีจองซื้อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในชุดเอกสารจองซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ส่งให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็นกรณีๆ) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ  เพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 



 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  หน้า 76 

 

6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง/ใบ
ต่างด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรือส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดง
ตนข้างต้น ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ   

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ 
ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
reused)  

6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) ส าเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อแยกต่างหากจากการจองซื้อในชื่อ
ของบุคคลธรรมดา) 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

(4) หนังสือมอบอ านาจ หรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมส าเนา
บัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เปน็บัญชีร่วม  
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หมายเหตุ 

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

(ข) กองทุนส่วนบุคคลและ/หรือคณะบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
โดยไม่ได้ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่
ใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจ านวนจองซื้อใน
ใบจองซื้อทุกใบเป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร 

6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้ 

(3) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน 

(4)   หนังสือมอบอ านาจหรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 

 (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 4. ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนามและโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

 (6) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชี ดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม 

 (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 
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หมายเหตุ 

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

6.4 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(1) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้  และหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ  ท่ีตั้ง
ส านักงานใหญ ่

(2) หนังสือมอบอ านาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น  มอบอ านาจให้ custodian หรือส าเนา 

(3) หนังสือมอบอ านาจของ custodian หรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 
บาท  

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนาม และโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม  

หมายเหตุ    

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (5) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  
ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้
กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี 
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หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท  

- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือทดแทน  ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

7  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อน้ี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่าง
อืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นนอกจากนั้นในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อน้ีบริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แกผู้่จองซื้อที่จองซื้อและได้ช าระ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้วในกรณีท่ีจ านวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินค่าจองซื้อที่
ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

7.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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(2)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษหรือเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันดังต่อไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม  (ข) และ 
(ค) ข้างล่างนี้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม  (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนและ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จอง
ซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนอาจไม่ได้รับจัดสรร หรือไม่ได้รับการจัดสรรเต็ม  
จ านวน ถ้าสัดส่วนการจองซื้อของผู้จองซื้อพิเศษและ/หรือผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ถูกจัดสรรเต็ม
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(4)  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่ก าหนด
ใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี้ตามล าดับ 

(ก)  ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข)  เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจ าหน่าย 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของผู้ให้เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ไม่เกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ทั้งนีผู้้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้จองซื้อหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาท าการเสนอขายตามวิธีการเสนอขายและวิธีการช าระเงินจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด
ส าหรับผู้จองซื้อพิเศษและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเท่านั้นหากท าการจองซื้อหน่วยลงทุนต่างจากที่ก าหนด
ดังกล่าวให้ถือเป็น “ผู้จองซื้อทั่วไป” 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป และผู้จองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปบริษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีท่ีมีบุคคลใดจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไปเพื่อ
น าไปขายต่อหรือเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อก าหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและข้อ 7.2(1) โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 
7.2(2)(ข) และ (ค) ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตาม
จ านวนที่จองซื้อ 

(ข)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปโดยใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดังกล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ าของผู้จอง
ซื้อ โดยใช้จ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกราย 
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และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปข้างต้นที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจ านวนที่จองซื้อ โดยจะใช้ค่าต่ าสุดของมูลค่าจองซื้อคงเหลือที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรจากรอบท่ีแล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป  โดยจะท าการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย  และ
ส าหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย  หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
ทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/
หรือตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน ามารวมและ
ท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียวเท่านั้น 

ทั้งนี ้

1. ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 และ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ 

2.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนเกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อและสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนของจ านวนที่จองซือ้ซึ่งเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรรให้แก่
ผู้จองซื้อทั่วไปจะมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

3.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมากเป็นผล
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ  25 และผู้จองซื้อประเภท
กองทุนตามสัดส่วนจ านวนที่จองซื้อเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดโดยจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25และ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
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จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมากเป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้นบริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผู้จองซื้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
พร้อมกันทั้งนี้บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ อทั่วไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่าวข้างต้นโดยจ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดังกล่าวในย่อหน้านี้จะมีจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อพิเศษ 
และ/หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้อ 7.1(3)(ก) ให้บริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปจน
ครบจ านวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน(ถ้ามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นโดยบริษทัจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วย
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือด าเนินการอื่นใดตามความประสงค์ของลูกค้าที่ระบุในชุดเอกสารการจอง
ซื้อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ /
หรือเนื้อหาของเอกสารการรับรองสิทธิตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

