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1. สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

1.1 สาระสาคัญของกองทรัสต์ 

 ชือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

 ทุนจดทะเบยีนและทุนที 25,173,622,620 บาท 

 ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
  

 อายุกองทรัสต์ กองทรัสต์ไมก่ําหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกจิ 

 

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ลงทนุในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและ 

สงิปลกูสร้างทเีป็นโรงงาน คลงัสินค้า และ/หรือ สาํนกังาน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

ทรัสต ี(Trustee)      
     

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

 

1.2 สรุปข้อมูลทีสําคญัเกียวกับทรัพย์สนิ (ณ วันที 30 กันยายน 2562) 

ประเภททรัพย์สนิ อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสนิค้า  

ลกัษณะการลงทนุ กรรมสทิธิ  และสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททดีินและสงิปลกูสร้าง 

จํานวนทรัพย์สนิ  554 ยนูติ พืนทีให้เช่ารวม 1,678,475 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 

อาคารโรงงาน 315 ยนูิต พนืทีให้เช่ารวม 789,660 ตารางเมตร 

อาคารคลงัสนิค้า 239 ยนูติ พืนทีให้เช่ารวม 888,815 ตารางเมตร 

การจดัหาผลประโยชน์ ให้เช่าทรัพย์สิน  

อตัราการเช่า ร้อยละ 83.1 

อายสุญัญาเช่าเฉลยี  2.33 ปี 

มลูค่าทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 35,368.95 ล้านบาท 

ราคาประเมนิของทรัพย์สนิ 37,049.37 ล้านบาท (โดยผู้ประเมนิราคาอสิระ) 

 

 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  
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1.3 สรุปข้อมูลสําคัญเกียวกบัการจดัหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุน 

ภายหลังจากทีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็นคู่สญัญากับ 

ผู้เช่าพืนทีภายใต้สญัญาเช่าสาํหรับทรัพย์สินทกีองทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับจากการลงทนุ

ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากการให้เช่าอาคารโรงงาน

และอาคารคลงัสินค้า ซึงสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐาน โดยมีเงือนไขและสาระสําคัญของสัญญาเช่า  

เช่น  ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน ส่วนใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาขันตํา 3 ปี  การกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ 

ค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี)  เงือนไขการวางเงนิประกนัหรือหลกัประกนัการเช่า  การต่อระยะเวลาของสญัญาเชา่ เป็นต้น 

ทังนี  ในรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2562 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) กองทรัสต์มีรายได้ค่า

เช่าและบริการจาํนวน 2,745.47 ล้านบาท  

 อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด  (รวมเรียกว่า “กลุม่ FPT”) ทีมีการตกลง

รับประกันการมีผู้เช่าทรัพย์สนิ ตามสญัญาจะซือจะขายทีดนิและสงิปลกูสร้าง สญัญาเช่าทดิีน และสญัญาเช่าทดีินและสิงปลกู

สร้าง (รวมเรียกว่า “สญัญาลงทุน”) โดย กลุ่ม FPT จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการในจํานวน

เท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการ รวมทังค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามทีระบุในสญัญาลงทนุ โดย ณ วันที 30 กันยายน 2562  

มีทรัพย์สนิหลกัปัจจบุนัของกองทรัสต์ทีเข้าเงือนไขการรับประกนัการมีผู้เช่าดังรายละเอยีดต่อไปนี (ทงันี โปรดดูรายละเอยีดของ

ผู้รับประกนัในสว่นท ี2 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ ข้อ 2.6.4 ข้อมลูเกยีวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager)) 

รายละเอียดทรัพย์สินหลกัปัจจุบนัทเีข้าเงอืนไขการรับประกันการมีผู้เช่า  

ลําดับ

ที 

ประเภท

ทรัพย์สนิ 

ทีตัง พืนที 

ทีรับประกัน 

(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าที

รับประกัน 

ระยะเวลาทีรับประกัน 

1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 

บางปะอิน 

3,750 อ้างอิ งอั ตรา ค่ า เช่ า 

ต่ อ ต า ร า ง เม ต ร 

ต่อเดือน ตามรายงาน

การประเมินซึงจัดทํา

โดยผู้ ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สิน 

 

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

(สินสดุวนัที 19 ธันวาคม 2562 ) 

2 คลงัสนิค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) 

2,016 ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

(สินสดุวนัที 19 ธันวาคม 2562) 

3 คลงัสนิค้า นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

450 ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

หรือ ระยะเวลาการเชา่ตามสัญญาเช่าของผู้ เช่าก่อนที

กองทรัสต์เข้าลงทุน (สัญญาเช่าของผู้ เช่าครบกําหนด

วนัท ี30 ธันวาคม 2563) 

4 คลงัสนิค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 

7,350  ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้เช่านบัตังแต่วันทีสัญญา

เช่ากับผู้ เช่าพืนทีสินสดุลงจนครบกําหนดระยะเวลา 12 

เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินตาม

สญัญาลงทุนหรือนับตังแต่วนัทีสัญญาเช่าทีมีอยู่กับผู้

เช่าพืนทีสินสุดลงจนถึงวันทีกองทรัสต์ทําสัญญาเช่า

กับผู้เช่ารายใหม ่ แล้วแตว่นัใดจะถึงกอ่น 
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1.4 สรุปเหตุการณ์ทีมีนัยสําคัญทีกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ (Milestone) ในปีทผ่ีานมา 

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 (ตงัแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) กองทรัสต์มีการเปลียนแปลง 

และพฒันาการทสีาํคญั ดงัน ี

ปี 2561 (ตงัแต่วันที 1 ตลุาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) 

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมครังท  ี2 (ส่วนทีเหลอืจากเดือนสิงหาคม 2561) 

ซึงใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยเข้าลงทนุในกรรมสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 33 ยนูิต 

พนืทีให้เช่าอาคารรวม 72,775 ตารางเมตร และแปลงสภาพสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอน

กรรมสิทธิ ในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 10 ยนูติ พนืทใีห้เช่าอาคารรวม 28,100 ตารางเมตร 

ปี 2562 (ตงัแต่วันที 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562) 

 เดือนมกราคม ทีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 รับทราบการแปลียนแปลงชือ

กองทรัสต์ จากชือเดิม “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน” เปลียนเป็น 

“ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ต”ี 

 เดือนสิงหาคม กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิเพิมเติมครังที 4 ซึงได้ลงทนุในกรรมสิทธิทีดินและ

อาคารคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น) ซึงตงัอยูที่ ตําบลชะแมบ อําเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน  

1 ยนูิต พนืทีให้เช่าอาคาร 18,354 ตารางเมตร โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

 เดือนกันยายน กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 5 โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ อาคาร

คลงัสนิค้าซึงรับโอนกรรมสทิธิจาก บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั จํานวนรวม 6 ยูนิต 

พนืทใีห้เช่าอาคารรวม 29,850 ตารางเมตร และใช้แหลง่เงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

1.5 สรุปข้อมูลสําคัญเกียวกบัการกู้ยืมเงนิ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 กองทรัสต์มเีงินกู้ยมืและหุ้นกู้รวมทงัสนิ 9,742.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัน ี

เงนิกู้ยืม 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ ยืมจํานวน 1,302.00 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ทําการกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง ซึงเงินกู้ยืมดังกลา่วกําหนดชําระดอกเบียทุก 6 เดือน และกําหนดชําระคืนเงินต้น

ภายใน 1 ปี นบัจากวันทีเบิกใช้เงินกู้ครังแรก ทังนี เงอืนไขทีสําคญัในสญัญาเงินกู้  คือ การรักษาอัตราส่วนภาระหนีทีมี

ภาระดอกเบียต่อมลูค่าสนิทรัพย์รวมในระดบัไม่เกินร้อยละ 35 

 หุ้นกู้ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีภาระหนีหุ้ นกู้ทังสิน 8,440 ล้านบาท ซึงเป็นหุ้นกู้จํานวนรวม 

8.44 ล้านหน่วย มลูค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ซึงหุ้นกู้ มีกําหนดชําระดอกเบียทุก  เดือน นับจากวันทีออกหุ้นกู้ 

และกํา ห น ดชํ า ระคืน เงิน ต้น เมื อ ครบ กํา ห น ด ไถ่ถ อน หุ้ น กู้  โด ย หุ้ น กู้ ด ังก ล่าว ข้างต้น ได้ กํ าห น ด ข้อ จํา กั ด 

บางประการ เช่น กําหนดอัตราสว่นของมลูค่าการกู้ยืมต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ณ สนิงวดบัญชี
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รายปีตลอดอายขุองหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ยมื ก่อหนี หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ เว้นแต่เป็นเรืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็น

เรืองปกตใินการทําธรุกรรมประเภทนนั 

1.6 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

                  การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทนุ ตังแต่วนัที 12 ธันวาคม 2557 - 30 กนัยายน 2562 

ครังท ี รอบผลการดําเนนิงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

1 12 ธ.ค. 2557– 31 มี.ค. 2558 12 มิ.ย. 552 8 0.2175 ประโยชน์ตอบแทน 

2 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 4 ก.ย. 2558 0.1934 เงินคืนทุน 

3 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0370 ประโยชน์ตอบแทน 

4 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 0.1743 เงินคืนทนุ 

5 1 ต.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0637 ประโยชน์ตอบแทน 

6 1 พ.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 22 มี.ค. 2559 0.0940 ประโยชน์ตอบแทน 

7 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 7 มิ.ย. 2559 0.1800 ประโยชน์ตอบแทน 

8 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 5 ก.ย. 2559 0.1702 ประโยชน์ตอบแทน 

9 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

10 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 20 มี.ค. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

11 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560 8 มิ.ย. 52 60 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

12 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

13 1 ก.ค. 2560 – 31 ต.ค. 2560 7 ธ.ค. 2560 0.2028 ประโยชน์ตอบแทน 

14 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 22 มี.ค. 2561 0.0171 ประโยชน์ตอบแทน 

15 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค 2560 22 มี.ค. 2561 0.0929 เงินคืนทุน 

16 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 11 มิ.ย. 2561 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

17 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.1569 ประโยชน์ตอบแทน 

18 1 เม.ย. 25618 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.0031 เงินคืนทุน 

19 1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561 18 ธ.ค. 2561 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

20 1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 14 มี.ค. 2562 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

21 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 7 มิ.ย. 52 62 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

22 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

23 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 11 ธ.ค. 52 62 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

 

1.7 ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 ในปี 2562 (1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562) กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนรวม 1,067,923,316 บาท 

โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี 
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ค่าใช้จ่าย จํานวน (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ต้นทนุการเชา่และบริการ 349,114,605 1.27 

ค่าธรรมเนยีมผู้จดัการกองทรัสต์ 346,376,279 1.26 

ค่าธรรมเนยีมทรัสตี 18,597,642 0.07 

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 6,156,813 0.02 

ค่าธรรมเนยีมวิชาชพี 1,520,000 0.01 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44,922,431 0.16 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชตีัดจ่าย 29,978,195 0.11 

ต้นทนุทางการเงิน 271,257,351 0.99 

รวมค่าใช้จ่าย 1,067,923,316 3.89 

 

1.8 การวิเคราะห์และคําอธิบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปีที

ผ่านมา 

ในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562) กองทรัสต์มีรายได้รวมเพมิขนึ 661.86 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิมขึนร้อยละ 30.85 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการทีกองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่า

และบริการเพิมขึน ซึงรับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจํานวนรวม 3 ครัง กล่าวคือ 

การลงทนุทรัพย์สินเพมิเติมในเดือนธันวาคม 2561 ในเดือนสงิหาคมและกนัยายน ปี 2562 และทรัพย์สินมีอตัราการเช่า 

ทีสงูขึนเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทําให้กองทรัสต์มีผลประกอบการทีดีขึน รวมถึงมีรายได้จากการ

รับประกนัการมผีู้ เช่าจํานวน 30.53 ล้านบาท    

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีต้นทุนการให้เช่าและบริการ ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร เพิมขึนตามจํานวนทรัพย์สินทีมากขึนจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติม นอกจากนนั การเพมิขึนของต้นทนุทาง

การเงินมีสาเหตหุลกัมาจากการกู้ยมืเพอืลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

อนึง  ใน ปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) กองท รัสต์มีกําไรสุท ธิที เกิดขึนจ ากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 48.12 ล้านบาท  ในขณะทีรายการดังกล่าวมีจํานวน 5.38 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนหน้า และมีกําไรสทุธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (Unrealized Gain) จํานวน 60.08 ล้านบาท 

ในขณะทีรายการดังกล่าวมีจํานวน 1,705.45 ล้านบาท จากการสอบทานมลูค่าทรัพย์สินประจําปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า สง่ผลให้ในปี 2562 กองทรัสต์มีการเพมิขึนในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ที 1,847.42 ล้านบาท 

ลดลงจาก 3,038.12 ล้านบาท ของปีกอ่นหน้า 

2. ความเสียงทีสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

ผู้ลงทุนควรพจิารณาปัจจัยความเสยีงอนัอาจจะเกิดขึนได้กบักองทรัสต์ โดยปัจจัยความเสยีงหลกัทีเกียวข้องกบั

