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สวนสรุปขอมลูสําคัญ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุน เร่ิมแรกก็ได  นอกจากนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนรวมที่ มุ งลงทุน ใน              
อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจาก 
การลงทุนในหนวยลงทุน 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1  ท้ังนี้    
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ชื่อโครงการจัดการ :   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1   

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   

Thai Industrial Fund 1 

ช ื อยอ :   

TIF1 

ประเภทโครงการ :            

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน         

ลักษณะโครงการ :  

ระบุเฉพาะเจาะจง 

อายุโครงการ :  

ไมกําหนดอายุโครงการ 
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จํานวนเงินทุนของโครงการ :  

900,000,000 บาท  (เการอยลานบาท) 

• จํานวนเงินทุนที่เสนอขายครั้งแรก :    505,000,000 บาท (หารอยหาลานบาท) 

• จํานวนเงินทุนที่เพิ่ม :   395,000,000 บาท  (สามรอยเกาสิบหาลานบาท) 

หมายเหตุ : 

ตามมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1  ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550  ได
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม จํานวน 395,000,000 บาท จากมูลคาเงินทุนของกองทุนรวมเดิมจํานวน 
505,000,000 บาท   เปนเงินทุนใหมจํานวน  900,000,000 บาท   โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมจํานวน 
39,500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  

10 บาท ตอหนวย  

จํานวนหนวยลงทุน :  

90,000,000 หนวย (เกาสิบลานหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 50,500,000 หนวย (หาสิบลานหาแสนหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม : 39,500,000 หนวย  (สามสิบเกาลานหาแสนหนวย) 

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  

10 บาท  

มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ  :  

• สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  

อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิม  ตอ 0.78 หนวยลงทุนใหม    

• สําหรับบุคคลในวงจํากัด 

หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิม  บริษัทจัดการจะพิจารณาเสนอขายหนวยลงทุนดัง
กลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
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วัตถุประสงคโครงการ :   

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนําเงินที่ไดจากการ
ระดมเงินทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผล
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสิน
ตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน 
เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลัก
ทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

นโยบายการลงทุน และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนจะลงทุน :   

• การลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการไดระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนทั่วไป เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
505,000,000 บาท  โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2548  กองทุนไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จทุกรายการในที่ดิน 
และสิ่งปลูกสราง  จํานวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม 
รวม 5 แหง ดังตอไปนี ้

1.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 8 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค กม.59-60 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

2.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท อําเภอบางกะดี  
จังหวัดปทุมธานี  

3.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่เขตสงเสริมอุตสาหกรรมมนวนคร  ถนนพหลโยธิน กม.46 
จังหวัดปทุมธานี  

4.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน  1 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

5.  ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  

โดยมีรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ช่ือเจาของกรรมสิทธิ์ ราคาที่จะซื้อ ราคาประเมินและประมาณการรายได
จากคาเชาและคาบริการ ปรากฏตาม “ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน-การลงทุนครั้งที่ 1” 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครั้งที่ 1  
 

 
1. ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอซีเอสที แคปปตอล แอสเซ็ทส จํากัด 
 
ลําดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตั้งที่ดิน พื้นที่ รายละเอียดอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซื้อ 

1. ไฮเทค G8/11 44944 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 1 งาน 10 ตารางวา อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง  

33,600,000 35,937,550 28,551,786 

2. ลาดกะบัง 
 (เขตสงออก) 

E3131 48275 แขวงลําปลาทิว (คลองสีออก) 
เขตลาดกระบัง (แสนแสบ) 
กรุงเทพมหานคร 

2 ไร 2 งาน 33 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

25,000,000 27,236,880 21,448,214 

รวม 58,600,000 63,174,430 50,000,000 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครั้งที่ 1 (ตอ) 
 

2. ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
ลําดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตั้งที่ดิน พื้นที่ รายละเอียดอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซื้อ 

3. ไฮเทค E5/1-1 4753 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 3 งาน 28 ตารางวา อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง  

41,700,000 34,355,610 38,035,280 

4. ไฮเทค E5/1-2 47918 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 3 งาน 20 ตารางวา อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

34,200,000 35,284,140 34,748,899 

5. ไฮเทค G8/1 47886 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 1 งาน 28 ตารางวา อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง  

34,800,000 21,780,333 26,136,400 

6. ไฮเทค G8/15 47875 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 ไร 3 งาน 68 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

24,000,000 21,758,553 22,883,774 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครั้งที่ 1 (ตอ) 
 
2. ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
 
ลําดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตั้งที่ดิน พื้นที่ รายละเอียดอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซื้อ 

7. ไฮเทค G8/16 47874 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 5 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

24,000,000 21,758,553 22,883,774 

5825 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 งาน 10  ตารางวา 
 

5823 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งาน 80 ตารางวา 
 

8. ไฮเทค G8/24 

5822 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 งาน 35 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

31,500,000 35,284,140 33,398,633 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครั้งที่ 1 (ตอ) 
 
2. ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
ลําดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตั้งที่ดิน พื้นที่ รายละเอียดอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซื้อ 

9. บางกะดี แฟลต 
อุตสาห
กรรม 

38729 ตําบล บางกะดี  
อําเภอเมอืงปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  

6 ไร  52 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
จํานวน 1 หลัง 

183,000,000 152,342,190 165,703,659 

10. บางปะอิน 79 33686 ตําบลคลองจิก  
อําเภอบางปะอิน (พระราชวัง) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4 ไร  27 ตารางวา 
 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

48,000,000 47,664,540 47,841,672 

13249* ตําบล คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก) 

อําเภอ คลองหลวง 

จังหวัด ปทุมธานี (ธัญบุรี) 

3 ไร  41 ตารางวา 

 

11. นวนคร A039 

13247* ตําบล คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก) 

อําเภอ คลองหลวง 

จังหวัด ปทุมธานี (ธัญบุรี) 

1 งาน 99 ตารางวา 

 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  

มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

21,600,000 23,832,270 22,720,600 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  - การลงทุนครั้งที่ 1 (ตอ) 
2. ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
ลําดับที่ เขตอุตสาหกรรม/ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แปลง 
เลขที่ 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที่ 

ที่ตั้งที่ดิน พื้นที่ รายละเอียดอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดิน ราคาประเมิน 
N&A 

(ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาประเมิน 
Sallmanns 

  (ณ 5 เม.ย. 48) 

ราคาซื้อ 

47881 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 1 งาน 29 ตารางวา 
 

12. ไฮเทค G8/13 

52705 ตําบลบานโพ อําเภอบางปะอิน 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