 

7.2 ข้อจ่ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  
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(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แกบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วย
ลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้อง
ชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นท่ีห้องชดุที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างดา้ว
ในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุด
ทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
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ในการน้ี บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อท าหน้าที่ควบคุม
การถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดข้างต้นทั้งนี้  ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมี
ขั้นตอนมากกว่าผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้
ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุนที่จะเป็นผลท าให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการน าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะด าเนินการให้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ได้มีการระบุชื่อหรือลักษณะของผู้ที่จะได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญเว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุน 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษตาม (ข)  
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ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการ
จะน าหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวด้วย 

8.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

8.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุในเอกสารการจองซื้อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ใบหน่วยลงทุน 

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี) 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

8.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้แก่ผู้จองซื้อที่แสดงความจ านง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจ านงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
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ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การท ารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น  ใบหน่วย
ลงทุน  และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมส าหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้ขอบเขตตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถท ารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการก าหนด 

และในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือน า
หน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผู้จองซื้อนั้นที่มีอยู่กับ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือว่า
เป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
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9. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุน  

ส่าหรับราคาซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหน่วยลงทุนได้จาก  Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
www.set.or.th  
ส่าหรับมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ 
Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com   
 

10. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน  

ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร.  
0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 

11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

เมื่อน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท าการซื้อ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.scbam.com/
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)   

ที่อยู ่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120       

โทรศัพท ์ : 0-2296-3582 

โทรสาร : 0-2683-1298 

หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  
 

13. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 

ที่อยู่ : 65/192 ชั้น 23 อาคารช านาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์  

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320 

โทรศัพท ์ : 0-2643-8223 

โทรสาร : 0-2643-8224 

ชื่อ : บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ่ากัด 

ที่อยู ่ : ชั้น 31 อาคารไทยซซีีทาวเวอร ์889 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์ : 0-2675-8403 

โทรสาร : 0-2675-8427 หรือ 8428 

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จ านวน 2 ราย 
เพื่อท าการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน 
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อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินค่าหรือท าการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในครั้ง
ต่อไป  โดยบริษัทจัดการจะไม่แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง 

 

14. ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อ : บริษัท ปิน่ทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค จ่ากัด 

ที่อยู ่ : 789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง  
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 

โทรศัพท ์ : (038) 296-334 

โทรสาร : (038) 296-333 

 

15. ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจ่าหน่ายหน่วยลงทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจ่าหน่าย 

ชื่อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  : 1. ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
    กรุงเทพมหานคร 10900 

   2.  และสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ 

   3.  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 
     ชั้น 9 โซน B ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์  : 0-2544-6679  

โทรสาร   : 0-2544-2185 
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ผู้จัดจ่าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ ง ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่
เปิดเผยของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 

16. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ   :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

   สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ 

ทีมบริการทะเบยีนหลักทรัพย ์1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที ่1060              

ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์  : 0-2256-2323-8 

โทรสาร  :   0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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17. ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ : บริษัท ส่านักงาน อวีาย จ่ากดั  

ที่อยู ่ : ชั้น 33 อาคารเลครัชดาภิเษก  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ : 0-2264-9090 

โทรสาร : 02-264-0789-90 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม  และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับ
นี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเส่ียงที่มีนัยส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้แล้ว อาจมีปัจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรือปัจจัยความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้แล้วเห็นว่า
ไม่เป็นสาระส าคัญ แต่ความเส่ียงดังกล่าวอาจเปล่ียนเป็นปัจจัยความเส่ียงที่มีความส าคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจัย
ความเส่ียงที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้และปัจจัยความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของกองทุน
รวมในการลดปัจจัยความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการรองรับ
ความเส่ียงตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่างๆ ตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้จะลดลงหรือถูกท าให้หมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุน 

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” และค าอื่นที่แสดง
ถึงโอกาส และ/หรือความน่าจะเป็น เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผล
ประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม 
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ที่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นเพียงความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบัน และ
มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยหรือคัดย่อจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดต่ าลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 
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(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก 
 