กองทรัสต์โดยตรงทผีู้จดัการกองทรัสต์ทราบและพจิารณาแล้วเหน็ว่าหากเกิดขนึอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปน ี  
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1. ความเสียงเกียวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

(ก)  ความเสยีงจากการปฏิบตัิตามสญัญาทีเกยีวข้องกบัการลงทนุ 

(ข)  ความเสยีงทเีกียวข้องกบัการหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สนิสดุระยะเวลาของสทิธิการเช่าทรัพย์สนิ  

(ค)  ความเสยีงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึนอยู่กบัความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

(ง)  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ กลุ่ม FPT ทีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดําเนนิงานของกองทรัสต์ 

(จ)  ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการกู้ ยืมเงิน 

2. ความเสียงทีเกยีวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

(ก)  ความเสยีงจากการแขง่ขนัทีสงูขนึซงึอาจสง่ผลให้อตัราการเช่าและอตัราคา่เช่าลดลง 

(ข)  ความเสยีงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมอืงภายในประเทศ 

(ค)  ความเสยีงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการกอ่วินาศภยั 

(ง)  ความเสยีงจากการยกเลกิหรือไม่ตอ่สญัญาของผู้ เช่ารายย่อย 

(จ)  ความเสยีงจากความสามารถในการชาํระคา่เช่า ค่าบริการ และ/หรือ คา่บริการสว่นกลางของผู้เชา่รายยอ่ย 

(ฉ)  ความเสยีงจากการกระจกุตวัของผู้ เช่ารายย่อย และ/หรือ อตุสาหกรรม และ/หรือ สญัชาติของผู้ เช่ารายย่อย 

(ช)  ความเสยีงทเีกียวข้องกบัการสง่มอบทีดนิหลงัจากสญัญาเช่าทรัพย์สนิสนิสดุ 

(ซ) ความเสียงเรืองการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ทงัหมดหรือบางสว่นทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้กฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนทีดิน และ อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์อันอาจสง่ผลต่อผลประกอบการของ

กองทรัสต์ 

(ฌ) ความเสยีงเรืองการใช้สทิธิตามสญัญาเช่าทผีู้ เช่าทาํกบั กลุม่ FPT บางรายการ 

(ญ)   ความเสยีงจากการทีทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์บางสว่นอยู่ภายใต้บังคบัแห่งภาระจาํยอม 

(ฎ)   ความเสยีงจากการใช้ทีดนิของบุคคลภายนอกเป็นทางผ่านสายไฟฟ้า 

(ฏ)   ความเสยีงจากข้อกําหนดในสญัญากับผู้ เช่าพนืทีบางรายทีกองทรัสต์ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 

Fisrt Refusal) ในการซือทรัพย์สนิทเีชา่ 

(ฐ)   ความเสยีงจากทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์บางโครงการมีการให้เช่าแก่ผู้ เช่าพนืทีรายเดียว 

3. ความเสียงของการเปลยีนแปลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ 

 

ทงันี โปรดดรูายละเอียดของปัจจยัความเสยีง ในสว่นท ี2 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์  ข้อ 4 ปัจจยัความเสยีง  
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1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

 ชือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT 

 ชือย่อ FTREIT 

 ทุนจดทะเบยีนและทุนที 25,173,622,620 บาท 

 ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์   

 อายุกองทรัสต์ กองทรัสต์ไม่กําหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกจิ 

 

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ลงทนุในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและ 

สงิปลกูสร้างทีเป็นโรงงาน คลงัสนิค้า และ/หรือ สาํนกังาน 

1.2 ผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Company 

Limited   

 ทตีังสํานักงานใหญ่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัท ี22-23 ถนนพระราม 4  

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 02-078-1999  โทรสาร 02-078-1971 

 ประเภทธุรกจิ ผู้จดัการกองทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแล้ว 10,000,000 บาท 

 มลูค่าทีตราไว้ 10.00 บาทตอ่หุ้น 

 มลูค่าทีตราไว้ 10.00 บาทตอ่หุ้น 
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1.3 ทรัสต ี(Trustee)      

     

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) BBL Asset Management Company Limited 

 ทอียู่ 175 อาคารสาธรซิตทีาวเวอร์ ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท์ 02-674-6400  โทรสาร 02-679-6882 

 ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 

 ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 บาท 

 ทุนจดชาํระแล้ว 100,000,000 บาท 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 

2.1 ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  

โครงสร้างกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : FIRM หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อนิดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 

              : FPT  หมายถึง บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

              : FPIT หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

บริหารจัดการ 
ทรัพย์สิน ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสตี

 บลจ. บวัหลวง

ผู้ จัดการกองทรัสต์
FIRM

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

FPT และ FPIT 

กํากบัดแูล
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม 

ประโยชน์
ตอบแทน 

เงินลงทนุ 

• สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี และกรรมสทิธิ ในอาคาร 
คลงัสินค้า

• กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลงัสินค้า
• สิทธิการเช่าทีดินและอาคารคลงัสินค้า

ประมาณ 27 ปี
• สิทธิการเช่าทดีินและอาคารคลงัสินค้า

 
ประมาณ 28 ปี 

 
• สิทธิการเช่าทีดินและอาคารคลงัสนิค้า

 
ประมาณ 30 ปี 

 
• กรรมสิทธิ ในทดีินและอาคารโรงงาน
• สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน

ประมาณ 30 ปี

ผู้ เช่า

 กลุม่ บ. FPT นกัลงทนุทวัไป

ค่าธรรมเนียม

บริหารจดัการ 
ทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่า ให้เช่าอาคาร 
โรงงานและคลังสินค้า

การให้บริการ

กระแสเงินสด 

ความหมายของสัญลักษณ์ 

ทรัพย์สนิทกีองทรัสต์ลงทนุในปัจจุบนั

เงินกู้ยืม

ดอกเบียจ่าย 

ผู้ ถือหุ้นกู้

ผู้ให้กู้ยืม 
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ได้จดัตังขึนตาม

พระราชบญัญัตทิรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมอืวนัท ี12 ธันวาคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบยีน 3,425,000,000 บาท 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากดั (บลจ. บัวหลวง) เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  และบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต ีอินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (FIRM) (เดิมชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั) เป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (FPT) (เดิมชือ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (FPIT) (เดิมชือ บริษัท  

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด) (หรือรวมเรียกว่า “กลุ่ม FPT”) เป็นผู้ ได้รับการว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์จากผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ และบริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบยีนหนว่ยทรัสต ์

             กองทรัสต์จัดตังขึนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพอืระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทวัไป ซึงกองทรัสต์จะนําเงินทนุทีได้จาก

การระดมทุนไปซอื เชา่ และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสทิธิ

การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลียนแปลง รวมถงึดําเนินการก่อสร้าง

และ/หรือพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนญุาตกอ่สร้าง และ/หรือดําเนนิการขอใบอนญุาตอืน ๆ และ/หรือดาํเนินการอืน

ใดทีเกียวข้องและจาํเป็นเพอืประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแกก่องทรัสต์และผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมาย

หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนและเริมซือขายตงัแต่ วนัที 9 มกราคม 2558 เป็นต้นมา 

ปลายปี 2558 กองทรัสต์ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพมิทนุโดยจดัสรรให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมและประชาชนทวัไป

จํานวนรวม 224.3 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนรวม 2,243 ล้านบาท เพือทําการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานและคลังสินค้า ซึงกองทรัสต์ได้รับเงินค่าชําระหน่วยเพิมทุนครบถ้วน ณ วันที 17 ธันวาคม 2558 โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์เพมิทุนของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเริมซือขายตังแต่ วันที 25 

ธันวาคม 2558 

     การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้ารวมกับกองทรัสต์  

FTREIT 

จากการทีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND), กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจสิติคส ์(TLOGIS) 

และ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) (รวมเรียกว่า “กองทุนรวม”) ไม่สามารถ

ดําเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนเพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมได้ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที  สน. 25/2552 เรือง หลักเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุน รวม

อสงัหาริมทรัพย์ (และทีได้แก้ไขเพมิเติม) ซงึกําหนดให้ต้องดําเนินการยืนคําขอความเหน็ชอบเพมิเงินทนุจดทะเบียนเพือลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์เพิมเติมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงหลงัจากวันดังกล่าว กองทุนรวมจะไม่

สามารถเพิมทนุเพือทําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนัน ผู้ จดัการกองทรัสต์จึงเป็นผู้นําในการแปลงสภาพกองทุนรวม
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อสงัหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์ FTREIT ซึงเป็นทางทีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมสามารถได้รับผลตอบแทน

จากการเติบโตในอนาคต และในอีกทางผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการที กองทรัสต์จะมีทรัพย์สินให้เช่าครอบคลุม 

ในพนืทีอตุสาหกรรมทีสาํคัญของประเทศ ซงึหลงัจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ FTREIT กลายเป็น กองทรัสต์อุตสาหกรรมที

ใหญ่ทสุีดในประเทศไทย 

โดยในปี 2560 ทีผ่านมานันทางภาครัฐได้ให้สทิธิประโยชน์เกียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซงึจะสนิสดุ

ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการของกองทุนรวม และผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT จึงได้ร่วมกัน

พจิารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม และได้ร่วมพิจารณากําหนดขันตอนการดําเนินการดังกล่าวและเห็นควร

นําเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และผู้ถือหน่วยทรัสต์เพอืให้พิจารณาและอนมุัติแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม  

เข้าสูก่องทรัสต์ FTREIT 

โดยเมือวันที 18 - 19 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการอนมุัติในการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, TLOGIS 

และ TGROWTH เข้าร่วมกบั กองทรัสต์ FTREIT และ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ทําการอนุมติัรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเพอืเข้า

ร่วมกบักองทรัสต์ FTREIT 

เมือวันที 20 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินซึงส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์และภาระของกองทุนรวม  

ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครังที 1/2560 เมือวันที 19 ตุลาคม 2560 โดยกองทรัสต์ได้ออก

หน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม จํานวน 2,035,587,048 หน่วย พร้อมเงินสด จํานวน 3,739,966,268 บาท เพือแลกเปลียนกับ

ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม 

โดยหลงัจากการออกหน่วยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์มีทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 25,066,972,762 บาท แบ่งออกเป็น 

2,602,387,048 ห น่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 9.6323 บาท Par Value) (โดยทุนจดทะเบียนและทุน ทีได้ รับจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ในงบดุล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมมลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ทเีพมิขึนจํานวน 356,479,015 บาท) 

และจดทะเบยีนหน่วยทรัสต์ดังกลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเริมทาํการซือขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตังแต่วนัที 28 ธันวาคม 2560 

ในวันที 28 มกราคม 2562 กองทรัสต์ได้เปลียนชือใหม่เป็น ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold 

REIT) และเปลยีนชอืยอ่หลกัทรัพย์ใหม่เป็น FTREIT 

วิสยัทศัน์ของกองทรัสต์  

การเป็นผู้นํากองทรัสต์อตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ในประเทศไทย และภมูภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจของกองทรัสต์  

การบริหารอสงัหาริมทรัพยภ์ายใต้กองทรัสต์อย่างมปีระสทิธิภาพ 

การลงทนุเชิงกลยทุธ์ในอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพสงูโดยใช้เงินทนุจากแหลง่เงินทุนทมีต้ีนทนุทีเหมาะสม 
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         2.2     กลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

        ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด  

และเติบโตอย่างยงัยืน ทงัในรูปผลประโยชน์ตอบแทน สนิทรัพย์สทุธิต่อหนว่ย แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และบริหารโครงสร้างเงนิทนุ

ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึงผู้ จัดการกองทรัสต์มีกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างยังยืน 

แกก่องทรัสต์ดงัตอ่ไปน ี

1. การบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพือให้สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยอย่างแท้จริง ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ได้ว่าจ้างกลุ่ม FPT ซึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมทําหน้าทีบริหารทรัพย์สิน เนืองจากเป็นผู้นําในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่า มีประสบการณ์ทียาวนาน มีความสมัพนัธ์และความเข้าใจผู้ เช่ารายย่อยเป็นอยา่งดี รวมถึง

มีทมีงานทเีพยีงพอสามารถให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยได้ทนัท ีนอกจากนี ยงัมีฐานลกูค้าทีกว้างขวางทงัในและนอกประเทศ ทงันี

เพอืผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางธุรกจิและสง่ผลให้อัตราการเช่าเตบิโตควบคู่กนัไป 

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่ม FPT ทําอย่างมืออาชีพ สามารถบริหารให้อตัราการเช่า และอัตราการ

ต่ออายสุญัญาเชา่มีการเติบโตอยา่งสมาํเสมอ ควบคู่กบัการควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังศึกษาทางเลือกในการเพิมประสิทธิภาพอสงัหาริมทรัพย์ด้วยการใช้

ประโยชน์จากพืนทีให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น โครงการแผงโซลาร์เซลล์บนพนืทหีลงัคาของโรงงาน และคลงัสนิค้า เป็นต้น 