17 ตารางวา 

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

25,200,000 28,750,040 26,980,322 

รวม 468,000,000 422,810,369 441,333,013 

รวมทั้งสิ้น 526,600,000 485,984,799 491,333,013 

-  ราคาที่จะซื้อทั้งสิ้น 491,333,013 บาท 

-  ราคาประเมินรวม   526,600,000 บาท ณ วันที่ 5 เมษายน 2548 โดยบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

-  ราคาประเมินรวม   485,984,799 บาท ณ วันที่ 5 เมษายน 2548 โดยบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 

-  ประมาณการรายไดจากคาเชาโรงงานและคาบริการประมาณปละ 55  ลานบาท ทั้งนี้ ประมาณการรายไดดังกลาวเปนการประมาณการจากรายไดของโรงงานในปจจุบัน      มิไดเปนสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต  

ทั้งนี้  ประมาณการรายไดจากคาเชาโรงงานและคาบริการดังกลาวขางตน  เปนรายไดกอนหักคาใชจายของกองทุนรวม 

- บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยตามรายการลําดับที่ 3 – 12   ที่กองทุนจะลงทุน ตามที่ปรากฏใน “ตารางสรุปรายละเอยีดทรัพยสนิที่กองทุนจะ
ลงทุน”  เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะทําการลงทุนครั้งแรก 

หมายเหตุ :   *     ที่ดินที่ตั้งทรัพยสินดังกลาวไดจดภาระจํายอมเพือ่เปนถนน ทางเดิน ชานถนน และอื่นๆ ใหแกที่ดินโฉนดเลขที่ 967 ซึ่งเปนของบริษัท นวนคร จํากัด  ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว
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อสังหาริมทรัพยจํานวน 10 แปลงที่ปรากฏในตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนลงทุน-การลงทุนครั้งที่ 1 ดัง
กลาวเปนอสังหาริมทรัพยที่มีผูบริหารอสังหาริมทรัพย คือบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เปน
เจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพยไดตามที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี)   แต
ไมสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยดังกลาว   หรือเหตุอื่นใดที่มี
ผลกระทบตออสังหาริมทรัพยดังกลาวและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุน
รวม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยเฉพาะบางรายการที่ระบุไวขางตนตามที่บริษัทจัดการจะเห็น
สมควร 

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวขางตน บริษัทจัดการไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
ตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกอง
ทุน 
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สวนขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน – การลงทุนคร้ังที่ 1 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 มีนโยบายลงทุนโดยเริ่มแรกลงทุนซื้อโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาของ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  จํานวน 10 โรง และของบริษัทเอซีเอสที แคปปตอล แอสเซ็ทส 
จํากัด จํานวน 2 โรง  โดยมีขอมูลทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมลงทุนดังตอไปนี้ 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรมใหเชา 

โรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่กองทุนรวมลงทุน เปนโรงงานของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัทเอซีเอสที แคปปตอล แอสเซ็ทส จํากัด โดยโรงงานดังกลาวเปนโรงงานมาตรฐานจํานวน 11 โรง 
พรอมอาคารแฟลตอุตสาหกรรม 1 โรง คิดเปนพื้นที่ดินรวม 34.705 ไร  และพื้นที่โรงงานรวม 24,888 ตารางเมตร โดยมีราย
ละเอียดของโรงงานดังนี้ 

 
ลําดับที ่ ท่ีต้ัง โรงงาน พื้นที่ดิน 

(ตารางวา) 
พื้นที่โรงงาน 
(ตารางเมตร) 

1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/11 910  1,650 
2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง E3131 1,033 1,080 
3 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค E5/1-1 1,128 1,620 
4 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค E5/1-2 1,120 1,620 
5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/1 928 999 
6 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/15 768 999 
7 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/16 805 999 
8 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/24 725 1,620 
9 สวนอุตสาหกรรรมบางกระดี แฟลตอุตสาหกรรม 2,452 8,811 
10 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 79 1,627 1,980 
11 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร A039 1,440 2,310 
12 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/13 946 1,200  

 รวม  13,882 24,888 

หมายเหตุ    โรงงานทุกโรงมีประกันภัย โดยยกผลประโยชนใหแกกองทุนรวมหลังจากดําเนินการโอนใหแกกองทุนรวม
เรียบรอยแลว 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2550 

11

2. อัตราการเชา (Occupancy Rate)  

อัตราการเชาในชวง 3 ปที่ผานมาเปนดังนี้  
 

 นิคมอุตสาหกรรม / โรงงาน พื้นที่โรงงาน อัตราการเชาพื้นที่ (%) 
 สวนอุตสาหกรรม  (ตารางเมตร) ป 2545 ป 2546 ป 2547 

1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/11 1,650 0.00 91.51 100.00 

2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง E3131 1,080 100.00 100.00 100.00 

3 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค E5/1-1 1,620 100.00 100.00 100.00 

4 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค E5/1-2 1,620 16.99 9.04 41.80 

5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/1 999 100.00 100.00 100.00 

6 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/15 999 24.66 100.00 100.00 

7 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/16 999 24.66 100.00 100.00 

8 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/24 1,620 100.00 100.00 100.00 

9 สวนอุตสาหกรรรมบางกระดี แฟลตอุตสาหกรรม 8,811 78.26 81.44 85.31 

10 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 79 1,980 100.00 64.66 87.16 

11 เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร A039 2,310 0.00 43.84 100.00 

12 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/13 1,200  0.00 96.17 

 รวม  24,888 64.27 76.56 89.80 
 
 
                    ยังไมเปดใหมีการเชา
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3. อายุคงเหลือของสัญญาเชา   

อายุคงเหลือของสัญญาเชาของโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่กองทุนรวมจะลงทุนมีดังนี้  
 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ โรงงาน แฟลตอุตสาหกรรม รวม 
นอยกวา 12 เดือน 5 3 8 
12 เดือน – 24 เดือน 3 5 8 
24 เดือน - 36 เดือน 3 3 6 
ยังไมมีผูเชา - 1 1 
           รวม 11 12 23 

 ขอมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548 

 
4. โครงสรางรายไดของโรงงาน 

โครงสรางรายไดของโรงงานในชวง 3 ปที่ผานมาเปนดังนี้  

 หนวย : ลานบาท 
 ป 2545 ป 2546 ป 2547 

       รายไดรวม 39.185 44.080 50.545 
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• การลงทุนคร้ังที่ 2 (เพิ่มทุน) 

ตามมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550  ได
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของโครงการเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาห
กรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เปนอาคารโรงงานจํานวน 14 โรง   พ้ืนที่โรงงานรวม 18,690 
ตารางเมตร ต้ังอยูบนพื้นที่ดินรวม 23 ไร 1 งาน 66.3  ตารางวา  ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม รวม 
3 แหง ในราคารวมทั้งสิ้น 391,000,000 บาท โดยบริษัทจัดการจะทําการระดมเงินทุนเพิ่มเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติมดังกลาว โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 8 โรง  ซึ่งตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ตําบลหนองไมแดง  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

2.  ที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 4 โรง ซึ่งตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานโพ และตําบลบานเลน อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

3.  ที่ดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง  ซึ่งตั้งอยูที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  

โดยมีรายละเอียดของที่ดินและอาคารโรงงาน ราคาที่จะซื้อ ราคาประเมินและประมาณการรายไดจากคาเชาและคา
บริการ ปรากฏตามตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน - การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน)” และขอมูล
อื่นๆ เกี่ยวกับโรงงานและผูเชา ดังตอไปนี้ 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) 
 

ลําดับที่ นิคม/สวน 
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน พื้นที่อาคาร
โรงงาน 

(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซื้อ 
(บาท) 

1  ไฮเทค F7/6-2 20384 ต.บานเลน อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 ไร 3 งาน 91 ตาราง
วา 

1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

35,200,000 37,600,000 34,950,809 

2 อมตะนคร G11/9 125499 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 2 งาน  
59 ตารางวา 

1,260 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

30,100,000 28,730,000 28,243,902 

3 อมตะนคร G11/10 125498 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 1 งาน  
71.3 ตารางวา 

1,050 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

25,100,000 23,940,000 23,543,787 

4 ไฮเทค F7/6-1 20385 ต.บานเลน อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 11 ตารางวา 1,650 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

33,300,000 37,600,000 34,038,631 

5 อมตะนคร G11/7 122470 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 2 งาน  
12.3 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

27,300,000 27,360,000 26,241,912 

6 อมตะนคร G11/8 122471 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 3 งาน  
51 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

27,300,000 27,360,000 26,241,912 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน)   (ตอ) 
 

ลําดับที่ นิคม/สวน 
อุตสาหกรรม 

ชื่อโรงงาน โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน พื้นที่อาคาร
โรงงาน 

(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซื้อ 
(บาท) 

7 ไฮเทค G8/12 47880 และ 
52704 

ต.บานโพ อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 31 ตารางวา 1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

35,900,000 36,940,000 34,970,013 

8 บางกะดี BIP MB3 39141 ต.บางกะดี อ.เมือง          
จ.ปทุมธานี 

1 งาน 78 ตารางวา   900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
จํานวน 1 หลัง 

17,800,000 18,360,000 17,360,182 

9 อมตะนคร G11/3 122466 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 3 งาน  
65 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

34,500,000 36,940,000 34,297,882 

10 อมตะนคร G11/5 122468 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 2 งาน  
15.7 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

25,900,000 27,360,000 25,569,781 

11 อมตะนคร G11/6 122469 ต.หนองไมแดง อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 2 งาน  
12 ตารางวา 

1,200 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

25,100,000 27,360,000 25,185,707 

12 อมตะนคร G11/2 122465 ต.หนองไมแดง  อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 

1 ไร 3 งาน  
65 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

33,000,000 36,940,000 33,577,741 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
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สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน)  (ตอ) 
ลําดับที่ นิคม/สวน 

อุตสาหกรรม 
ชื่อโรงงาน โฉนด 

เลขที่ 
ที่ตั้ง พื้นที่ดิน พื้นที่อาคาร

โรงงาน 
(ตารางเมตร) 

รายละเอียดอาคารโรงงาน 
ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาประเมิน 
Sallmans* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาประเมิน 
N&A* 

(ณ  23 ม.ค. 50) 

ราคาซื้อ 
(บาท) 

13 ไฮเทค G8/20 47893 ต.บานโพ อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 ไร 3 งาน  
57 ตารางวา 

1,620 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

33,000,000 36,940,000 33,577,741 

14 บางกะดี BIP MB1 39139 ต.บางกะดี อ.เมือง          
 จ.ปทุมธานี 

2 งาน 47 ตารางวา   900 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
จํานวน 1 หลัง 

11,000,000 
 

18,360,000 13,200,000 

รวม 23 ไร 1 งาน 66.3 ตารางวา 18,690  394,500,000 421,790,000 391,000,000 

− ราคาที่จะซื้อทั้งสิ้น  391,000,000 บาท 

− ราคาประเมินรวม 394,500,000 บาท ณ วันที่ 23 มกราคม 2550 โดยบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 

− ราคาประเมินรวม 421,790,000 บาท ณ วันที่ 23 มกราคม 2550 โดยบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

− ประมาณการรายไดจากคาเชาโรงงานและคาบริการสําหรับป 2550 ประมาณเดือนละ 3.33 ลานบาท หรือปละ 40.00 ลานบาท (บนสมมติฐานประมาณการอัตราเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 100 / ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 อัตราการเชาพื้นที่
เฉลี่ยเทากับรอยละ 100) ทั้งนี้ ประมาณการรายไดดังกลาวเปนการประมาณการจากรายไดของโรงงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 มิไดเปนสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต และประมาณการรายไดจากคาเชาโรงงานและคาบริการ
ดังกลาวขางตน เปนรายไดกอนหักคาใชจายของกองทุนรวม  

− บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนตามที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพยสินทีก่องทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่ม
ทุน) ”  เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุนครั้งที่ 2 

− ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะซื้ออสงัหาริมทรัพยไดครบทุกรายการตามที่ระบุไวขางตน  บริษัทจัดการจะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยดังกลาวเฉพาะบางรายการตามลําดับที่กําหนดไวในตารางสรุปรายละเอียดทรพัย
สินที่กองทุนจะลงทุน - การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) โดยคํานงึถึงจํานวนทุนที่บริษัทจัดการสามารถระดมได 

หมายเหตุ :  

*    ผูประเมินอิสระทั้ง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนือ่งจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได  ผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดในรายงานการประเมิน
ไดที่บริษัทจัดการ



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
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ทั้งนี้ ที่ดินและอาคารโรงงานจํานวน 14 โรง ที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ      
ลงทุน - การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน)” ดังกลาว มีผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม คือ บริษัท ไทย
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เปนเจาของอสังหาริมทรัพยในเวลาที่มีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม    

ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพยไดครบทุกรายการตามที่ระบุไวขางตน  
บริษัทจัดการจะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยดังกลาวเฉพาะบางรายการตามลําดับที่กําหนดไวในตารางสรุปราย
ละเอียดทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน - การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) โดยคํานึงถึงจํานวนทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถระดมได 