1.  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุน 

ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการได้ท าการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของทรัพย์สินน้ันๆ โดยท าการศึกษารายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนทั้งหมด (Legal Due Diligence Report) รายละเอียดจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนทั้งหมดของผู้ประเมินราคาอิสระ (Valuation Report) และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมด (Engineering Report) อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การศึกษาและ
ตรวจสอบรายงานโดยบริษัทจัดการดังกล่าวมิได้เป็นการรับประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจาก
ความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง รายงานการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระและรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้องทั้งหมด
หรือบางส่วน เนื่องจากความบกพร่องบางประการของอสังหาริมทรัพย์อาจตรวจพบได้ยากหรือไม่
สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบรวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบ หรือแสดงความ
เส่ือมหรือไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการหาประโยชน์โดยกองทุนรวม
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อผ่านการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคาและผู้เชี่ยวชาญ  
 
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) 
ของบริษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่
เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินอาจมีข้อบกพร่องหรือไม่
ถูกต้องเนื่องจากความบกพร่องของทรัพย์สินอาจยากที่จะตรวจสอบหรือตรวจพบได้ 

 
2.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัย      

มหภาคอื่นๆ 

อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น มีความเส่ียงจากความผันผวนทางสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง หรือนโยบายภาครัฐ เช่น การเปล่ียนแปลงของนโยบายด้านการค้า การลงทุน และ
การต่างประเทศ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ย่อมจะมีผลโดยตรงต่อ
การตัดสินใจเช่า หรือต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าของผู้เช่าในปัจจุบันและผู้ที่สนใจจะเช่า
อาคารโรงงานหรือคลังสินค้าในอนาคต โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มผู้เช่า
หลักของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน นอกจากนี้ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบต่อ
อัตราค่าเช่าอีกด้วย 
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3.  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวนิาศภัย 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทุนรวม รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทจัดการ
จึงได้จัดให้มีการประกันความเส่ียงภัยในวงเงินประกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของ
อาคารท่ีมีลักษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกทั้งหมด โดย
ให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุน และให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ ได้แก่ การประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน 
(Property All Risks Insurance) รวมถึงการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public 
Liability Insurance) ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิง
ปลูกสร้างด้วย โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่
จะลงทุน 
 
ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี  พ.ศ. 2554 ท าให้ธุรกิจประกันภัยมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการรับประกันภัยโดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัยส าหรับความเส่ียงเรื่องภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยน้ าท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ บางบริษัทประกันภัยจึงไม่รับท าประกันภัย ในขณะ
ที่บางบริษัทประกันภัยยังคงรับท าประกันภัย แต่คิดเบี้ยประกันในอัตราที่สูงและจ ากัดวงเงินความ
คุ้มครอง โดยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าว ท้ังภาครัฐบาลและเอกชนต่างมีการเตรียมแผนป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม โดยภาครัฐบาลได้ตั้งงบประมาณจ านวนมากเพื่อใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่ งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ส าหรับภาคเอกชนเอง 
ผู้ประกอบการแต่ละนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่างก็เร่งก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้ ารอบนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนั้นไม่ได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 โดยตรง เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่ได้อยู่
ในทางน้ าที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง อีกทั้ง ท่ีตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองยัง
มีระดับความสูงที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางค่อนข้างมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอยู่ที่ 20-30 
เมตร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) อยู่ที่ 40-70 เมตร และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 อยู่ที ่
100-190 เมตร  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้วางระบบระบายน้ าที่ดี และยังได้มีการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

 
4.  ความเสี่ยงของราคาของหน่วยลงทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะน าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีหลักประกันว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์จะสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุนในครั้งแรก และอาจไม่
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สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์นั้นอาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และความต้องการซื้อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอก
หลายประการซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงของตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียนค่าเงิน 
อัตราเงินเฟ้อ นโยบายทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมที่มีผลต่อการน าเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ ปัจจัย
ทางการเมือง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน
ราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม รวมถึงไม่มี
หลักประกันว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม 

 
5.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องใน
การซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของปริมาณความตอ้งการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-
ผู้ขาย (bid-offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณ
ความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาด
รอง 

 
6.  ความเสี่ยงด้านภาษ ี

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจาก
การซื้อหรือขาย หรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
กองทุนรวมอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวม
จะต้องช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
 นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน 
 
7.  ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัที่สงูขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เช่าลดลง 