สรุปข้อมลูสาํคญั ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 

• ผู้เช่าใหม่ในปี 2562 149,384 ตารางเมตร  

• ผู้เช่าทีต่อสญัญาเชา่ 493,561 ตารางเมตร  

• อตัราการต่อสญัญาเช่า 85.8% 

• อตัราการขึนค่าเช่าเฉลยี 1.6% 

• อตัราการเชา่                83.1% 

• อายสุญัญาเชา่คงเหลอืเฉลยี  2.33 ปี 

2. การพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จดัการกองทรัสต์มีแผนในการพฒันาคณุภาพอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ให้สงูขึน เพอืตอบสนอง

ความต้องการของผู้ เช่า ซึงประกอบด้วยการขยายพนืทีให้เช่า การติดตัง และปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคาร ซึงการลงทุนเพอืการ

พฒันานีทําให้กองทรัสต์มีโอกาสเพิมอัตราการเช่า และ/หรือ ขยายอายุสญัญาเช่าให้ยาวขึน ส่งผลต่อการสร้างรายได้แก่

กองทรัสต์ และสร้างประสบการณ์ทดีีแกผู่้ เช่า 

ในรอบปีทีผา่นมากองทรัสต์เข้าลงทนุในการตอ่เติมพนืทีให้เช่าโรงงาน 1 ยูนติ ทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี 

ระยอง จังหวดัระยอง พนืทีต่อเตมิมีทังสนิ 1,700 ตารางเมตร (พืนทีหลงัการต่อเติม 15,950 ตารางเมตร) ผู้ เช่าได้ทําสญัญาเช่า

ในสว่นทต่ีอเตมิด้วยสญัญาเช่าระยะยาว 7 ปี 
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3. การลงทุน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมแก่กองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์มีผู้สนบัสนุนคือ FPT ซึงได้ให้สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ โดยหาก FPT จะขาย

อสงัหาริมทรัพย์จะต้องเสนอขายแก่กองทรัสต์เป็นเบืองต้น ซึงเป็นส่วนสําคัญทีช่วยเพิมโอกาสการเติบโตในอนาคตจากการ

ลงทนุเพมิเติม 

นอกจากนีกองทรัสต์ยังมีกลยุทธ์การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลอืน (Third Party) โดยเน้นการลงทุน 

ในโรงงาน และคลงัสินค้าบนพืนทีนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ หรือในเขตพืนทียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสําคัญของ

ประเทศ ทังนีไม่ได้จํากัดเพียงแต่การลงทุนในประเทศ เท่านัน ทางกองทรัสต์พร้อมทีจะลงทุนในโรงงาน และคลงัสินค้า 

ในต่างประเทศหากสินทรัพย์นนัมีคุณภาพสงู และสามารถสร้างผลตอบแทนทีคุ้มค่าให้แก่กองทรัสต์ ทังนี ผู้ จดัการกองทรัสต์ 

จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบติัของทรัพย์สนิทีจะลงทนุ โดยจะพจิารณาถงึปัจจยัทสีําคญัดงัน ี

• คุณภาพของทรัพย์สิน เช่น ทําเลทีตัง สภาพทีดิน สภาพอาคาร ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค 

และสงิแวดล้อม ภายใต้กฎหมาย และข้อบงัคบัทเีกยีวข้อง และความเสยีงทเีหมาะสม 

• อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์ 

• คณุสมบติัและความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่า 

• อตัราการเชา่พนืที 

ด้วยกฎการลงทุนของกองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ทจ.49/2555 และสัญญาการก่อตังกองท รัสต์  ทางกองทรัสต์สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ในอัตรา 10% ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ซึงเป็นโอกาสในการพฒันาทรัพย์สนิเองในอนาคต 

ในรอบปีทีผ่านมากองทรัสต์เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทังสินจํานวน 40 ยูนิต มูลค่า 3,201 ล้านบาท 

รวมถึงทรัพย์สนิแปลงสภาพ 10 ยนูติ พนืทีให้เช่าสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ใหม่รวมทงัสนิ 120,979 ตารางเมตร 

4. การบริหารเงนิทุนและความเสียงอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มแีผนการจดัการโครงสร้างเงินทนุ และต้นทนุการกู้ยืมให้เหมาะสม ซึงหลกัการบริหารเงิน

กู้ยืมนนั ผู้ จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงอตัราดอกเบียของตลาด ณ ปัจจุบนัรวมถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบียในอนาคต 

เพือพิจารณาการกู้ยืมในรูปแบบทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยืน และสมําเสมอแก่กองทรัสต์ นอกจากนัน

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้วางแผนการใช้เงินทนุจากหนีให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือไม่ให้มีความเสียงจากการบริหารการชําระ

หนีสิน และไม่ให้เกินอัตราส่วนการกู้ ยืมทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึงกําหนดไว้ที 35% 

(ในกรณีทีไม่มีเครดิตเรทติงระดับเกรดลงทุน) หรือ 60% (ในกรณีมีเครดิตเรทติงระดับเกรดลงทุน) นอกจากนันผู้ จัดการ

กองทรัสต์ยงับริหารให้เครดิตเรทติงของกองทรัสต์อยู่ในระดบัเกรดการลงทุน (Investment grade) ซึงปัจจบุันอยู่ทรีะดบั A (tha) 

แนวโน้มคงที ซงึจดัอันดบัโดย บริษทั ทริสเรทติง จาํกดั ซึงถือว่าเป็นอันดบัเรทติงทีสงูสดุสาํหรับกองทรัสต์ประเภทอตุสาหกรรม 

และโลจิสติกส์ ณ ปัจจบุนัของประเทศไทย 
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ณ วันที 30 กนัยายน 2562 กองทรัสต์มีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบยีตอ่สนิทรัพย์รวมอยู่ที 25.3% โดยมี

อายเุฉลยีคงเหลอืของหนสีนิทีมีภาระดอกเบียอยู่ท ี 3.8 ปี และอตัราดอกเบียถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัที 3.2% 

โดยอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสนิทรัพย์รวมมีการเพิมขึนในปีเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ 

ซึงเกิดจากการทกีองทรัสต์ใช้หนีสนิระยะสนัเพือเข้าทําการลงทุน และจะใช้เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้  และ/หรือ เงินจาก

การเพมิทนุเพอืมาชําระหน ี

2.3 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคญัของกองทรัสต์ 

ปี 2557 

 วนัที 12 ธันวาคม 2557 ทรัสต์ได้จดัตงัขึนตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด) จํากัด เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของ

กองทรัสต์ 

 เดือ นธันวาคม กองท รัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัวไป  

เป็นมูลค่ารวม 342,500,000 บาท และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจํานวน 860,000,000 บาท  เป็นมูลค่ารวมทังสิน 

4,285,000,000 บาท โดยหลงัจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว กองทรัสต์ได้นําเงินส่วนทีเหลอืเข้าลงทุนในกรรมสทิธิ และสทิธิการ

เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวมทงัสนิ 45 ยนูิต โดยมพืีนทีให้เชา่อาคารรวม 214,523 ตารางเมตร  

ปี 2558  

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์มีการเพิมทุนครังที 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมให้แกผู่้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทวัไปเป็นมูลค่ารวม 2,243,000,000 บาท ด้วยราคาเสนอขาย 10 บาท ต่อหนว่ยทรัสต์ และกู้ยืม

เงินจา กสถ าบัน การ เงิน เป็ น จํา นวน  959,000,000 บ าท  เป็ นมู ลค่ารวม ทั งสิน  3,202,000,000 บ าท เพื อก ารลงทุน 

ในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมครังที 1 จํานวนรวมทังสิน 53 ยูนิต โดยมีพืนทีให้เช่าอาคารรวม 

155,182 ตารางเมตร1  

ปี 2560 

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์มีการออกหน่วยเพมิทนุแก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม จํานวน 2,035,587,048 หน่วย 

เป็นมูลค่ารวม19,881,375,139 บาท) (โดยทนุจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบดลุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2560 ได้รวมมูลค่ ายุติธรรมของอสังหา ริมท รัพย์ที เพิมขึ นจํานวน  356,479,015 บาท) เพือแลกเป ลียน กับสินท รัพย์  

และภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

                                                   
1 หมายเหตุ  พืนทีดังกลา่วไมน่บัรวมพืนทีติดตงัแผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 มีคลังสินค้าทีให้บริการเชา่พืนทีติดตังแผง

เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์แล้วจํานวน 3,300 ตารางเมตร ทงันีหากพิจารณาถึงพืนทีคลงัสนิค้าทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมในครังที 1 จะมีคลงัสินค้า

ทีสามารถนําพืนทีหลงัคาออกให้เช่าเพิมเติมได้เท่ากับประมาณ 129,782 ตารางเมตร 
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ปี 2561 

 เดือนสงิหาคม กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมครังท ี2 (บางรายการ) ซงึใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงิน โดยเข้าลงทุนในกรรมสทิธิ และสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 25 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคาร

รวม 79,106 ตารางเมตร และแปลงสภาพสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทนุโดยรับโอนกรรมสทิธิ ในอสงัหาริมทรัพย์ 

จํานวนรวม 13 ยนูิต พนืทใีห้เช่าอาคารรวม 35,250 ตารางเมตร  

 เดือนกันยายน กองทรัสต์ได้ลงทุนในการก่อสร้างเพอืขยายพืนทีให้เช่าอาคารโรงงาน 1 ยูนิต ซึงตังอยู่ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง จงัหวัดระยอง เนอืงจากผู้ เชา่มีความประสงค์ทีจะขยายกําลงัการผลติ ทาํให้อาคารโรงงาน

ดังกล่าวมีพืนทีให้ เช่าเพิมขึนจํานวน 1,700 ตารางเมตร และกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 3 โดยลงทุน 

ในกรรมสทิธิทีดินและอาคารโรงงาน ซึงตงัอยู่ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา จํานวนรวม 2 ยูนิต 

พนืทใีห้เช่าอาคารรวม 6,000 ตารางเมตร โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการดาํเนนิงานของกองทรัสต์  

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (ส่วนทีเหลือจากเดือนสิงหาคม) ซึงใช้ 

แหล่งเงินทนุจากการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน โดยเข้าลงทนุในกรรมสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 33 ยนูติ พนืทีอาคาร

รวม 72,775 ตารางเมตร และแปลงสภาพสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอนกรรมสิทธิ ในอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวนรวม 10 ยนูิต พนืทีให้เช่าอาคารรวม 28,100 ตารางเมตร 

ปี 2562 

 เดือนมกราคม ทีประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 รับทราบการแปลียนแปลงชือกองทรัสต์ 

จากชือเดมิ “ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน” เปลยีนเป็น “ทรัสต์เพอืการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต”ี   

 เดือนสงิหาคม กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิเพมิเติมครังที 4 ซึงได้ลงทนุในกรรมสิทธิทีดินและอาคาร

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ซึงตงัอยู่ที ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา จํานวนรวม 1 ยูนิต 

พนืทใีห้เช่าอาคาร 18,354 ตารางเมตร โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

 เดือนกนัยายน กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิเพมิเติมครังที 5  โดยเข้าลงทนุในกรรมสิทธิ อาคารคลงัสนิค้า

ซึงรับโอนกรรมสทิธิจาก FPIT จํานวน 6 ยนูิต พนืทีให้เช่าอาคารรวม 29,850 ตารางเมตร และใช้แหลง่เงินทุนจากการกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน 

2.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่  

2.4.1  ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เนืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง FPT และ FPIT  ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สําหรับทรัพย์สนิของกองทรัสต์ประเภทโรงงานและคลงัสินค้า 

ตามลําดับ นอกจากนี FPT ยังเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย  ณ วันที 30 กันยายน 2562 โดยถือหุ้ นของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทงัหมด (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 3 ในหัวข้อ 

7.2.3) และนอกจากนัน FPT และบริษัท FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.  ซึงเป็นบริษัท
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ย่อยของ FPT เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือโดยทังสองบริษัท ณ วันที 30 กันยายน 2562 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 23 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงัหมด ทงันี โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ FPT มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปน ี

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม FPT ณ วันที 30 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึงบทบาทต่าง ๆ ของ FPIT และ FPT ทีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้  

ทังในเรืองการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารโรงงานหรือคลังสินค้าทีเป็นทรัพย์สินของ กลุ่ม FPT ให้ลกูค้า

พจิารณาก่อนอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าทีเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ

กําหนดราคาซือขายหรือให้เช่าทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนดงักล่าว และได้กําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  การกําหนด

เงือนไขให้สามารถถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในกรณีทีผลการดําเนินงานไม่ถึงเป้าหมายทีผู้ จดัการกองทรัสต์กําหนด 

ในสญัญาแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกนักับ

กองทุนรวมหรือกองทรัสต์อืน ๆ ทีมีลกัษณะของอสังหาริมทรัพย์ทีใกล้เคียงกัน การกําหนดราคาในการเข้าซือคลังสินค้า 

และโรงงาน โดยสํารวจความสนใจของนกัลงทุน (Book Building) การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกทรัพย์สนิเพือเข้าลงทุน 

บริษัทร่วม 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์           23% 

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพืออุตสาหกรรม 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

     (ถือหุ้นโดย FPT และ Frasers Property Thailand              

International Pte. Ltd.) 