 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2550 

18

สวนขอมูลเก่ียวกับอสังหารมิทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน – การลงทุนครั้งท่ี 2 (เพิ่มทุน) 
 
ทําเลที่ต้ังของเขตสงเสริมอุตสาหกรรม ของโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม 

โรงงานอุตสาหกรรมใหเชาที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม 3 แหง โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญของนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 
 โรงงานจํานวน  8 โรง ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญของนิคมฯ ดังนี้ 

ผูพัฒนา บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สถานที่ต้ัง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ระยะทางโดยประมาณสําหรับการเดิน
ทางโดยรถยนตจาก 

- กรุงเทพฯ 57 กิโลเมตร 
- ทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  67 กิโลเมตร 
- ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 85 กิโลเมตร 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 42 กิโลเมตร 
- ทาเรือแหลมฉบัง 40 กิโลเมตร 
- ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุด 96 กิโลเมตร 
- พัทยา 54 กิโลเมตร 

 

 โรงงานจํานวน  4 โรง ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญของนิคมฯ ดังนี้ 

ผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด  
สถานที่ต้ัง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะทางโดยประมาณสําหรับการเดิน
ทางโดยรถยนตจาก 

- กรุงเทพฯ 41 กิโลเมตร 
- ทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 63 กิโลเมตร 
- ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 36 กิโลเมตร 

 

 โรงงานจํานวน  2 โรง ต้ังอยูในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญของสวนอุตสาหกรรมฯ ดังนี้ 

ผูพัฒนา บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกระดี  จํากัด  
สถานที่ต้ัง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ระยะทางโดยประมาณสําหรับการเดิน
ทางโดยรถยนตจาก 

- กรุงเทพ (สีลม) 40 กิโลเมตร 
- ทาเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) 47 กิโลเมตร 
- ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 16 กิโลเมตร 
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อายุโรงงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โรงงานทั้ง 14 โรง ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม มีอายุโรงงานเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามพื้นที่โรงงาน
ใหเชานับจากกอสรางแลวเสร็จ เทากับ 3.83 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

อายุโรงงาน  (ป) สัดสวนรายไดคาเชาคิดเทียบรายไดคาเชารวม* 
(รอยละ) 

นอยกวา 2 ป 75.56 
ต้ังแต 2 -  7 ป  17.24 
มากกวา 8 – 14 ป    7.20 
รวม 100.00 

 * เปนสัดสวนรายไดคาเชาสําหรับคาเชาในเดือนธันวาคม 2549 
 

อัตราการเชา  
โรงงานจํานวน14 โรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมมีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยในป 2547, 2548 และ 2549 ดังนี้  
 

   อัตราการเชาพื้นท่ีเฉลี่ย (รอยละ) 
นิคม/สวนอุตสาหกรรม  โรงงาน  พื้นท่ี 

(ตารางเมตร) 
ป 2547 ป 2548 ป 2549 

 
1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค F7/6-2 1,650   85 
2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/9 1,260  22 100 
3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/10 1,050  95 100 
4 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค F7/6-1 1,650   61 
5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/7 1,200  0 75 
6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/8 1,200  0 84 
7 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/12 1,620 58 25 75 
8 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี BIP MB3   900 100 100 100 
9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/3 1,620  9 100 

10 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/5 1,200  0 75 
11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/6 1,200  56 88 
12 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร G11/2 1,620  0 100 
13 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค G8/20 1,620 41 0 59 
14 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี BIP MB1   900 100 100 100 

                           หมายถึง โรงงานยังสรางไมแลวเสร็จ 
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อายุคงเหลือของสัญญาเชา   

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงถึงปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาโรงงานที่กองทุนรวม 
จะลงทุนเพิ่มเติม  
 

ปท่ีครบกําหนดอายุสัญญาเชา สัดสวนรายไดคาเชาคิดเทียบรายไดคาเชารวม* (รอยละ) 

2550  20.96 
2551  29.30 
หลังป  2551  41.00 
โรงงานวาง (1 โรง)   8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหตุ: * เปนสัดสวนรายไดคาเชาสําหรับคาเชาในเดือนธันวาคม 2549 

  สัญญาเชาโดยปกติจะมีอายุ 3 ป หากผูเชาตองการยกเลิกสัญญาเชา ผูเชาตองแจงกองทุนรวมลวงหนา 3-6 เดือน 
 
รายละเอียดของผูเชาโรงงาน 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงถึงผูเชาโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม จําแนกตาม
สัญชาติของผูเชา  

 

สัญชาติ สัดสวนรายไดคาเชาคิดเทียบรายไดคาเชารวม* (รอยละ) 

ญี่ปุน  52.60 
ไทย  15.87 
สิงคโปร   8.25 
ออสเตรเลีย   8.25 
ประเทศอื่น   6.29 
โรงงานวาง (1 โรง)   8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหตุ: * เปนสัดสวนรายไดคาเชาในในเดือนธันวาคม 2549 
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของผูเชาโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม จําแนกตามประเภทธุรกิจของผูเชา 

ประเภทธุรกิจ สัดสวนรายไดคาเชาคิดเทียบรายไดคาเชารวม * (รอยละ) 

ช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสและ
เครื่องใชไฟฟา 

 33.69 

ช้ินสวนยานยนต  15.88 
ขนสงและคลังสินคา  13.13 
อื่นๆ  28.56 
โรงงานวาง (1 โรง)    8.74 
   รวม 100.00 

หมายเหตุ: * เปนสัดสวนรายไดคาเชาสําหรับคาเชาในเดือนธันวาคม 2549 
 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลผูเชาที่มีรายไดคาเชาสูงสุด 10 อันดับแรก  

ลําดับ รายชื่อผูเชา 
1 Plastex Matalon (Thailand) Co., Ltd. 
2 Sinko Koyo Co., Ltd. 
3 Soode Nagano (Thailand) Co., Ltd. 
4 Altum Precision Co., Ltd. 
5 Metron Medical Co., Ltd. 
6 Anest Iwata Southeast Asia Co., Ltd. 
7 K Mac Bangkok Fastering Co., Ltd. 
8 MHI-Pornchai Machinery Co., Ltd. 
9 Siam Nihon Metal Form Co., Ltd. 
10 Thai Escop Ltd. 