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทุนรวมอาจน ามาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรง  
โดยบริษัทคู่แข่งดังกล่าวหลายแห่งอาจมีแหล่งเงินทุนและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อให้สามารถแข่งขัน  
กับกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบ
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ธุรกิจของกองทุนรวม โดยอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือท าให้กองทุน
รวมต้องลดอัตราค่าเช่าที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้เช่า และ/หรือท าให้อัตราการเช่าลดลงเนื่องจากการ
แสวงหาผู้เช่าที่น่าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสังหาริมทรัพย์จะกระท าได้ยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของ
กองทุนรวม 
 
อย่างไรก็ตาม ในการนี้ เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนั้น มีอสังหาริมทรัพย์
บางส่วนท่ียังไม่มีผู้เช่า กองทุนรวมได้ด าเนินการให้บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท 
พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงให้มีการประกันการมีผู้เช่าส าหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง โดยจะเช่า
ทรัพย์สินท่ีไม่มีผู้เช่า ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีบุคคลภายนอก
เข้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกับกองทุนรวม โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการภายใต้การประกัน
ดังกล่าวจะเท่ากบัอัตราที่ระบุไวต้ามสัญญาที่ท ากับผู้เชา่รายเดมิในยูนิตเดียวกันหรือยูนิตข้างเคียงในเฟส
เดียวกัน ในกรณีท่ียูนิตดังกล่าวไม่เคยมีผู้เช่ามาก่อน 

 
8.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช่าระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่า 

ความอ่อนแอทางฐานะการเงินของผู้เช่า อัตราการว่างของอาคารโรงงานและคลังสินค้าเนื่องจากการผิด
สัญญาของผู้เช่า หรือการไม่ต่อสัญญาเช่าหลังจากสัญญาเช่าหมดอายุ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของกองทุนรวม และอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม 
สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าหรือผู้รับบริการปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บเงินประกันความ
เสียหาย ซึ่งกองทุนรวมสามารถริบเงินประกันความเสียหายดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้เช่าหรือผู้รับบริการผิด
สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าหรือ
ค่าบริการจากผู้เช่าได้ตามก าหนด  
 

9.  ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าท าสัญญาซื้อขายที่ดิน 
อาคารโรงงานและคลังสินค้า และสัญญาตกลงกระท าการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/
หรือสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์
ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และด าเนินการใดๆ เพื่อให้ให้คู่สัญญา
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา 
 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็น
เหตุแห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี้ แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียก
ค่าเสียหายรวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ช าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิด
สัญญาดังกล่าวอาจท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือ
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บังคับการให้เป็นไปตามสัญญาตามที่ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของ
กองทุนรวมตามข้อก าหนด หรือในกรณีท่ีคู่สัญญาปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
แล้ว คู่สัญญาอาจไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจต้องน าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการ รวมถึงจ านวนเงินที่กองทุน
รวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ศาลที่เกี่ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับ
ให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวน
หรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

 
10.  ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาเช่า 

ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าในปัจจุบันนั้น ผู้เช่าอาจ
พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้เช่า
เรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนเงื่อนไขในสัญญาเช่า เช่น อัตราค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับเปล่ียน
ดังกล่าวอาจเป็นเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกองทุนรวมน้อยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าที่ได้
ท าไว้ในปัจจุบัน หรือในกรณีท่ีมีผู้เช่าจ านวนมากไม่ต่ออายุสัญญาเช่าและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่า
รายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมได้ในเวลาอันสมควร  กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 
นอกจากนี้ สัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าบางฉบับยังก าหนดให้สิทธิแก่ผู้เช่าใน
การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่าโดยไม่ถูกริบเงินประกันความเสียหาย หากเป็น
กรณีที่ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากผู้เช่ารายดังกล่าวได้ซื้อที่ดินที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทองที่เป็นของบริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ 
จ ากัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานเป็นของตนเอง  อย่างไรก็ตาม ในส่วนน้ี บริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงที่จะจัดหาผู้เช่ารายใหม่
เพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าวแทนที่ผู้เช่ารายเดิมเช่า โดยที่มีอัตราค่าเช่าและ
ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งนี้ หาก
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ หรืออัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม  บริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ผู้เช่าเดิมใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดดังกล่าว หรือรับผิดชอบใน
การช าระค่าเช่าส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมในกรณีท่ีอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่น้อยกว่าผู้เช่ารายเดิม 
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11.  ความเสี่ยงที่มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนรวมอาจไม่สัมพันธก์ับมูลค่าที่ได้จากการจ่าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ออกไปทั้งหมดหรือมกีารเลิกกองทนุรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี้ ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับล่าสุดเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูล
ค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิก
กองทุนรวม 