PT SLP Surya TICON Internusa                   25%  

(ถือหุ้นโดย Frasers Property Thailand (HK) 

Limited) 

บริษัท ทอีาร์เอ แลนด์ ดเีวลลอปเม้นต ์จํากดั         50% 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จํากดั          100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล            100% 

(ประเทศไทย) จํากดั                   

Shanghai TICON Investment          100% 

Management Co., Ltd.            

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล รีท        70% 

แมนเนจเม้นท ์(ประเทศไทย) จํากัด           

Frasers Property Thailand (HK) Limited           100%         

Frasers Property Thailand International           100% 

Pte. Ltd.                           

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี                                      100% 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ซสิเตม็ แอสเซ็ทส ์จํากัด                              100% 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต ี                            94.50% 

ดเีวลลอปเม้นท ์จํากดั (มหาชน)  

บริษัท ออโตเมชัน แอสเซ็ท จํากัด                         100% 

 

 

บริษัทร่วมค้า 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี                               51% 

เดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จํากดั 

 (ถือหุ้นโดย FPIT) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี                               51% 

เดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จาํกัด 

 (ถือหุ้นโดย FPIT) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีบีเอฟทแีซด จํากดั    60% 

   (ถือหุ้นโดย FPIT) 

บริษัท จสัโค (ประเทศไทย) จํากัด           51% 

   (ถือหุ้นโดย FPT) 

บริษัท บางปะกง โลจิสติกส ์พาร์ค จํากดั                51% 

   (ถือหุ้นโดย FPIT) 

บริษัท วงัน้อย โลจสิติกส ์พาร์ค จํากัด                    51% 

   (ถือหุ้นโดย FPIT) 

บริษัท เอสทที ีจีดีซ ี(ประเทศไทย) จํากดั                 51% 

   (ถอืหุ้นโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี 

เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด) 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 11 

 

รวมถงึกาํหนดแนวทางการกํากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพอืเป็นการป้องกนัปัญหาดังกลา่ว

ทีอาจเกิดขึน (โปรดดรูายละเอยีดในหวัข้อ “แนวทางการกํากับดแูลการบริหารอสังหาริมทรัพย์”) 

   2.4.2 อสังหาริมทรัพย์อนืภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

พนืทีให้เช่าภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีตงัอยู่ในพืนทีเดยีวกันกบักองทรัสต์(1) 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 

กองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง  - 30 83,300 11 13 63,457 

2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 7 97 258,275 - 17 66,255 

3 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - 15 32,300 - - - 

4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู - 13 40,325 - - - 

5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอ่วิน)  9 3 27,900 - 3 11,100 

6 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) - 38 103,078 - 6 18,825 

7 เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร  - 22 54,625 - 3 7,400 

8 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 1) - 19 39,250 - - - 

9 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 2) - 9 21,025 - - - 

10 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 3) - 13 38,100 - - - 

11 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ - อยธุยา 3 56 150,156 - 21 72,100 

12 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค (บางนา) 81 - 258,260 26 - 56,073 

13 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(บางพลี 1) 
10 - 76,477 - - - 

14 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(บางพลี 3) 
28 - 106,692 - - - 

15 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ) 
7 - 35,430 - - - 

16 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) 
12 - 28,968 4 - 11,400 

17 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) 
4 - 15,800 9 - 24,363 

18 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์ 

(แหลมฉบงั 1) 
21 - 69,404 - - - 

19 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค  

(แหลมฉบงั 2) 
18 - 66,450 26 - 53,375 

20 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(พานทอง 1) 
5 - 10,600 10 - 38,391 
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โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 

กองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

21 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(โรจนะปราจีนบุรี) 
8 - 14,832 - - - 

22 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค  

(ศรีราชา) 
8 - 51,768 14 - 48,000 

23 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซน็เตอร์  

(วังน้อย 1) 
13 - 67,306 5 - 44,511 

24 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค  

(วังน้อย 2) 
4 - 9,800 16 - 103,896 

 รวม 238 315 1,660,121 121 63 619,146 

หมายเหต:ุ  ทีมา FIRM และ FPT  (1) พืนทีให้เช่า หมายถงึ พืนทใีห้เช่าทังหมดซงึรวมถงึพืนทีทีมีสัญญาเช่า และพืนทีวา่งทีสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่าได้ 

            2.4.3 แนวทางการกํากบัดแูลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพือป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ในการเลือกลงทนุในอาคารโรงงานและคลงัสินค้า ผู้จัดการกองทรัสต์จะพจิารณาเลอืกลงทนุในอาคาร

โรงงานและคลงัสินค้าทีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วเป็นหลัก โดยการกําหนดราคาซือขายหรือเช่าโรงงานและคลงัสินค้า 

จะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (หากมี) และการสาํรวจความสนใจของ 

นักลงทนุ (Book Building) (หากมี) ณ ช่วงเวลาทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน  โดยหากเป็นการทํารายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยง

กับกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายทีเกียวข้องและสัญญาก่อตังทรัสต์

กําหนดไว้  อาทิเช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมาย 

ทีเกียวข้อง และหากเป็นรายการทีมีขนาดใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

หรือทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ในการเลอืกลงทุนดังกล่าว ผู้ จดัการกองทรัสต์จะคํานึงถึงความเสยีง 

ทีอาจเกิดจากการพงึพาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ทมีาจากผู้ เชา่รายใดรายหนึงอีกด้วย (Concentration Risk) 

สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นัน ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้มีข้อตกลงร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่า ทกุครังทีมีผู้สนใจเช่าอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า ผู้บริหาร

อสังหาริมท รัพย์จะเสนอทรัพย์สินทังหมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทียังว่างอยู่ห รือกําลังจะว่างให้ล ูกค้า 

เป็นผู้พจิารณาตัดสนิใจ โดยไมม่ีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุม่ FPT หรือกองทรัสต์ ซึงผู้ จัดการกองทรัสต์จะจดัให้มีการ

สุม่โทรศพัท์ไปสอบถามข้อมลูอาคารโรงงานและคลงัสินค้าทีว่างเพอืให้แน่ใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 

ทีมีกับกองทรัสต์นอกจากน ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัทํารายงานต่าง ๆ เพอืเสนอต่อผู้จดัการกองทรัสต์ตามทีสญัญา

แต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนด ดงันัน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเชือว่า จะสามารถควบคุมให้ กลุม่ FPT ดําเนนิการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ โดยค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน ี
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รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 ต่อเดือน ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและบริการในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ในเดือนนนั ๆ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5 ของกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม ่ - ตามสัดส่วนระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้ เช่ารายใหม่ และไม่เกิน  

3 เดือน ของอัตราคา่เช่าและบริการ 

ค่านายหน้าในการขาย ไม่เกิน 

3 

ของมูลค่าการขาย และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละคราว โดยยกเว้นการ 

ทํารายการดังกล่าวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้องกับผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกัน และยกเว้นการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก ่

ผู้เช่ารายยอ่ยซงึสญัญาเช่ามีข้อกําหนดให้สิทธิในการซืออสงัหาริมทรัพย์ 

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้ จัดการ

กองทรัสต์มคีวามเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนืองจาก 

- ความสามารถและชอืเสยีงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงความสามารถของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหา

ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เมือคํานงึถึงความสามารถด้านการตลาด ความสามารถในการหาและบริหารผู้ เช่า ความสามารถ

ในการบริหารต้นทนุการดแูลรักษาทรัพย์สินรวมถึงชือเสยีงและทรัพยากรของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า

อตัราคา่ธรรมเนยีมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มคีวามเหมาะสม 

- ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทังสองรายมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เช่ารายย่อย และมี

ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินของกองทรัสต์: 

เนืองจากกลุ่ม FPT เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินส่วนใหญ่ทีกองทรัสต์ลงทุน กลุ่ม FPT จึงมี

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับทรัพย์สนิเป็นอย่างดี  รวมถึงเนืองจาก กลุม่ FPT เป็นผู้จัดหาผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สินดังกลา่ว 

กลุม่ FPT จึงมีความสมัพนัธ์อันดีกบัผู้ เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถบริหารความต้องการของผู้ เช่ารายย่อย และดูแล

รักษาทรัพย์สนิได้ดีกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยร์ายอนื ๆ 

2.5 ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

-  อาคารคลงัสินค้า 

สําหรับอาคารคลังสินค้าทีกองทรัสต์ลงทุน ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าสําเร็จรูปพร้อมให้เช่า  

(Ready-Built) และอาคารคลังสินค้าตามรูปแบบทีผู้ เช่าต้องการ (Built-to-suit) รวมถึงอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  

(ห้องเย็น) ซึงตงัอยูใ่นทําเลทีเป็นยุทธศาสตร์ทีสาํคัญเหมาะแก่การเป็นศูนย์กระจายสนิค้าทีด ีอาคารคลงัสินค้าสามารถรองรับ

การจดัการคลงัสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะคํานึงถึงระยะห่างของชว่งเสา การรับนําหนกัของพืนอาคาร ความสงู

ของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืนให้มีความลาดชันทีเหมาะสมกับความสงูของ 

รถขนสนิค้าและพืนทีสาํนกังานในตวั 
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รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสินค้า 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้า 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ (ห้องเยน็) 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมิู (ห้องเยน็) 

 
 

 

- อาคารโรงงาน 

สําหรับอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทุน ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นอาคารชนัเดียวพร้อมชนัลอยเพือใช้เป็น

สาํนกังาน ซึงก่อสร้างในบริเวณพืนทีทีมีรัวกนัเป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พนืทีจอดรถ และพนืทีสาํหรับขนถ่ายสนิค้า ทงันี 

อาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทนุในปัจจบุันเป็นอาคารโรงงานทีพฒันาขึนตามแบบมาตรฐานแตส่ามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบั

ความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานสว่นใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 ถึง 15,950 ตารางเมตร พนือาคารโรงงาน
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สามารถรับนําหนักได้ตังแต่ 1 ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กซึงไม่ต้องมีเสารองรับ

หลงัคาโรงงาน ทําให้อาคารโรงงานมพืีนทีใช้สอยได้สงูสดุและมีพืนทีสาํนกังานในตวั 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 
 

ข้อมูลทวัไปของทรัพย์สนิปัจจุบนั  

ณ วันที 30 กันยายน 2562 ทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนได้แก่ กรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทอาคารคลงัสินค้า จํานวน 239 ยูนิต มีพนืทีให้เช่าอาคารคลังสนิค้ารวมประมาณ 888,815 ตารางเมตร และประเภท

อาคารโรงงาน จํานวน 315 ยูนิต มีพนืทีให้เช่าอาคารโรงงานรวมประมาณ 789,660 ตารางเมตร คิดเป็นจํานวนรวมทังสนิ 554 

ยนูติ (“ทรัพย์สินปัจจุบัน”) พนืทใีห้เช่าอาคารรวมทงัสินประมาณ 1,678,475 ตารางเมตร ตงัอยู่บนทีดินทมีีเนือทีรวมประมาณ 

2,260 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. อาคารคลงัสนิค้า 

1.1. กรรมสิทธิ ในทีดินเนือทีรวมประมาณ 600 ไร่ และกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 148 ยูนิต พนืทีให้เช่า

อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 528,561 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการดงัตอ่ไปน ี

1.1.1. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ (อีสเทร์ินซีบอร์ด 1 บี) ซึงตงัอยูท่ีตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จาํนวน 2 หลงั 12 ยนูิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 28,968 

ตารางเมตร 

1.1.2. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เอ) ซึงตังอยู่ทีตําบลบ่อวิน 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 6 หลงั 7 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 35,430 

ตารางเมตร 
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1.1.3. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ) ซึงตงัอยู่ทีตําบลบ่อวิน 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 หลงั 4 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 15,800 

ตารางเมตร 

1.1.4. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) ซึงตังอยู่ทีตําบลหนองขาม 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 4 หลงั 21 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 69,404 

ตารางเมตร 

1.1.5. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบงั 2) ซึงตังอยู่ทีตําบลหนองขาม อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุ รี จํานวน  6 หลัง 18 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 66,450  

ตารางเมตร 

1.1.6. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) ซึงตงัอยู่ทีตําบลพานทอง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุ รี  จํานวน 1 ห ลัง 5 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 10,600  

ตารางเมตร 

1.1.7. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะปราจีนบุรี) ซึงตังอยู่ทีตําบลหัวหว้า 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 หลงั 8 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 

14,832 ตารางเมตร 

1.1.8. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยา) ซึงตังอยู่ทีตําบลอุทัย อําเภอ

อทุยั จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา จํานวน 1 หลงั 3 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 18,324 

ตารางเมตร 

1.1.9. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) ซึงตงัอยู่ทีตําบลสุรศกัดิ  อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ จํานวน 4 หลงั 8 ยนูิต พนืทีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 44,418 ตารางเมตร 

1.1.10. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) ซึงตงัอยู่ทีตาํบลพยอม อําเภอวงัน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 หลงั 13 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 67,306  

ตารางเมตร 

1.1.11. โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ (วังน้อย 2) ซงึตังอยู่ทีตําบลพยอม อําเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  1 หลงั 4 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 9,800  

ตารางเมตร 

1.1.12. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) ซึงตังอยู่ทีตําบลบางสมัคร และตําบล 