สัดสวนรายไดคาเชาจากผูเชาที่มีรายไดคาเชาสูงสุด 
10 อันดับแรกคิดเทียบรายไดคาเชารวม (รอยละ)* 

 
85.21 

    หมายเหตุ: * เปนสัดสวนรายไดคาเชาสําหรับคาเชาเดือนธันวาคม 2549 
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รายไดในอดีตของโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุนคร้ังที่ 2 

โครงสรางรายไดของโรงงานที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมทั้ง 14 โรง ประกอบดวยรายไดคาเชาหลักและรายไดคาบริการ 
โดยมีรายละเอียดของโครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้  

                               หนวย : ลานบาท  

รายได ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รายไดคาเชาหลัก 6.27 6.69 20.76 

รายไดคาบริการ - 0.13   9.54 

รายไดคาเชารวม 6.27 6.82 30.30 
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การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ  

1.  กองทุนรวมจะลงทุน / ไดลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานตางๆ  ที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะลงทุน / ลงทุน” ซึ่งมีบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เปนเจาของอสังหาริมทรัพยในเวลาที่มี
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม   

2. กองทุนรวมไดแตงตั้งบริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)    ใหทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน / ลงทุน  ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของของ
กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย 

3. บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาห
กรรม จํากัด (มหาชน) อาจลงทุนในหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
 
นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย 

นโยบายการลงทุนของที่ปรึกษาของกองทุน คือ การใหคําแนะนําตอกองทุนในการเพิ่มผลตอบแทนของกองทุน การ
เพิ่มมูลคากองทุน และการเพิ่มมูลคาทรัพยสิน  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ที่ปรึกษาของกองทุนจะพิจารณาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน โดยมีเกณฑในการเลือก
ทรัพยสินที่ตองการดังนี้ 

1. ทรัพยสินที่มีรายไดคาเชาที่มั่นคงจากผูเชาที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและมีฐานะมั่นคง 
2. ทรัพยสินที่มีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการปรับคาเชาในสัญญาเชา 
3. ทรัพยสินที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลคาจากการปรับปรุงสภาพทรัพยสินหรือการเพิ่มขึ้นของรายได 

 นอกจากนี้ที่ปรึกษาของกองทุนจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินของกองทุน ในกรณีที่การจําหนายทรัพย
สินดังกลาวจะทําใหผลประกอบการของกองทุนดีขึ้น 

นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพย คือ การบริหารทรัพยสินเพื่อประโยชนสูงสุดของ
กองทุน โดยมีหลักการดังนี้  

1. ยึดมั่นในหลักบริหารและบริการที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการลงทุนเชาโรงงาน 
2. ดูแลบริการลูกคากอนและหลังการขาย รักษาความสัมพันธที่ดี โดยเขาเยี่ยมเพื่อตรวจสภาพโรงงานปละ 2 ครั้ง 

เพื่อใหโรงงานที่ใหเชาอยูในสภาพดี 
3. ปรับปรุงแบบโรงงานใหทันสมัย   เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงงาน  และปรับมาตรฐานงานกอสรางโรงงาน

ใหสูงขึ้น 
4. การกําหนดอัตราคาเชาจะดูสถานการณ ณ ขณะนั้น พรอมทั้งศึกษาขอมูลคูแขง จํานวนโรงงานที่พรอมจําหนาย

ในนิคมนั้น ๆ และใกลเคียง 
5. การปรับอัตราคาเชาเมื่อสัญญาครบกําหนด จะดูสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น โดยปรับในอัตราที่เหมาะสมเพื่อ

ใหลูกคาตอสัญญาเชาตอไป 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
 การจัดสรางโรงงานใหเชาพรอมบริการครบวงจร เกี่ยวของกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยผูจดัสรางโรงงานใหเชา
มีบทบาทเปนผูซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดวาเปนอุตสาหกรรมปลายทางของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมจึงนบัเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดของธุรกิจการจัดสรางโรงงานใหเชาและบริการ 
 

ความตองการที่ดินอุตสาหกรรม 

 ที่ดินที่พัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) หรือหนวยงานที่ กนอ. รวมทุนดวยเทานั้นที่จะใชช่ือ
วา “นิคมอุตสาหกรรม” ซึ่งจะอยูภายใตพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม สําหรับที่ดินอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ควบคมุดูแลโดย
หนวยงานอื่นของรัฐและบริหารจัดการโดยเอกชนผูมีประสบการณจะเรียกวาสวนอุตสาหกรรม หรือเขตสงเสริมอุตสาหกรรม  
 
 นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตสงเสรมิอุตสาหกรรมเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนที่ต้ังของโรงงานอุตสาห
กรรม เนื่องจากสามารถตอบสนองความจําเปนทั้งในสวนระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการ ในสวน
ที่เปนนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบ
การในนิคมอุตสาหกรรม เชน ผูประกอบการชาวตางชาติสามารถมีสิทธิในการเปนเจาของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม และการ
อํานวยความสะดวกในการเปนศูนยกลางอนุมติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมิตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานอื่นๆ ดังเชนปกติ 
ซึ่งชวยลดขั้นตอนสําหรับผูประกอบการที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่จัดไวสําหรับ
เขตอุตสาหกรรมสงออก  จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและอากรแกผูประกอบการที่มีการสงออกตามปริมาณที่กําหนด 
 

ในสวนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนั้น ไดใหสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีนําเขาเครื่องจักร 
และวัตถุดิบ การเงินเปนหลักแกนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ซึ่งสิทธิประโยชนที่จะไดรับจะขึ้นอยูกับที่ต้ังของผู
ประกอบการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดจัดแบงพื้นที่ทั่วประเทศเปน 3 เขตการลงทุน  ดังนี้ 

 

เขต 1 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  
และสมุทรสาคร 

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา  
ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง 

เขต 3 ไดแกจังหวัดที่เหลือทั้งหมด รวม 58 จังหวัด 
 

โดยสิทธิประโยชนที่มอบใหจะลดหลั่นกันไปตามเขต โดยเขตการลงทุนที่ 3 จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด  
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การเลือกทําเลที่ต้ังของที่ดินอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาโรงงาน ควรพิจารณาจากความตองการของลูกคาในปจจุบัน
และที่คาดหมายในอนาคต และตองพิจารณาเพิ่มเติมในผลประโยชนตางๆ ที่จะไดรับจากเขตสงเสริมการลงทุนของ BOI รวมถึง
ความสะดวกของการขนสงวัตถุดิบและผลผลิต  
 
 ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมยังมีอุปทานสวนเกินอยูอีกมาก 
หากแตทําเลที่ต้ังไมไดอยูในความสนใจของผูลงทุน  ที่ดินที่อยูในทําเลที่ต้ังที่ดีและมีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพจะเปนที่ตองการ
ของนักลงทุน ผูผลิต ซึ่งจะเปนสิ่งที่ผูพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหเชาตองการ 
 