 
12.  ความเสี่ยงเรื่องการเวนคนือสงัหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการลงทนุของกองทนุรวม

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคนืทีด่นิ และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 

อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจมีความเส่ียงที่จะถูกเวนคืนได้ตาม
นโยบายของรัฐ ทั้งนี้ หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน ) ในกรณีดังกล่าวข้างต้น
กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเลย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือกองทุนรวมอาจได้รับค่าชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าเงินท่ีกองทุน
รวมลงทุน หรืออาจต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  และท าให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ได้
ประมาณการไว้ 

 
(ข)  ความเสี่ยงที่เกิดจากการด่าเนนิงานของกองทนุรวม 

 
1.  ความเสี่ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทุนรวม และกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้ก าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พี ไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 
รวมถึงกลุ่มธุรกิจได้เริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าและขายโรงงานและคลังสินค้าเป็นธุรกิจหลัก มาเป็น
ระยะเวลากว่า 18 ปี โดยได้เปิดท าการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ทั้งนี้ แม้บริษัท ปิ่น
ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด จะได้ขายอสังหาริมทรัพย์
บางส่วนให้แก่กองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี 
แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ก็ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและคลังสินค้าในโครงการนิคม
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อุตสาหกรรมปิ่นทองซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยู่ และในพื้นที่
อื่นอีกจ านวนหน่ึง และยังมีแผนงานขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง  
 
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ันมีไม่มากนัก เนื่องจากการเช่า หรือซื้อพื้นที่
จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในการเลือกพื้นที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งของอาคาร
โรงงานและคลังสินค้า และขนาดของพื้นที่ ดังนั้น ลูกค้าจึงเป็นผู้ก าหนดและตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ
อาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลัก อีกทั้ง การที่ประเทศไทย
จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ่ง
ท าให้ภาคธุรกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการของก ลุ่ม
ลูกค้าที่สนใจเช่า และ/หรือซื้ออาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า น้ันมีปริมาณสูงขึ้น จึงไม่น่าจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นจากการคัดเลือกอาคารโรงงานและคลังสินค้ามาเสนอขายให้กับกองทุนรวม และจากการ
จัดหาผู้เช่าใหม่ก็ตาม บริษัทจัดการจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้ออาคารโรงงานและคลังสินค้า 
รวมถึงแนวทางการควบคุมและดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น  โดยในการเลือกซื้ออาคารโรงงานและคลังสินค้า บริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่สร้างแล้วเสร็จ และส่วนใหญ่มีผู้เช่าแล้วในช่วงเวลาที่มีการ
เจรจาต่อรองกันระหว่างกองทุนรวมกับผู้เสนอขาย อีกทั้งสัญญาเช่าอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าดังกล่าว
จะต้องไม่มีเงื่อนไขที่ให้สิทธิผู้เช่าขอซื้ออาคารโรงงานหรือคลังสินค้าดังกล่าวได้ (Option to Buy) 

 
ส าหรับแนวทางการควบคุมและดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ ากัด นั้น บริษัทจัดการได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด โดยค านวณจากสัดส่วนของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งก าหนดให้มี
ค่าตอบแทนพิเศษโดยค านวณจากผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นส่ิงจูงใจ
ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งก าหนดให้ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ตกลงจะเข้า
จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเบื้องต้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ และตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันท่ีหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือ 
บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตกลงจะ
ด ารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกแล้ว บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ ากัด และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ตามข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องตกลงจะด ารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วย
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ลงทุนในกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม ดังนั้น จึงคาดได้ว่า 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ย่อมประสงค์ให้กองทุนรวมมีผลการด าเนินการท่ีดี อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความมั่นใจในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ 
 