บางวัว อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 8 หลงั 28 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้า

ประมาณ 81,175 ตารางเมตร 

1.1.13.  โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) ซึงตงัอยู่ทีตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ จํานวน 3 หลงั 9 ยนูติ พนืทีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 20,700 ตารางเมตร 
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1.1.14. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต ีชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตาํบลบอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี จํานวน 3 หลงั  

7 ยนูติ พนืทีให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 19,650 ตารางเมตร 

1.1.15. โครงการซีที ศูนย์กระจายสนิค้า ซึงตังอยู่ทีตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ประมาณ 18,354 

ตารางเมตร 

1.2. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 24 ปี และสิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 25 ปี (ถึงวันที 12 ธันวาคม 

2586 และ วันที 21 ธันวาคม 2587 ตามลําดับ) นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือทีประมาณ 213 ไร่  

21 ตารางวา และกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า จํานวน 16 หลัง 53 ยูนิต พืนทีให้ เช่าอาคารคลงัสินค้า

ประมาณ 177,085 ตารางเมตร โดยตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา)  

ซึงตงัอยูท่ีตาํบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึงปัจจบุนั FPIT เป็นเจ้าของกรรมสทิธิทีดนิ 

1.3. สทิธิการเช่าทีดินคงเหลอืประมาณ 24 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า (ถึงวันที กุมภาพันธ์ 2586) เนือที

ประมาณ 101 ไร่ 3 งาน 25.1 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า จํานวน 6 หลงั 10 ยูนิต คงเหลือ

ประมาณ 24 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัท ี21 กมุภาพนัธ์ 2586) พนืทใีห้เช่าอาคารคลงัสนิค้า

ประมาณ 76,477 ตารางเมตร โดยตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1) 

ซึงตงัอยูท่ีตาํบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึงปัจจบุนั FPIT เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ 

1.4. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 26 ปี และ 29 ปี นบัจากวันจดทะเบียนสทิธิการเช่า (ถึงวันที 20 ธันวาคม 

2588 และวันที 29 สิงหาคม 2591 ตามลําดับ) เนือทีประมาณ 116 ไร่ 3 งาน 61.4 ตารางวา และสิทธิการเช่า

อาคารคลงัสนิค้าคงเหลอืประมาณ 26 ปี และ 29 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า (ถึงวันที 20 ธันวาคม 

2588 และวันที 29 สิงหาคม 2591 ตามลาํดบั) จํานวน 11 หลงั 28 ยูนิต พนืทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 

106,692 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ (บางพล ี3) ซึงตังอยู่ที

ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึงปัจจบุนั FPIT  เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ 

2. อาคารโรงงาน 

2.1. กรรมสิทธิในทีดิน เนือทีรวมประมาณ 1,100 ไร่ และกรรมสิทธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 315 ยูนิต พืนทีให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 789,660 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการดงัตอ่ไปน ี

2.1.1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง ซึงตังอยู่ทีตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จํานวน 28 หลงั (28 ยนูติ) พนืทีให้เชา่อาคารโรงงานประมาณ 64,650 ตารางเมตร 

2.1.2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตําบลพานทอง ตําบอลหนองกะขะ และตําบลบ้านเก่า 

อําเภอพานทอง และตําบลดอนหัวฬ่ อ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 89 หลัง (89 ยูนิต) พืนที 

ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 214,375 ตารางเมตร 

2.1.3. นิคมอุต สาห กรรม ไฮเทค  (บ้ านห ว้ า) ซึ งตังอยู่ที ตํ าบล บ้าน เลน  อํ าเภอบ างป ะอิน  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จํานวน 34 หลงั (34 ยนูติ) พนืทใีห้เชา่อาคารโรงงานประมาณ 91,378 ตารางเมตร 
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2.1.4. นิคมอตุสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี จํานวน 3 หลัง  

(3 ยนูติ) พนืทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,200 ตารางเมตร 

2.1.5. นิคมอุตสาหกรรมปินทอง ซึงตังอยู่ทีตําบลหนองขาม ตําบลบ่อวิน และตําบลบึง อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ จํานวน 36 หลงั (36 ยนูิต) พนืทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 84,775 ตารางเมตร 

2.1.6. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ซึงตังอยู่ทีตําบลบ้านช้าง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน 52 หลงั (52 ยนูติ) พนืทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 120,932 ตารางเมตร 

2.1.7. นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึงตังอยู่ทีตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปรากร จังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวน 13 หลงั (13 ยนูติ) พนืทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 40,325 ตารางเมตร 

2.1.8. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึงตังอยู่ทีตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

จํานวน 20 หลงั (20 ยนูติ) พนืทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 49,625 ตารางเมตร 

2.1.9. นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ซึงตงัอยูท่ ีตําบลคลองจิก และตําบลบางกระสนั อําเภอบางปะอนิ จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา จํานวน 15 หลงั (15 ยนูติ) พืนทีให้เชา่อาคารโรงงานประมาณ 32,300 ตารางเมตร   

2.2. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 24 ปี และ 26 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 11 ธันวาคม 

2586, วันที 12 ธันวาคม 2586, วันที 27 กุมภาพนัธ์ 2587 และวันที 17 ธันวาคม 2588 ตามลําดับ) เนือที

ประมาณ 104 ไร่ และสทิธิการเช่าอาคารโรงงานคงเหลอืประมาณ 24 ปี และ 26 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิ

การเช่า (ถงึวนัที 11 ธันวาคม 2586, วนัที 12 ธันวาคม 2586, วันที 27 กมุภาพนัธ์ 2587 และวันที 17 ธันวาคม 

2588 ตามลําดับ)  จํานวน 19 หลัง (29 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 68,200 ตารางเมตร  

โดยตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี (อมตะนคร) ซึงตังอยู่ทีตําบลพานทอง ตําบลหนองกะขะ  

และตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง และตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  นิคมอตุสาหกรรม

อมตะซิตี  ระยอง ซึงตังอยู่ทีตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  

(บ้านหว้า) ตําบลบ้านเลน อาํเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมปินทอง ซึงตงัอยู่

ทีตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี   

2.3 สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ  24 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 11 ธันวาคม 2586)  

เนือทีประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา และกรรมสิทธิอาคารโรงงาน จํานวน 6 หลงั (6 ยูนิต) พนืทีให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 15,900 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซึงตังอยู่ตําบลอทุยั อําเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึงตังอยู่ทีตําบลคลองหนึง อําเภอ 

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

 

อนึง สําหรับทรัพย์สินปัจจุบันผู้ จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัให้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล (ประเทศ

ไทย) จํากัด (FPIT) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT) เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

สาํหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้าและทรัพย์สนิประเภทอาคารโรงงาน ตามลาํดบั 
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ราคาประเมนิของทรัพย์สินปัจจุบัน 

มูลค่าของทรัพย์สินปัจจุบัน  ตามวิ ธีการคิดลดจ ากรายได้  (Income Approach) ณ  วันที  30 กันยายน  2562  

มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปน ี

ประเภท

ทรัพย์สนิ 
ลักษณะการลงทุน มลูค่าทีกองทรัสต์เข้าลงทุน (ล้านบาท) 

ราคาประเมนิของทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

โดยผู้ประเมินอิสระ  

คลงัสนิค้า 

กรรมสทิธิ ในทีดิน

และอาคารคลงัสนิค้า 
10,952.09 11,126.87 

สทิธิการเชา่ทีดนิและ 

กรรมสทิธิ ในอาคาร

คลงัสนิค้า 

3,323.42 3,451.60 

สทิธิการเชา่ทีดินและ 

อาคารคลงัสนิค้า 
3,218.74 3,193.10 

โรงงาน 

กรรมสทิธิในทีดิน

และอาคารโรงงาน 
16,165.14 17,534.00 

สทิธิการเชา่ทีดนิและ 

กรรมสทิธิ ในอาคาร

โรงงาน 

269.90 280.50 

สทิธิการเชา่ทีดนิและ 

อาคารโรงงาน 
1,439.66 1,463.30 

รวม 35,368.95 37,049.37 

  

ภาระผูกพนัในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปัจจุบัน 
-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 20 

 

สรุปรายละเอียดทรัพย์สินปัจจุบัน และรูปแบบการลงทุนทีกองทรัสต์ลงทุน  

 ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 ทรัพยสนิปัจจบุนัของกองทรัสต์จะประกอบด้วย 1) กรรมสิทธิ  และสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 239 ยนูิต มีพนืทใีห้เช่า

อาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 888,815 ตารางเมตร 2) กรรมสิทธิ  และสิทธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารโรงงาน จํานวน 315 ยนูิต มีพนืทีอาคารโรงงานรวมประมาณ 789,660 ตาราง

เมตร คดิเป็นอาคารคลงัสนิค้า และอาคารโรงงาน จํานวนรวมทงัสิน 554 ยนูิต พืนทีให้เช่าอาคารรวมทงัสนิประมาณ 1,678,475 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงัน ี

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม  

/สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สนิปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทดีนิ 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พนืทใีห้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีชลบรีุ กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 7 19,650 1.2 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(บางพลี 1) 

สทิธิการเช่าคงเหลือประมาณ 24  ปี 

(ถึงวนัท ี21 ก.พ. 86) 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 

21 ก.พ. 86) 
10 76,477 4.6 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(บางพลี 3) 

สทิธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26  ปี 

(ถึงวนัที 20 ธ.ค. 88) 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26  ปี (ถึงวนัที 

20 ธ.ค. 88) และสทิธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 29 ปี (ถึงวนัที 29 สงิหาคม 2591) 

28 106,692 6.4 

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค 

(บางนา) 
กรรมสทิธิ 

กรรมสทิธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 24  

ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86), สิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 25  ปี (ถึงวนัที 21 ธ.ค. 87) และ

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26  ปี (ถึงวนัที 

20 ธ.ค. 2588) ตามลําดบั 

 

81 258,260 15.4 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 21 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม  

/สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สนิปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทดีนิ 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พนืทใีห้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(โรจนะอยุธยา) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 3 18,324 1.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(อีสเทิร์นซบีอร์ด 1 เอ) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 7 35,430 2.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(อีสเทิร์นซบีอร์ด 2 เอ) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 4 15,800 0.9 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(อีสเทิร์นซบีอร์ด  บี) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 12 28,968 1.7 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 8 51,768 3.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(แหลมฉบงั 1) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 21 69,404 4.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค 

(แหลมฉบงั 2) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 18 66,450 4.0 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(โรจนะปราจีนบรีุ) 
กรรมสทิธิ 

 

กรรมสทิธิ 

 

8 14,832 0.9 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 22 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม  

/สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สนิปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทดีนิ 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พนืทใีห้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

 
 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(วงัน้อย 1) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 13 67,306 4.0 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(วงัน้อย 2) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 4 9,800 0.6 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(พานทอง 1) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 5 10,600 0.6 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซน็เตอร์ 

(บ่อวนิ) 
กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 9 20,700 1.2 

โครงการซีที ศนูย์กระจายสนิค้า กรรมสทิธิ กรรมสทิธ ิ 1 18,354 1.1 

รวมอาคารคลังสนิค้า   239 888,815 53.0 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 23 

 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม  

/สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ 

อาคาร ทดีนิ 
จํานวนอาคาร  

(ยูนิต) 

พนืทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารโรงงาน 
  

   

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต ีชลบรีุ 

กรรมสทิธิ /สทิธกิารเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัท ี12 ธ.ค. 86) 

และสทิธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี 

(ถึงวนัที 17 ธ.ค. 2588) ตามลาํดบั 

กรรมสิทธิ /สทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

และสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี 

(ถึงวนัที 17 ธ.ค. 2588) ตามลาํดบั 

97 238,625 14.2 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต ีระยอง 
กรรมสทิธิ /สทิธกิารเชา่คงเหลอื

ประมาณ 25 ปี (ถึงวนัที 27 ก.พ. 87) 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 25 ปี (ถึงวนัที 27 ก.พ. 87) 
30 83,300 5.0 

นิคมอตุสาหกรรมปินทอง (โครงการ 1) กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 19 39,250 2.3 

นิคมอตุสาหกรรมปินทอง (โครงการ 2) กรรมสทิธิ /สทิธกิารเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 
9 21,025 1.2 

นิคมอตุสาหกรรมปินทอง (โครงการ 3) กรรมสทิธิ /สทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 
13 38,100 2.3 

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) 
กรรมสทิธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 
38 103,078 6.1 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา 

 

กรรมสิทธิ 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 

 
 

56 131,832 7.9 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 24 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม  

/สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ 

อาคาร ทดีนิ 
จํานวนอาคาร  

(ยูนิต) 

พนืทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

เขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร กรรมสิทธิ 
กรรมสิทธิ /สทิธิการเชา่คงเหลอื

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 
22 54,625 3.3 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 3 7,200 0.4 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 15 32,300 1.9 

นิคมอตุสาหกรรมบางป  ู กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 13 40,325 2.4 