 ความตองการโรงงานใหเชาในประเทศไทยยังคงมีอยูมาก เนื่องจากประเทศไทยเปนที่นาสนใจของนักลงทุนในดาน
ทําเลที่ต้ังสําหรับการผลิต และคุณภาพของโรงงาน  ซึ่งเปนที่ตองการของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ  เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่นาสนใจลงทุน เนื่องจากอยูในบริเวณศูนยกลางของทวีปเอเชีย ที่แรง
งานที่มีทักษะ มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมดีขึ้น รวมถึงมีตนทุนการผลิตที่เหมาะสม ใน
ระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและมั่นคงหลังจากที่ไดรับผลกระทบอยาง
หนักจากวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่ผานมา เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายฐานการผลิตของผู
ผลิตรายใหญ ยิ่งเพิ่มการขยายตัวตอเนื่องกับผูผลิตรายยอยใหขยายฐานการผลิตเพื่อปอนใหกับผูผลิตรายใหญมาในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้นดวย 
 
 การเชาสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูประโภคเพื่อการผลิตไดรับความสนใจจากผูประกอบการมากขึ้น เพื่อหลีก
เลี่ยงหรือลดอัตราความเสี่ยงของความผันผวนตางๆ อาทิเชน อัตราแลกเปลี่ยน สภาพเศรษฐกิจ และยังอาจทําใหอัตราผลตอบ
แทนจากการลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหแนวโนมของผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพิ่มความสน
ใจในการเชาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการผลิตมีมากขึ้น 
 

สภาวะการแขงขัน  

 การแขงขันของธุรกิจใหเชาโรงงานอุตสาหกรรม จะประกอบดวยผูแขงขันหลัก 3 ราย คือ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุต
สาหกรรม บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คช่ัน และบมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน โดยมี บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็ค
ช่ัน และ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก สวนบมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน จะเนนหนักในการพัฒนาที่ดินเพื่อเปน
นิคมอุตสาหกรรมมากกวา 
 
 กลุมลูกคาเปาหมายหลักของธุรกิจนี้ ไดแก ผูผลิตช้ินสวนปอนใหผูผลิตขนาดใหญ มิใชผูผลิตสินคาขั้นสุดทายขนาด
ใหญซึ่งตองการโรงงานขนาดใหญ มีลักษณะเฉพาะ เพื่อรองรับการผลิตในระยะยาว ผูประกอบการประเภทนี้จึงมีความตองการ
โรงงานที่ครบวงจรและตองการเชาโรงงานระยะยาว 
 
 อุตสาหกรรมหลักของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมใหเชานี้ ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส เครื่องไฟฟา ยานยนต 
ขนสง พลาสติก บรรจุภัณฑ และอื่นๆ โดยมีแหลงที่มาจากทวีปเอเชีย และยุโรปเปนหลัก 
 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                            หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2550 

26

 การแขงขันของธุรกิจนี้ มิไดเนนหนักดานราคา หากแตเนนหนักไปยังทําเลที่ต้ัง คุณภาพ มาตรฐานของโรงงานและ
บริการ รวมถึงกลยุทธการสงเสริมการตลาดดานอื่นๆ  อยางไรก็ดี ราคาคาเชาก็เปนปจจัยที่ผูประกอบการจะพิจารณาประกอบ
กับปจจัยดานอื่นๆ ที่กลาวมา 
 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต  
 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะรักษาระดับ
อัตราการเติบโตทาเศรษฐกิจไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป นอกจากนี้รฐับาลยังใหความสนับสนุนดานการลงทุนอยางตอเนื่อง กอปรกับ
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ทําใหประเทศไทยมีแนวโนมการลงทุนจากตางประเทศสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหความตองการโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นตามไปดวย 
 
 นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตสงเสริมอุตสาหกรรมที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษจากนักลงทุนตางชาติ 
ไดแก นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตสงเสริมอุตสาหกรรมที่กระจายตัวอยูรอบๆ กรุงเทพฯและปริมณฑล และ
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) จังหวัดที่ไดรับความสนใจประกอบไปดวย นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  อัตราการขยายพื้นที่ในนิคมมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานสวนใหญมีการขยายกําลังการผลิต
หรือมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 

 
สําหรับธรุกิจโรงงานใหเชาซึ่งเปนสวนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมก็ไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของโรงงานอุต

สาหกรรมเชนกัน ซึ่งคาดวาธุรกิจสรางโรงงานใหเชานี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกวาการพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม  แนว
โนมการขยายตัวของผูผลิตที่เขามาดําเนินการผลิตที่ไดใหความสนใจในการเชาโรงงานในประเทศไทยมีมากขึ้น โดยสวนใหญ
เปนผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมสนับสนุน และมีขนาดเล็ก รวมถึงความไมแนนอนและความเสี่ยงตางๆ ที่เพิ่มขึ้นในโลกธุรกิจ
ปจจุบัน ทําใหมีแนวโนมวาความตองการโรงงานใหเชาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
 

สภาวะการแขงขันของตลาดการใหเชาโรงงานในปจจุบันยังคงไมรุนแรง แมวาผูประกอบการรายใหมจะสามารถเขาสู
ธุรกิจนี้ไดไมยากนัก แตเปนการยากที่จะพัฒนาโรงงานใหเชาใหมีความไดเปรียบทั้งในแงของปริมาณโรงงาน และการกระจาย
ตัวของทําเลที่ต้ังของโรงงานใหเชา อีกทั้งการที่จะพัฒนาบริการที่เสนอใหแกลูกคาไดอยางครบวงจรจะตองใชเวลาดําเนินการ
พอสมควร ดังนั้นคาดหมายวาการแขงขันในธุรกิจนี้จะคงอยูในระดับที่ไมสูงนักในอนาคตขางหนา 

การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อใหไดมาและมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
โดยจะมุงเนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน โรงงาน คลังสินคา  ศูนยกระจายสินคา  และสิ่งปลูกสราง  
ทั้งนี้ รวมถึงโครงการที่อยูระหวางการกอสราง  และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและ
ที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 
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นโยบายการจายเงินปนผล :  

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 
ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  

ทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน  เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม
เกดิขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดปบัญชีหรืองวดการดําเนิน
งานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล   

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวย ลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :  

22 มีนาคม 2548 

วันและเวลาเสนอขาย :  

• สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่  25 พฤษภาคม 2550  รวม 5 วันทําการ  
ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.   
 