อนึ่ง เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังก าหนดว่าหากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินท่ีบริหารให้แก่กองทุนรวมได้ตามประมาณการก าไรสุทธิที่ก าหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน
กว่า 2 ปี หรืออัตราการปล่อยเช่าเฉล่ีย (Occupancy Rate) ในทรัพย์สินที่บริหารลดลงต่ ากว่าร้อยละ 60 
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน กองทุนรวมอาจพิจารณาเปล่ียนตัวผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้  
 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีข้อสัญญาในสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการโดยข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ 
แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงให้สิทธิกองทุนรวมหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในการ
ซื้อที่ดิน และ /หรืออาคารโรงงาน และ /หรือคลังสินค้า และ /หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมหรือ REIT ประสงค์จะลงทุน (Option to Invest) จากบริษัท ปิ่นทอง อินดัส
เตรียล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด เมื่อได้รับการร้องขอจากกองทุนรวม
หรือ REIT ทั้งนี้ ตามราคาที่กองทุนรวมหรือ REIT และบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด หรือ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด (แล้วแต่กรณี) จะได้ตกลงกัน หรือตามราคาประเมินเฉล่ียของ
ผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ 
แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด (แล้วแต่กรณี) โดยสิทธิดังกล่าวจะมีอยูต่ลอดระยะเวลาที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จ ากัด ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
 
สัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท าการดังกล่าวยังก าหนดให้บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวมในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้าของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ในกรณีที่บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ประสงค์ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแก่ลูกค้ารายย่อยหรือนายหน้าของลูกค้ารายย่อยที่ประกอบธุรกิจการพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรม อาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า เพื่อขาย และ/หรือให้เช่า ในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด หรือกองทุนรวม 

 
ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเชื่อว่า หากบริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม จะด าเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป็นการประสานประโยชน์ระหว่างกัน และมีโอกาสน้อยที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ 
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ 
ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
ค าส่ัง ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาษีและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หรือโอนสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ 
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นกองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผล
กระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวม 

 
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีค าส่ังให้เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด กองทุนรวมและบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ 
จ ากัด และบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อ
จ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือค าส่ังของหน่วยลงใดๆ 
ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน เช่น การจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุน และรับโอนสิทธิและหน้าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าอาคารโรงงานและ
คลังสินค้า ท้ังนี้ หากมีการจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ดังกล่าว 
กองทุนรวมอาจมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์นั้น และสามารถ
น าเงินมาช าระคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากบัจ านวนท่ีกองทุนรวมคาดว่าจะได้รับหาก
กองทุนรวมถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปก็ตาม  

 
3.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของกองทนุรวม 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ความสามารถในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ การแข่งขัน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความเส่ียง
ที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับน้อยกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่เกิดเหตุการณ์ ห รือ
กองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป 
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4.  ความเสี่ยงจากการประกนัภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดท าประกันภัยที่คุ้มครองความเส่ียงบางประเภทที่
อาจเกิดขึ้นได้ (หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ) เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทุน
รวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่
ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม 
 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจ
ไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

 
5.  ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้อนัเปน็ผลจากการทีก่องทนุรวมกู้ยมืเงิน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ด าเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงอันเนื่องจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปล่ียนแปลงสูงขึ้นตามภาวะตลาดโดยรวม โดยหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งท าให้อัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับน้อยลง นอกจากนี้ กองทุนรวมต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการช าระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้เงินจ านวนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน
รวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอาจจัดให้มีการป้องกนัความเส่ียงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การด าเนินการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในลักษณะดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หากมีสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวขึ้นในระยะ  
ปานกลางหรือระยะยาว หรือในทางกลับกันจากอัตราดอกเบี้ยคงที่มาเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหากอัตรา
ดอกเบี้ยในอนาคตจะมีการปรับตัวลงเป็นต้น 
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6.  ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริงของกองทนุรวมอาจแตกต่างไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในเอกสารฉบับนี ้

รายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงาน
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริหารส าหรับการ
ด าเนินการในอนาคตหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ) แต่
เป็นการประมาณการซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  
อนึ่ง การประมาณการดังกล่าว มีพื้นฐานจากข้อมูลและความเชื่อที่มีอยู่  ณ ปัจจุบัน เพื่อท าการ
คาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตั้งข้อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนั้นการประมาณการดังกล่าวจึงมี
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การผิด
สัญญา การช าระค่าเช่าของผู้เช่า การเปล่ียนแปลงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ เป็นต้น 
ดังนั้นจึงเป็นส่ิงที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ปราศจากความคลาด
เคลื่อน ดังนั้นสมมติฐานภายใต้การประมาณการของกองทุนรวมนี้ จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนไม่ถูกต้อง
ได้ 
 

7.  ความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มทนุในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือ Real 
Estate Investment Trust (REIT)) 

กองทุนรวมอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้องเพิ่ม
เงินทุนหรือกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย และ/หรือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดๆ กองทุนรวมอาจจะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น  
REIT  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น  REIT บริษัท   
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ/หรือบริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จ ากัด ที่ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมในขณะนั้น ตกลงว่าจะสนับสนุนกองทุนรวมในการแปลงสภาพดังกล่าวให้ประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การแปลงสภาพดังกล่าว การด าเนินการใดๆ เพื่อด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
ไปยัง REIT การประสานงานกับผู้เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็น REIT ดังกล่าว เป็นต้น 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่าย 

ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะ

เรียกเก็บ 
O ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ในการเสนอขายครัง้
แรก) 

ไม่เรียกเก็บ 

O ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริง 
O ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีโอน  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ในท านองเดยีวกัน) 

ตามทีจ่่ายจริง 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะ

เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด   
 O ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ของ NAV 
ตามทีจ่่ายจริง 

 
 O ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 

ของ NAV 
ตามทีจ่่ายจริง ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีเ่กิด
จริง เช่น คา่ใช้จา่ยในการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  เป็นต้น 

 O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 
 

 O ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหารมิทรัพย์(1)  ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจริง  

 O ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(1) 

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

 O ค่าเบี้ยประกันภัย(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 
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 เพดาน1 ค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะ
เรียกเก็บ 

 O ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการลงทุน(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครัง้
ต่อกรรมการ 

 O ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์  
       -  ในชว่งเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก   
 

 
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ของ NAV 

 
ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

ต่อครั้ง 
-  หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมบรษิัทประเมินคา่ทรัพย์สิน(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

 O ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผู้สอบบัญชี(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

 O ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ(1) ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 
ของ NAV 

ตามทีจ่่ายจริง 

หมายเหตุ :   
 (1)ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่มิได้คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเป็นเพียงการประมาณการจาก

งบก าไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐานส าหรับงวดวันที่ 1 มิถุยายน พ.ศ. 2557  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อค านวณเป็น
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงไว้ ทั้งนี้  เนื่องจากผลการด าเนินงานจริงอาจ
แตกต่างจากประมาณการจากงบก าไรขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐาน หรือมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราที่ระบุไว้
อย่างมีนัยส าคัญ 

 

หมายเหต ุ: 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุน
รวมเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนี้  
ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่ม
หรือลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัท
จัดการ 

(2) การเปล่ียนแปลงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียก
เก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(2.1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.2) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปล่ียนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และ/หรือ ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกจะรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีปกติที่ไม่เกิดเหตุสุดวิสัยและการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี้ ประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงการ
ประมาณการเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านั้น ผลประกอบการท่ีแท้จริงจะเป็นไปตามรายงาน
ประจ าปีของกองทุนรวม 
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ภาคผนวก 1: ภาพแสดงพืน้ทีโ่ครงการนคิมอุตสาหกรรมปิ่นทองและส่วนทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้ง 

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยการลงทุนในที่ดินและ
อาคารโรงงานและคลังสินค้า จ านวน 90 ยูนิต และพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) 
และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) 

กองทุนรวมจะลงทุนที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในปิ่นทอง 1 จ านวน 59 ยูนิต ซึ่งอยู่ในเฟส 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,14 โดยแสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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2. นิคมอตุสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) 

กองทุนรวมจะลงทุนที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในปิ่นทอง 2 จ านวน 28 ยูนิต ซึ่งอยู่ในเฟส 9, 9/2, 
11,15, เฟสคลังสินค้า โดยแสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) 

กองทุนรวมจะลงทุนที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในปิ่นทอง 3 จ านวน 3 ยูนิต ซึ่งอยู่ในเฟส 16 โดยแสดง
ได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 



ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับย่อ  

ที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า จ านวน 90 ยูนิต ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด และ
บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอร่ี จ ากัด 

  



































































ภาคผนวก 3: รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐานและข้อมูล
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis)  

 



























หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด
ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 21-22

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.scbam.com

“กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด จึงไมมีภาระผูกพัน

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด”

“บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย

หรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

เชนเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด ลงทุน

ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที ่สำนักงาน

กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผู ลงทุน

สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการลงทุนเพื ่อบริษัทจัดการได

ที่บริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต www.scbam.com” 

“ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวน

สวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด 

หรือผูรับประกันการจำหนายหนวยลงทุน”

คำเตือนและขอแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยปนทอง อินดัสเตรียล ปารค