รวมอาคารโรงงาน 315 789,660 47.0 

รวมทรัพย์สินปัจจุบันทีกองทรัสต์ลงทุน 554 1,678,475 100.0 

หมายเหตุ   * สําหรับการลงทุนในสทิธิการเช่าในทีดิน มีเงือนไขให้รือถอนอาคารเมือสินอายุสญัญาเช่าทีดิน 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 25 

 

รูปแบบการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

สัดส่วนตามพืนทอีาคาร (ร้อยละ) 

 
จําแนกพนืทีตามประเภททรัพย์สนิ 

 
จําแนกพนืทีตามประเภทกรรมสิทธิ 

 

2.6 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.6.1  ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (FIRM) (เดิม

ชือ ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด) ในฐานะผู้จัดตังกองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายดําเนินการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทกีองทรัสต์ลงทนุ ดงันี 

1. กรรมสทิธิ  และ/หรือ สทิธิการเช่าในทดีนิและอาคารคลงัสนิค้า 

2. กรรมสทิธิ  และ/หรือ สทิธิการเช่าในทีดนิและอาคารโรงงาน 

ผู้ จ ัดกา รกองทรัสต์ได้แ ต่งตัง  FPT และ FPIT เป็นผู้ บ ริหารอ สังหา ริมทรัพย์  (Property Manager) 

เนืองจากทังสองบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพนืทีอุตสาหกรรมทีเป็นอาคารโรงงานและคลงัสินค้ามานานกว่า  

29 ปี และ 14 ปี ตามลําดับ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารวมทังมีความเชียวชาญ 

ในด้านการตลาดในการหาผู้ เชา่รายใหม ่การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้ เช่าทเีป็นปัจจบุนั ตลอดจนการบริหารรายได้

และค่าใช้จ่ายนอกจากนี ภายในกลุ่ม FPT ยังมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ทังทีเป็นทีมงานก่อสร้างซึงประกอบด้วย สถาปนิก 

วิศวกร และผู้ จัดการโครงการ ซึงเป็นผู้ ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง  อีกทังยังมีเจ้าหน้าทีให้บริการช่วยเหลือลูก ค้า 

ในการขอใบอนุญาตและจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางาน 

ในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ ซึงจะช่วยให้การบริหารทรัพย์สินดงักลา่ว 

ซึงเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีมลีกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและก่อให้เกดิผลตอบแทนสงูสดุแกก่องทรัสต์ 

โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจเช่าพืนทีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีหน้าที 

ในการทําการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง ๆ รวมทังการส่งเสริมการตลาด  

คลังสินค้า               โรงงาน 

  53%            47% 
 
 
 

888,815      789,660 
 ตารางเมตร           ตารางเมตร 

กรรมสิทธิ 

74% 

 
 

1,234,121 

ตารางเมตร 

สิทธิการเช่า 

  26% 
 

444,354 
          ตารางเมตร 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 26 

 

การให้ผู้สนใจทีจะเช่าพืนทีเข้าชมทรัพย์สินดังกล่าว และการเจรจากบัผู้ทีสนใจจะเช่าพืนที รวมถึงดแูลการจัดเก็บรายได้ให้แก่

กองทรัสต์ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์ชําระคา่ตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แกผู่้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราทีอ้างอิง

ตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทนุ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทกีองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.6.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน  กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็น

คู่สญัญากบัผู้ เช่าพืนทีภายใต้สัญญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับ

จากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากการให้เช่า

อาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้า ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของ

สญัญาทีคล้ายคลงึกนั เช่น 

 รายได้ค่าเชา่รายเดอืน มาจากการให้เช่าทีดนิและอาคารโรงงานหรืออาคารคลงัสนิค้า 

 รายได้ค่าบริการรายเดือน มาจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจดัทําให้อาคารซึงเป็น

ทรัพย์สนิทเีช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพด ี

 รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน มาจากการให้บริการสว่นกลางในเรืองต่าง ๆ เช่น การรักษา

ความปลอดภยั การรักษาความสะอาด การระบายนาํ ดแูลรักษาสวนและภมูิทศัน์ การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาบริเวณสว่นกลาง 

 การกําหนดระยะเวลาการเชา่ สว่นใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาขนัตาํ 3 ปี 

 รายได้ค่าเช่า รายได้คา่บริการ และรายได้ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) ส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตรา

คงทีในแต่ละสญัญา และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายุจะมีการเจรจาเพือกําหนดอตัราค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้คา่บริการ

สว่นกลาง (ถ้ามี) ก่อนการต่ออายสุญัญา  

 สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ซึงจะมกีารกําหนดอตัรา

ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสญัญาบางส่วนจะกําหนดให้ค่าเช่าปรับขึนในลักษณะขันบันได ซึงสญัญาเช่า 

ระยะยาวจะทาํกบัผู้เช่าทีเป็นบริษทัขนาดใหญ่และมีการเชา่พืนทีจํานวนมาก 

 สญัญาเชา่กําหนดให้ผู้ เชา่ต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่ากบัผู้ ให้เช่า 

2.6.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจากการให้เช่าพืนที

อาคารโรงงาน และรายได้จากการให้เช่าพืนทีอาคารคลงัสนิค้า โดยสามารถแบง่รายได้ตามประเภทของสญัญาดงัน ี

 อาคารโรงงานประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

 อาคารคลงัสนิค้าประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่า สญัญาบริการ และสญัญาบริการสว่นกลาง  

ซึงรายได้ค่าเช่าและบริการของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนมีการกระจายตัวในด้านการครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเชา่ ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า ดงัน ี
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(ก)  การครบกําหนดอายุของสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐาน มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่าแบบ

คงทีตลอดสญัญาเช่า และส่วนน้อยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่าคงท ี 

และ/หรือ มกีารขนึคา่เชา่ตามทรีะบุในสญัญาเชา่ โดย ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 อายสุญัญาเชา่คงเหลอืเฉลยี 2.33 ปี 

(ข)  ประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบนัทีเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (รวมอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้า) มีการ

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีผู้ เช่า

มากทสีดุ ได้แก่ ยานยนต์ โลจิสตกิส ์อิเลก็ทรอนิกส ์และค้าปลกี ตามลาํดบั  

ข้อมลูของผู้เชา่จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่าของอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า

ของกองทรัสต์ตามอตัราสว่นรายได้คา่เช่า ค่าบริการ และคา่บริการสว่นกลาง (ถ้าม)ี เป็นดงัน ี 

 

 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2562   

สดัสว่นข้างต้นคํานวณจากรายได้คา่เช่า ค่าบริการ และคา่บริการสว่นกลาง (ถ้ามี) ในเดือนกันยายน 2562 

(ค)  สัญชาตขิองผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบนัทีเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน) สว่นใหญ่ 

จะเป็นผู้เชา่สญัชาติญีปุ่ น รองลงมาเป็นสญัชาติยโุรป ไทย และเอเชยี (ยกเว้นญปีุ่ น) ตามลาํดบั 
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ข้อมลูของผู้เชา่จําแนกตามสญัชาติของผู้ เช่าอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้าของกองทรัสต์

ตามอตัราสว่นรายได้คา่เช่า ค่าบริการ และค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี) เป็นดงันี 

 

 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วันที 30 กันยายน 2562  

สดัสว่นข้างต้นคํานวณจากรายได้คา่เช่า ค่าบริการ และคา่บริการสว่นกลาง (ถ้ามี) ในเดือนกันยายน 2562 

(ง) ผู้ เช่าโรงงานและคลงัสินค้าของกองทรัสต์ 

จากการทีผู้จดัการกองทรัสต์บริหารจดัการกลุม่ผู้เชา่ และการซือทรัพย์สนิเพิมเตมิจงึทําให้การกระจกุตัว

ของรายได้จากผู้ เช่า 10 อันดบัแรกลดลงจาก 20.42% (ณ วันที 30 กันยายน 2561) ลดลงเหลือ 20.38% (ณ วนัที 30 กันยายน 

2562) ซึงทําให้ความเสียงของการกระจกุตวัของรายได้โดยรวมนันลดลง ตลอดทังผู้ เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกและผู้เช่ารายอืน ๆ 

เป็นผู้ เช่าทมีีชอืเสยีง และมฐีานลกูค้าทีเข้มแขง็จึงทาํให้ความเสยีงในฐานลกูค้าของกองทรัสตน์นัลดลง  

2.6.4  ข้อมูลเกยีวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ทรัพย์สินหลัก ทีกองท รัสต์ลงทุน  ผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้แต่งตัง บริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (FPT) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารโรงงาน และบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั (FPIT) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสินค้า 

โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงันี 
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“FPT”) 

FPT เดิมชือบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ถูกจดัตงัขึนในปี 2533 เพือดําเนิน

ธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดย FPT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน  

ณ วันที 30 กันยายน 2562 จํานวน 2,935 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 2,017 ล้านบาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ น 

จํานวน 22,915 ล้านบาท มี บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส ์จํากดั และบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดงิส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นรวมประมาณร้อยละ 89.5 ปัจจบุนั FPT ได้พฒันาอาคารโรงงานให้เช่าทมีีรูปแบบเป็นอาคารโรงงาน

ชันเดียว  โดยอาคารโรงงาน ดังกล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุต สาหกรรม  

ในประเทศไทย การก่อสร้างอาคารโรงงานดังกลา่วข้างต้นดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของ FPT ซึงประกอบด้วยสถาปนิก 

วิศวกรและผู้ จัดการโครงการซึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ทังนี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพทังในด้านการเงินการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิมความคลอ่งตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ

สามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงานตามที

ลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอยา่งต่อเนืองแล้ว นอกจากนี FPT 

ยังให้บริการช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลกูค้ารวมทังการให้บริการ 

ขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติและการให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมกีารแนะนํา 

ผู้ซือสินค้าหรือผู้ จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลกูค้าการให้บริการดังกล่าวนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้าและบริการ  

ซึงส่งผลให้ FPT สามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์แต่งตังให้ FPT เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สาํหรับทรัพยส์นิประเภทอาคารโรงงานของกองทรัสต์ 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (FPIT) 

FPIT เดิมชือบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ FPT โดย ณ วันที 26 กันยายน 

2562 FPT ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

FPIT ได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 

2562 จํานวน 11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพฒันาอาคารคลังสนิค้าทีมีคุณภาพระดับสากลเพือให้เช่า และ/หรือ ขาย  

ซึง FPIT ได้ดําเนินการพฒันาอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารคลงัสินค้าชนัเดียว โดยคลงัสินค้าดงักลา่วตงัอยู่ใน

โครงการคลงัสนิค้า นคิมอตุสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรม ในประเทศไทย โดยผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตงัให้ FPIT เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สาํหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสนิค้า 

2.6.5  การชดเชยเงินประกันกรณีสัญญาเช่ามข้ีอตกลงเกียวกับสทิธใินการย้าย (Option to Swap) 

เนืองจากอาคารคลงัสนิค้าบางอาคาร มีสญัญาเช่าระหว่างผู้ เช่าพนืที กบั FPIT ทีมีข้อตกลงให้สิทธิผู้ เช่า

พนืทีในการย้ายสถานทีเช่า (Option to Swap) ซึง FPIT ให้สทิธิแก่ผู้ เช่าพืนทีในการย้ายไปเชา่อาคารคลงัสนิค้าอืนทีอยูภ่ายใน

กลุม่ FPIT ก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าได้ โดยไม่ถกูริบเงินประกันตามสญัญา (ทังนี อาคารคลงัสินค้าอนืทีอยู่ภายในกลุม่ FPIT 

หมายถึง อาคารคลงัสินค้าที FPIT เป็นเจ้าของกรรมสิทธิและเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยไม่รวมอาคารคลังสินค้าทีเป็น

ทรัพย์สนิหลกัปัจจบุนัของกองทรัสต์)  
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กลา่วคือผู้ เช่าสามารถใช้สทิธิยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิม และย้ายไปเช่าอาคารคลงัสินค้า

อืนทีอยู่ภายในกลุ่ม FPIT ได้ ภายในระยะเวลาการเช่า โดยไม่ถูกริบเงินประกันตามสัญญา ดังนัน เพือมิให้กองทรัสต์ได้รับ

ผลกระทบจากการทีผู้เช่าพนืทีใช้สทิธิในการย้ายสถานทีเช่า (Option to Swap) ไปยงัอาคารคลงัสนิค้าอืนทีอยู่ภายในกลุ่ม FPIT 

ตามสญัญาเช่าดงักลา่ว FPIT ตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเทา่กับเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาตามทรีะบุไว้

ในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ โดยเงือนไขในการชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาลงทุนทีเกียวข้อง ดังนัน กองทรัสต์ 

จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการทีผู้เช่ารายย่อยใช้สทิธิตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักลา่ว 

2.6.6  การรับประกนัการมีผู้ เช่า 

ทรัพย์สนิหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน FPIT และ FPT ตกลงจะรับประกนัการมีผู้ เชา่ทรัพย์สิน ตามสญัญาจะซือ

จะขายทีดินและสิงปลกูสร้าง สัญญาเช่าทีดิน และสญัญาเช่าทีดินและสงิปลกูสร้าง (รวมเรียกว่า “สัญญาลงทนุ”) โดย FPIT 