• สําหรับบุคคลในวงจํากัด  

ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  รวม 2 วันทําการ  
ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.   
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การขายหนวยลงทุน :  

การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมในครั้งนี้  จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมจํานวน 39,500,000 หนวย   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  

เสนอขายหนวยลงทุนใหมจํานวน 39,500,000 หนวย   มูลคาหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่ม
เติมในสัดสวน 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 0.78 หนวยลงทุนใหม ในราคาหนวยละ 10 บาท ใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น.  (โดยผูถือหนวยลงทุน
เดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุนใหมเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร   หรือนอยกวาสิทธิ   หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลง
ทุนใหมก็ได) 

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ  (Rights Offering)  
บริษัทจัดการอาจนําหนวยลงทุนที่เหลือนั้นมาจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน
ดังกลาวเกินสิทธิของตน 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนตาม “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม”  
 ไดที่บริษัทจัดการ   ตามวันเวลาที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน  

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนใหแกบริษัทจัดการ  พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและ ชัดเจน 

(3) บริษัทจัดการ  จะนําหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ  สถานที่ที่ 
ผูถือหนวยลงทุนไดฝากหนวยลงทุนไวในปจจุบัน ทั้งนี้ ตามขอมูลที่ไดรับจากศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ณ วันปดสมุด
ทะเบียน 

 
• สําหรับบุคคลในวงจํากัด 

เสนอขายหนวยลงทุนใหมตามจํานวนที่เหลือจากการจองซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเดิมใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ที่เปนผูลงทุนประเภทสถาบันหรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ  

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับบุคคลในวงจํากัด  
(1) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ตามวันเวลาที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน  

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแก บริษัทจัดการ   พรอมทั้งกรอกราย
ละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชี และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
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(3)  บริษัทจัดการ จะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว  ณ  สถานที่ที่ผูถือหนวยลงทุนได
ฝากหนวยลงทุนไวในปจจุบัน ทั้งนี้ ตามขอมูลที่ไดรับจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ณ วันปด
สมุดทะเบียน  

สําหรับผูจองซื้อรายใหมที่ไมเคยซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมมากอน  ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถ
เลือกที่จะ :  

 ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขา
ฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

 ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการ
จัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมหรือผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทบุคคลในวงจํากัดที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตอง
เปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

 
การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชี
ธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชี
เงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวยลงทุน   ตามรายละเอียดขางลางนี้  โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน  

ช่ือบัญชี :     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย  

ช่ือธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   สํานักงานใหญ 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  

ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน  หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม   พรอมกับเช็ค 
ดราฟต  มาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ  ต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่  25 พฤษภาคม.2550   ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

กรณีจองซื้อตํ่ากวา 10 ลานบาท 

 กรณีจองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด   ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาการ
เสนอขายจะสิ้นสุดลง    
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• กรณีจองซื้อต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป   

กรณีจองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด   ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอ
ขายของผูจองซื้อประเภท “บุคคลในวงจํากัด” จะสิ้นสุดลง   

สําหรับบุคคลในวงจํากัด  

ผูจองซื้อตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน พรอมกับเช็ค ดราฟต  มาถึงสถานที่บริษัทจัดการ   ต้ังแตวันที่  28 พฤษภาคม ถึงวันที่  
29 พฤษภาคม 2550 ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.  กรณีจองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด   ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัด
การสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้นสุดลง 

การจัดสรรหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจํานวน 39,500,000 หนวย  มูลคาหนวยละ 10 บาท ออกเปน  
2 สวน   ทั้งนี้   ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 : จัดสรรหนวยลงทุนใหมจํานวน 39,500,000 หนวย   มูลคาหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยการเสนอขายหนวยลง
ทุนเพิ่มเติมในสัดสวน 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 0.78 หนวยลงทุนใหม  ในราคาหนวยละ 10 บาท  ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเดิมซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 
12.00 น. (โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุนใหมเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร  หรือนอยกวา
สิทธิ หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนใหมก็ได) 

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ  (Rights 
Offering)  บริษัทจัดการอาจนําหนวยลงทุนที่เหลือนั้นมาจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่แสดงความประสงค
จะจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวเกินสิทธิของตน 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ  กรณีมีเศษหนวยลงทุน : 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิ ตามอัตราสวนที่กําหนดทําใหผูถือหนวยลงทุนเดิมรายใดไดรับสิทธิจองซื้อหนวยลงทุนที่
เสนอขายเพิ่มเติมเปนจํานวนที่มีเศษหนวยลงทุนที่ไมสามารถจัดสรรใหเปนจํานวนเต็มหนวยไดใหปดลงเปน
จํานวนเต็มหนวยที่ใกลเคียงที่สุด โดยบริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกลาวไปรวมกับ
หนวยลงทุนที่มิไดรับการจองซื้อเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตามมาเสนอขายและจัดสรรตามลําดับดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนได
ครบทุกราย   บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจอง
ซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาวแตละรายตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวแสดงความ
จํานงไว หรือ  
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(2) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จํานวนไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตน
ไดครบทุกราย  บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะ
จองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาวแตละรายตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละราย
แสดงความประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

หากมีกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อตามขอ (1) หรือ (2) ขางตน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจนําหนวยลง
ทุนที่เหลือนั้นมาจัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันหรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

สวนที่ 2 : ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูถือหนวยลงทุนเดิม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลง
ทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายและจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่เปนผูลงทุน
ประเภทสถาบันหรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ  โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตามปริมาณความตองการ
ซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนประเภทสถาบันหรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง   ในราคาหนวยละ 10 บาท 

ในกรณีที่มีปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อในสวนที่ 2 เปนจํานวนมากจนบริษัทจัดการไม
สามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อในสวนที่ 2 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อในสวนที่ 2 ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

ทั้งนี้   การจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว  จะไมทําใหเจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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การจดทะเบียน / ซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย :  

การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 

สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน :  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่  130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 3  ช้ัน 15 และ  17 - 18 
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 
 
ผูดูแลผลประโยชน :  

ธนาคารซิต้ีแบงก  เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  
โทรศัพท (02) 639-2000   โทรสาร (02) 639-2592-4 

นายทะเบียนหนวยลงทุน :     

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7801 

ผูสอบบัญชี :  

นายรุทร  เชาวนะกวี   และ/หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
โทรศัพท (02) 264-0777, (02) 661-9190      

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน :  

บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 
โทรศัพท (02) 634-8500 

บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 
โทรศัพท (02) 664-3125-9 

ท่ีปรึกษากองทุน :  

Primo Asset Management Co., Ltd. 
โทรศัพท (02) 661-9576 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  

การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) :   

-ไมมี - 

ท่ีปรึกษาอื่น : 

การลงทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มทุน) : 

� ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
แกผูถือหนวยลงทุน: 

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท  (02) 657-7900,  (02) 658-1250 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย :  