และ/หรือ FPT จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการในจํานวนเท่ากบัค่าเช่าและค่าบริการ รวมทัง

ค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามทีระบุในสญัญาลงทุน ซึงมีระยะเวลาทีรับประกัน 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์ลงทุน 

ในทรัพย์สินตามสญัญาลงทนุ โดย ณ วันที 30 กนัยายน 2562 มีทรัพย์สนิหลกัปัจจบุนัของกองทรัสต์ทเีข้าเงือนไขการรับประกัน

การมีผู้เช่าดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี 

รายละเอียดทรัพย์สินหลักปัจจุบันทเีข้าเงือนไขการรับประกันการมีผู้เช่า  

ลําดับท ี ประเภท

ทรัพย์สนิ 

ทีตัง พืนทีทรัีบประกัน 

(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าทรัีบประกัน ระยะเวลาทีรับประกัน 

1 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 

บางปะอิน 

3,750 อ้ า ง อิ ง อั ต รา ค่ า เช่ า 

ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ตามรายงานการประเมิน

ซึงจัดทําโดยผู้ ป ระเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิ 

 

ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวันทีกองทรัสต์

เข้าลงทุน (สินสดุวนัที 19 ธันวาคม 2562 ) 

2 คลงัสนิค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ เซน็เตอร์  

(อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี) 

2,016 ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวันทีกองทรัสต์

เข้าลงทุน (สินสดุวนัที 19 ธันวาคม 2562) 

3 คลงัสนิค้า นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

450 ระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวันทีกองทรัสต์

เข้าลงทุน  หรือ  ระยะเวลาการเช่ าตาม

สัญญาเช่าของผู้ เช่าก่อนทีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน (สัญญาเช่าข องผู้ เช่าครบกําหนด

วนัท ี30 ธันวาคม 2563) 

4 คลงัสนิค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 

7,350  ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้เช่านับตังแต่

วันทีสัญ ญ าเช่ากับผู้ เช่า พืนทีสินสุดล ง 

จ น ค รบ กํ า ห น ด ระ ย ะ เว ล า  12 เดื อ น 

นับจากวันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน

ตามสัญญาลงทนุหรือนบัตังแต่วนัทีสญัญา

เช่าทีมีอยู่กับผู้ เช่าพืนทีสินสดุลงจนถึงวันที

กองทรัสต์ ทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายใหม ่

แล้วแตว่นัใดจะถึงกอ่น 
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2.7 หุ้นกู้และการกู้ยืมเงนิ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ ยืมระยะสนัและหุ้นกู้ทงัสิน 9,742,000,000 บาท ซึงมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปน ี

หุ้นกู้ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีภาระหนีหุ้นกู้ทังสิน 8,440 ล้านบาท ซึงเป็นหุ้นกู้ จํานวนรวม 

8.44 ล้านหน่วย มลูคา่ทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปน ี

ประเภทหุ้นกู้  / ครังทอีอก อตัราดอกเบยี อายุ วันทคีรบกาํหนด 
จํานวนเงนิ 

(บาท) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกนั 

ครังที 1/2560     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.98 ต่อปี 3 ปี 5 เมษายน 2563 800,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 4.18 ต่อปี 7 ปี 5 เมษายน 2567 1,000,000,000 

ครังที 1/2561     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 28 มิถุนายน 2564 1,800,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 2.97 ต่อปี 4 ปี 28 มิถุนายน 2565 300,000,000 

-  ชดุที 3 คงทีร้อยละ 3.65 ต่อปี 7 ปี 28 มิถุนายน 2568 380,000,000 

-  ชดุที 4 คงทีร้อยละ 4.06 ต่อปี 10 ปี 28 มิถุนายน 2571 1.260,000,000 

ครังท ี2/2561     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 19 ธันวาคม 2563 300,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 3.14 ต่อปี 3 ปี 19 ธันวาคม 2564 1,000,000,000 

-  ชดุที 3 คงทีร้อยละ 4.19 ต่อปี 10 ปี 19 ธันวาคม 2571 600,000,000 

ครังที 1/2562     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.63 ต่อปี 4 ปี 8 สงิหาคม 2566 500,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 3.14 ต่อปี 7 ปี 8 สงิหาคม 2569 500,000,000 

รวมหุ้นกู้   8,440,000,000 

ดอกเบียของหุ้ นกู้ มีกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวันที 5 ตุลาคม และ 5 เมษายน  ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

สาํหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2560 และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวนัที 28 ธันวาคม และ 28 มิถนุายน ของทุกปี ตลอดอายุของ

หุ้นกู้ สาํหรับหุ้นกู้ทีออกครังที 1/ 2561 และกําหนดชําระทกุ ๆ หกเดือน ในวนัที 19 มิถนุายน และ 19 ธันวาคม ของทกุปี ตลอด

อายุของหุ้นกู้  สาํหรับหุ้นกู้ ทีออกครังที 2/ 2561 และกําหนดชําระทกุ ๆ หกเดือน ในวนัที 8 กมุภาพนัธ์ และ 8 สิงหาคม ของทกุปี 

ตลอดอายขุองหุ้นกู้ สาํหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2562  หุ้นกู้ดังกลา่วข้างต้นได้กําหนดข้อจํากดับางประการ เช่น กําหนดอัตราสว่น
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ของมูลค่าการกู้ยมืต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ณ สินงวดบญัชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ยืม 

ก่อหน ีหรือกอ่ภาระผกูพนัใด ๆ เว้นแต่เป็นเรืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั  

เงนิกู้ยมืระยะสัน 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์ FTREIT มีเงินกู้ ยืมระยะสันทังสิน 1,302.00 ล้านบาท มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพือลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมของกองทรัสต์ FTREIT 

ประเภทของอัตราดอกเบยี อัตราคงที 

การชาํระดอกเบีย ชําระทกุ ๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

ระยะเวลาเงนิกู้ 12 เดือน  

ระยะเวลาชําระคนืเงนิกู้ ชําระคืนเงินต้นเมือครบกําหนด 
 

หลักประกันการกู้ยืม ไมมี่หลกัประกัน 

เงือนไขการกู้ยมืทีสาํคัญ 1. ไมจํ่าหนา่ยจ่ายโอน หรือก่อภาระผกูพนัในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Negative Pledge) 

2. เงือนไขสําคัญทีกองทรัสต์ต้องไมป่ฏิบัติ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารผู้ให้เงินกู้แบบ

เป็นลายลกัษณ์อักษร (Consent) ในเรืองดังต่อไปนี 

2.1 ประกอบธุรกิจอืนทีมีวตัถปุระสงค์แตกต่างไปจากธุรกิจปกติทีกระทําอยูอ่ยา่งมีนัยสําคัญ 

2.2 กู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพันต่อบุคคลอืนเพิมขึนจากหนีหรือภาระผูกพันทีผู้ กู้ มีอยู่ ณ  

วนัทําสญัญาฉบบัน ี

2.3 จํ าหน่าย จ่ าย โอ นทรัพ ย์สิน ประ เภ ทอ สังหา ริมท รัพ ย์ แล ะสิท ธิการเช่า  ทีไม่ ใช่  

(ก) การจําหน่ายทรัพย์สินจากการใช้สิทธิซือของผู้ เช่ารายย่อย (option to buy) ตามทีประกาศไว้ 

ในหนังสือชีชวน หรือ (ข) การจําหน่ายทรัพย์สินเป็นจํานวนรวมไม่เกินกว่า 1,600,000,000 บาท  

ในแต่ละครังและรวมกันไมเ่กินกวา่ 6,400,000,000 บาท  

2.4    ก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพันใด ๆ บนทรัพย์สิน หรือรายได้ของกองทรัสต์ 

2.5 ลดทนุนอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่องสว่นเกินทีมาจากการดําเนินงาน

ปกติ หรือการลดทนุตามมติผู้ถือหนว่ย 

2.6    เปลียนหรือเพิมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

3.    การรักษาอตัราสว่นภาระหนีทีมีภาระดอกเบยีต่อมูลค่าทรัพย์สนิรวม 

       ผู้ กู้ ต้องดําเนินการให้ภาระหนีตามสัญญ านี  เมือรวมกับภาระหนีทังหมดภายใต้สัญ ญา 

สินเชืออืน ๆ ทงัหมดของผู้กู้  มีจํานวนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 35 ของมลุค่าสินทรัพย์รวมของผู้กู้  

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินและการออกหุ้ นกู้ เพือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

เข้าลงทุนนันเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนืองจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพือให้ผลตอบแทนเพิมสูงขึน 

โดยการกู้ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้นทนุทางการเงินได้ในระดบัหนึงซึงดีกว่าการระดมทนุจากผู้ลงทุนเพือมาลงทุนทังหมด อนึง 

สดัส่วนการกู้ยืมเงินต่อส่วนทุนนันจะไม่เกินทีระบุไว้ในสญัญาก่อตังกองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์จะคํานึงถึงการบริหาร

ความเสียงของการกู้ ยืมเงินด้วย นอกจากนี อัตราดอกเบียและเงือนไขการกู้ยืมเงินทีกองทรัสต์ได้ทําการกู้ยืมถือว่ามีความ

สมเหตสุมผลตอ่สภาวะการณ์ในปัจจบุนั  
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ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึงจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด อยู่ที A (Stable 

Outlook) (ระดับการลงทนุ - Investment Grade) ซึงให้อันดับ ณ วันที 22 กรกฎาคม 2562 ซึงถือเป็นอันดับเครดิตทีสูงทีสุด

สาํหรับกองทรัสต์ประเภทอตุสาหกรรมและโลจิสตคิส์ในประเทศไทย 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีสดัส่วนของเงินกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total 

Asset Value) เท่ากบัร้อยละ 25.31 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิการให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน 

3.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที 2 ของปี 2562 ขยายตัว 2.3% เทียบกับการขยายตัว 2.8% ในไตรมาสแรก ด้านการใช้จ่าย  

มีปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที

การสง่ออกสนิค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลติ การผลิตสาขาเกษตรกรรม และสาขาอตุสาหกรรมปรับตวัลดลง ในขณะทีการ

ผลติสาขาทีพักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการ ขนส่งและสถานทีเก็บสินค้า ชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม การผลิตสาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขนึ และสาขาการค้าสง่ ค้าปลกี ขยายตวัในเกณฑ์

ดีต่อเนือง เมือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที 2 ของปี 2562 ขยายตัว 0.6% จากไตรมาสแรก  

รวมครึงแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวั 2.6% 

การบริโภคภาคเอกชนขยายตวั 4.4% อยู่ในเกณฑ์สงูต่อเนืองจากการขยายตวั 4.9% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยั

สนบัสนนุจาก อตัราดอกเบีย อตัราเงินเฟ้อ และอตัราการว่างงานทยีงัอยู่ในระดบัตํา ราคาสนิค้าเกษตรสาํคญัหลายรายการ

อยู่ในเกณฑ์ดี และการดําเนินมาตรการดูแลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึนของตัวชีวัด 

ด้านการใช้จ่ายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจําหน่ายนํามันเบนซิน  

แก๊สโซฮอล์ และนํามันดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึงคงทน ซึงขยายตัว 17.2%  4.7% และ 3.5% ตามลาํดับ 

ในขณะทียอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดขายรถยนต์นังส่วนบุคคล ขยายตัว 5.4% และ 1.7% ชะลอตวัลงจากการ

ขยายตัว 10.6% และ 12.3% ในไตรมาสแรกตามลําดับ ความเชือมันของผู้ บริโภคเกียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

อยู่ทีระดับ 64.8 เทียบกับระดบั 68.1 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพอืการอุปโภคของรัฐบาลขยายตวั 1.1% เทียบกับ

การขยายตัว 3.4% ในไตรมาสก่อนหน้า รวมครึงแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.6% และการใช้จ่าย 

ของรัฐบาลขยายตวั 2.2% 

การลงทุนและการส่งออกสนิค้า 

การลงทุนรวม เพิมขึน 2.0% เทียบกับการขยายตัว 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.2% 

ชะลอลงจากการขยายตัว 4.4% ในไตรมาสก่อนหน้า สว่นการลงทนุภาครัฐเพมิขึน 1.4% โดยการลงทนุของรัฐบาลขยายตวั 

5.9% ขณะทีการลงทนุของรัฐวิสาหกิจลดลง 5.0% รวมครึงแรกของปี 2562 การลงทนุรวมขยายตัว 2.6% โดยการลงทุน

ภาครัฐขยายตวั 0.6% และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวั 3.3% 
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การส่งออกสนิค้าลดลง 4.2% ต่อเนืองจากการลดลง 4.0% ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการลดลงของการส่งออก 

และการชะลอตัวเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเพิมขึนของมาตรการกีดกันทางการค้า กลุ่มสินค้าสง่ออก 

ทีมลูค่าขยายตวั เช่น ชินสว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ เครืองปรับอากาศ เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกทีมูลค่าลดลง เช่น กลุ่ม

สินค้าเกษตร รถยนต์นัง ปิโตรเคมี เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญีปุ่ น อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) 

ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ลดลง ขณะที การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนือง เมือหกัการส่งออก