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท (02) 676-4031 

บริษัทจัดการ :  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่  130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 3  ช้ัน 15 และ  17 - 18 
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 
www.ingfunds.co.th 
 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทจัดการที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
(ณ 28 กุมภาพันธ 2550)   

1.  บริษัท แอตลาส แคปตอล (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนรอยละ 51.00  
2.  บริษัท ไอเอ็นจี อินชัวรัน อินเตอรเนชั่นแนล บี.วี. ถือหุนรอยละ  49.00 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม   

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

 สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลกอาจสงผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะใน
ชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ผูประกอบการบางรายที่เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนอาจมีปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการจายชําระคาเชาใหแกกองทุนหรืออาจยกเลิกสัญญาเชากับกองทุน  

2. ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไมมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค อาจสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศ 

3. ความเสี่ยงจากนโยบายจากภาครัฐ 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายสงเสริมจากภาครัฐ เชน การเพิ่มเขตสงเสริมการลงทุน หรือการเปลี่ยนสิทธิประโยชน

ในแตละเขต อาจสงผลตอการตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจของผูประกอบการ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมฯหรือ
เขตสงเสริมอุตสาหกรรมใหม ที่ไดรับสิทธิประโยชนที่ดีขึ้น 

4. ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชาและอัตราการเชาพื้นที่ 

 อัตราคาเชาและอัตราการเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตสงเสริมอุตสาหกรรม จะผันแปรตามสภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะการแขงขัน รวมถึงอุปสงคและอุปทานในตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย 

5. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ 

 ภัยพิบัติที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว การจลาจล การนัดหยุดงาน เปนตน 
อาจเปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย หรือสงผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย ถึงแมวา           
กองทุนจะทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยไวแลว 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม                                
 

6. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบาย
การกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ อยางไรก็ตามการกระจายของอสังหาริมทรัพยใน
หลายพื้นที่และมีผูเชาในหลากหลายอุตสาหกรรม จะชวยลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง 

7.  ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

  การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงานการ
ประเมินคาหรอืรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหารมิทรัพย ซึ่งมูลคา
ดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว  

8.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหนวยลงทุนในตลาด 

  เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนการลงทุนระยะยาว การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยอาจมีไมบอยนัก ดังนั้นอาจทําใหการซื้อขายหนวยลงทุนขาดสภาพคลอง 

9.  ความเสี่ยงจากการขายอสังหาริมทรัพย  

 การซื้อขายอสังหาริมทรัพยอาจมีสภาพคลองไมมากนัก ดังนั้นการขายอสังหาริมทรัพยอาจไมสามารถขายไดใน
ระยะเวลาที่ตองการ หรืออาจไมสามารถขายไดตามราคาที่ตองการ 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  

 
1.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน                                                                         รอยละของมลูคาหนวยลงทุน 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  (Front – end Fee) ไมมี 

1.2    คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back - end Fee) ไมมี 

1.3    คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  (Switching Fee) ไมมี 
2.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน                                                                                    ตามที่จายจริง 

2.1   คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

2.2    คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน   
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ 1 

2.3   คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ 1 

2.4   คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ 
-  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียน           

หนวยลงทุน 
         -  คาใชจายอื่น ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบยีน       

 หนวยลงทุนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ 

 
ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุน       

กําหนด 
ตามที่จายจริง 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                                     รอยละของมลูคาทรัพยสินสุทธิ 
3.1    คาธรรมเนียมการจัดการ  (Management Fee)  2 ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ** 

3.2    คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)  ไมเกินรอยละ 0.50  ตอป ** 
ทั้งนี้  คาธรรมเนียมขั้นต่ํา 30,000 บาทตอเดือน  

คาธรรมเนียมขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใช
จายอื่น ๆ  นอกจากนี้  ผูดูแลผลประโยชน จะเรียกเก็บคาใชจาย
ในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุน ในอัตรา 10,000 
บาทตอคร้ัง ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ 
ในการไปตรวจสอบทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนได เชน คาใช
จายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน   
ในอัตราไมเกิน 10,000 บาทตอคร้ัง 

3.3    คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Registrar Fee)  ไมเกินรอยละ 0.10  ตอป ** 

3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน  เรียกเก็บตามอัตราและวิธีการตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง   
ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  ทั้งนี้  จะเรียกเก็บในอัตราไมเกิน   
รอยละ 4  ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ** 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  
 
3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  (ตอ)                                                                                                 รอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธิ 

3.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 
ของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดในการเสนอขายครั้งแรก  ** 
สําหรับการระดมเงินทุนคร้ังตอไป  จะเรียกเก็บในอัตราไมเกิน
รอยละ 2.00 ของจํานวนเงินที่ระดมใหมในแตละคร้ัง ** 

3.6 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย เรียกเก็บตามอัตราและวิธีการที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ จะเรียกเก็บในอัตราไมเกินรอยละ 4 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.7 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามที่จายจริง 

3.8   คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ไมเกินรอยละ 1.50 ของจํานวนเงินที่จําหนาย ** 

3.9 คาธรรมเนียมตัวแทน ไมเกินรอยละ 1.50 ของจํานวนเงินที่จําหนาย ** 

3.10  คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตามที่จายจริง  

แตทั้งนี้จะไมเกิน 2,000,000 บาท ** 
4.2 ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  

-  เมื่อกองทุนมีการเพิม่ทุนในแตละคร้ัง   
- คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไป              

ทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน   

 
ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 2,000,000 บาท ตอคร้ัง ** 

ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี ** 

5. อัตราสวนคาใชจายท้ังหมด ตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ ***  3 

หมายเหตุ  

1. สําหรับคาธรรมเนียมที่ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมกีารเรียกเก็บ จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทาํการ   

2.    หากผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ กอนครบ 5 ปบริบูรณนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน  กองทุนจะตอง
จายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่คํานวณไดจาก ระยะเวลาที่เหลืออยู
กอนครบ 5 ป   โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง :    หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ   เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปนเวลา : 
• 1 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 4 ป     

• 2  ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 3 ป    

• 3 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป     

• 4 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป   

• 5  ปบริบูรณ   กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแกบริษัทจัดการ   
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หมายเหตุ   (ตอ) 

3.      เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาบัญชีปแรกจึงยังไมสามารถคํานวณได 
**        เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

***      ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย   
 

 
 

• ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน  และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิง 
ในอนาคต  หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการ 
หรือผูขายหนวยลงทุน 

•  ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

•  บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ 
เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

•  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน 
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยกําหนด  ท้ังนี้ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด 
สามารถขอดูไดท่ีบริษัทจัดการ  ตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน   

  

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2550 
 

คําเตือน / ขอแนะนํา 