ทองคําทียังไมข่ึนรูปออกแล้ว มูลค่าการสง่ออกลดลง 5.8% รวมครึงแรกของปี 2562 การส่งออกสนิค้ามีมลูคา่ลดลง 4.1% 

โดยปริมาณการสง่ออกลดลง 4.4% ในขณะทรีาคาสง่ออกเพมิขึน 0.3% 

แนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศไทย  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตวั 2.7% - 3.2% โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก  

(1) การขยายตวัในเกณฑ์ดีของอปุสงค์ในประเทศทงัในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุน ภาคเอกชน  

(2) แนวโน้มการปรับตวัดีขึนอย่างช้า ๆ ของการสง่ออกในช่วงครึงปีหลงั ตามการปรับตวัของ ภาคการสง่ออกและการผลติ

ต่อมาตรการกีดกนัทางการค้าทคีาดว่าจะชดัเจนมากขนึ  

(3) การดําเนินมาตรการขบัเคลอืนเศรษฐกจิทีสาํคัญของภาครัฐ 

(4) ฐานการขยายตวัทีอยูใ่นระดบัตํา 

ปัจจัยเหล่านจีะทาํให้เศรษฐกิจในครึงปีหลงัขยายตวัเร่งขึน ทังนี คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินค้าจะลดลง 1.2% การบริโภค

ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวั 4.2% และ 3.8% ตามลาํดับ อตัราเงินเฟ้อทวัไปเฉลยีอยู่ในช่วง 0.7% - 1.2% และ

บญัชีเดินสะพดัเกนิดุล 5.9% ของ GDP 

(ทีมา: คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 

3.2 ภาพรวมธุรกิจคลงัสินคา้ให้เช่า 

ลักษณะเฉพาะของคลังสนิค้าในประเทศไทย 

ตลาดคลงัสนิค้าในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีทีผ่านมา โดยเติบโตจากกลุ่มคลงัสินค้าแบบดงัเดิม 

ทีดําเนินกิจการแบบครอบครัว มีความสงูจากพืนอาคารถึงเพดานไม่เกิน 7 เมตร โดยทีพนืของอาคารคลังสินค้าอยู่แนว

เดียวกบัพืนราบ มีวิธีการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุกเพอืส่งมอบสินค้าตามความสงูของรถบรรทกุ และต่อมามกีารพฒันา

คลงัสินค้าโดยยกระดับความสงูพืนอาคารให้สูงขึนจากพืนราบอย่างน้อย 1.3 - 1.5 เมตร เพือให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

กับรถบรรทุก พืนอาคารสามารถรับนําหนักได้ประมาณ 3 - 5 ตัน และความสงูจากพืนอาคารถึงเพดานของคลงัสินค้า

เพิมขึนเป็น 9 ถึง 12 เมตร เพือเพมิประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลติภณัฑ์และระบายอากาศได้ดี ผู้พฒันาคลงัสินค้าให้เช่า

ในประเทศไทย ประกอบด้วย 2 กลุม่หลกั คอื 

(1) ผู้ พัฒนาคลังสินค้าขนาดใหญ่ ผู้พฒันาคลงัสนิค้าประเภทต่างๆ เช่น คลงัสนิค้าสาํเร็จรูป (Ready-Built) 

และคลงัสินค้าทีสร้างตามความต้องการของผู้ เช่า (Built-to-Suit) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตวัอย่างเชน่ 
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 บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน (WHA) 

ผู้พฒันาทีมุง่เน้นการพฒันาศนูย์กลางโลจิสติกส์ โรงงาน โดยเฉพาะคลงัสนิค้าทสีร้างตามความต้องการของผู้ เช่า และศนูย์

กระจายสินค้าตามทําเลต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ สมทุรปราการ ชลบุรี และระยอง ในเดือนธันวาคม 2557 WHA ได้จัดตัง

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ชอืว่า “กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์

เฮ้าส์ ฟันด์” (WHAPF) เพือลงทุนในทีดิน สิทธิการเช่า อาคาร อุปกรณ์ งานระบบ และทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง WHAPF  

ได้เพิมทุนครังที 1 และ 2 ในปี 2558 และ 2559 ตามลาํดับ ในปี 2560 ถูกแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ชอืว่า “ทรัสต์เพอืการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท” (WHART) และเพิมทุนเป็นครังที 3 ในปี 2561 

ปัจจุบันทรัสต์แห่งนีประกอบด้วย 24 โครงการในทําเลทีสําคัญ เช่น บางนา-ตราด (เทพรัตน) ชลบุรี-ระยอง หรือเขต

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก และอยธุยา-สระบุรี 

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (FPT) 

FPT ดํ า เนิ น ก าร พัฒ น า อ า ค า รโรง งา น  แ ล ะ ค ลังสิ น ค้ า ให้ เช่ า คุณ ภา พ สูง  ซึ งตั งอ ยู่ ใน นิ ค ม อุต สา ห ก รร ม  

สวนอตุสาหกรรม และเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย ในปี 2557 ได้จดัตงั “ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน” (TREIT) บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ซึงประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงงาน 

ให้เช่าในทําเลต่าง ๆ เช่น ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ ชลบุรี ระยอง และอยธุยา ในปี 2560 ได้ทําการควบรวมกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) เข้ากับกองทรัสต์  

โดยภายหลงัการควบรวมแล้ว TREIT  กลายเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสดุของประเทศไทย ต่อมาในปี 2562  

ได้มีการเปลยีนชือเป็น “ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต”ี (FTREIT) 

(2) ผู้ พัฒนาคลังสินค้าขนาดเล็ก ผู้พฒันาทีเน้นการพฒันาคลังสินค้าขนาดเลก็ และขนาดกลางเป็นหลกั

โดยเน้นทําเลเฉพาะ โดยมรีายชอืดงัต่อไปน ี

 บริษัท ทพิย์โฮลดงิ จาํกัด 

ผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึงโดยปกติพัฒนาทิดินของตนเอง  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ ผลิต 

ทงัภายในประเทศและต่างประเทศในอตุสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อตุสาหรรมอากาศยาน ชินส่วนรถยนต์ เสือผ้า เครืองสาํอางค์ 

อิเลก็ทรอนิกส์ อาหารและเครืองดืม เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โลจสิตกิส์ และขนสง่สนิค้า 

 บริษัท ศริิโกมล โฮลดิง จาํกัด 

ผู้พฒันาในพนืทีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึงมโีรงงานและคลงัสนิค้าสร้างสาํเร็จรูป และแบบสร้างตามความต้องการของผู้เชา่ 

 บริษัท โชตธินวัฒน์ จํากัด  (กลุ่มบริษัท เค กรุ๊ป) 

ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านคลังสินค้า และโรงงานสําเร็จรูปในทําเลต่าง ๆ เช่น บางนา-ตราด (เทพรัตน) พระราม 2 

ลาดกระบงั (ฉลองกรุง) และระยอง 
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ทศิทางตลาดครึงแรกของปี 2562 และแนวโน้ม 

ผลกระทบทีสําคัญของตลาดอาคารคลงัสนิค้าให้เช่า ขนึอยูก่ับความก้าวหน้าในการจดัตังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หรือ EEC โดยผู้พฒันาชนันําหลายรายให้ความสนใจในการจัดตังนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ซึงครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นอกจากนี ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็จะมีการขยายตัวเพิมขึนเนืองจาก

ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดตังระเบียงเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน ดังนันจึงส่งผลดีต่อตลาด

คลงัสินค้าให้เชา่ซึงตงัอยูท่างทิศตะวันออกของกรุงเทพ สวุรรณภมูิ-บางปะกง จนถึงพนืทีอีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการพฒันา

โครงสร้างพนืฐานและโลจิสติกส์ต่าง ๆ ในพนืทรีะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ได้แก่ 

- โครงการพฒันามอเตอร์เวย์  เส้นทาง คือ กรุงเทพ - ชลบุรี พทัยา - มาบตาพดุ และแหลมฉบงั - นครราชสมีา 

- การพฒันาในพืนทีอู่ตะเภา มาบตาพดุ และถนนเลยีบชายหาด (ระยอง - ชลบุรี) 

- โครงการรถไฟ : การพฒันารถไฟรางคู่ (ฉะเชิงเทรา - คลอง 19 - แก่งคอย) รถไฟความเร็วสงู (กรุงเทพ - ชลบุรี - 

ระยอง) การกอ่สร้างสถานีรถไฟอูต่ะเภา 

- โครงการสนามบิน : การพฒันาสนามบินอูต่ะเภาให้เป็นสนามบนิพาณิชย์แหง่ที 3 และเป็นศนูย์ซ่อมบํารุงอากาศ

ยาน ศนูย์บริการขนส่งสนิค้าทางอากาศ และศนูย์โลจิสตกิส์ 

- โครงการท่าเรือ : การพฒันาท่าเรือสตัหีบให้เป็นท่าเรือข้ามฟากทีเชือมต่อจากทะเลในอ่าวไทย การขยายท่าเรือ

แหลมฉบงั 

คาดว่าการเพิมขึนของอัตราการครอบครองในปลายปี 2561 เกิดจากอุปทานใหม่ทีมีจํากัดทําให้อปุสงค์ไล่ท ันอุปทาน  

โดยคาดการณ์ว่าในปีทีจะมาถึงนีอุปทานจะเพิมขึนอีกครังอนัเป็นผลมาจากการลงทนุจากทังภาครัฐและเอกชน ซึงพืนที 

ทีมุ่งเน้น คือ อีสเทิร์นซีบอร์ด สืบเนือ งมาจากการดําเนินการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อย่างยังยืน  

อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบบางส่วนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเติบโตด้านการส่งออกทีชะลอตวัลง

ตลอดทงัปีเนอืงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

อุปทานคลังสินค้าให้เช่า 
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การเปลียนแปลงทีสําคัญของอุปทานรวมทังหมดในช่วงปลายปี 2559 ประมาณ 767,199 ตารางเมตรส่วนใหญ่มาจาก

ผู้พฒันารายใหญ่ เชน่ FPT และ WHA ณ สนิปี 2561 อุปทานคลงัสนิค้าอยู่ที 5,232,292 ตารางเมตร โดยเพมิขึนประมาณ 

254,578 ตารางเมตร อุปทานเพิมขึน 5% จากปีก่อน ครึงปีแรกของปี 2562 อุปทานคลงัสนิค้าอยู่ที 5,299,476 ตารางเมตร

โดยมีเพียง 67,184 ตารางเมตรทีเพิม เข้ามาคิดเป็น 1% การเพิมขึนเล็กน้อยของอุปทานเนืองมาจากแรงกดดันจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

อุปทานจําแนกตามพืนท ี

อปุทานแจกแจงตามทําเล 2557 2558 2559 2560 2561 
เปลียนแปลง

จาก  

ครึงปีแรก 

2562 

กรุงเทพฯ 255,279 255,279 347,299 347,299 348,377 0.3% 351,467 

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1,054,498 1,165,518 1,392,019 1,402,091 1,499,375 6.9% 1,499,375 

ปทมุธานี – อยธุยา 484,198 528,289 637,817 754,230 842,297 11.7% 896,053 

สวุรรณภูมิ – บางปะกง 1,609,885 1,755,731 1,977,524 2,159,825 2,209,126 2.3% 2,208,173 

อืนๆ 196,912 196,912 314,269 314,269 333,117 6.0% 344,408 

รวม 3,600,772 3,901,729 4,668,928 4,977,714 5,232,292 5.1% 5,299,476 

ทีมา : แผนกวิจยั และให้คําปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 
อุปทานสว่นใหญ่อยู่บริเวณสุวรรณภูมิ-บางปะกง โดยมีพืนทีประมาณ 2,208,173 ตารางเมตร ตังอยู่ทางทิศตะวันออก 

ของเขตกรุงเทพมหานคร เป็นทีตงัของนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งทีบริษัทข้ามชาติชันนําของโลกหลายแห่ง 

ตังโรงงานผลิตสินค้าจําหน่ายทังตลาดในประเทศและต่างประเทศ สิงดึงดูดทีสําคัญ คือ พืนทีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  

และมีโครงสร้างพืนฐานซึงสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งไป และกลบัจากท่าเรือ สนามบิน และรถไฟทีสําคัญ ๆ อุปทาน

อนัดับที 2 ตงัอยู่ในพืนทีอสีเทิร์นซีบอร์ดโดยมีอุปทานรวมประมาณ ,499,375 ตารางเมตร พืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นพนืที 

ทีกําลงัพฒันา เติบโตอย่างมงัคังโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทงัยังเป็นทีตังของผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี อิเลก็ทรอนิกส์ อาหาร เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน และภาคสว่นทีมีมลูค่าสงูอืน ๆ รวมถึงอตุสาหกรรม

การท่องเทียวและอสงัหาริมทรัพย์ทีมีชือเสยีงในจังหวดัชลบุรีซึงเป็นจังหวดัทีมีท่าเรือนําลึก (แหลมฉบัง) พืนทีปทุมธานี – 

อยธุยามีอปุทานสงูเป็นอนัดบัที 3 โดยมีพนืทีทงัสนิ 896,053 ตารางเมตร ซงึอปุสงค์สว่นใหญ่มาจากผู้ ค้าปลกีสินค้าอปุโภค

และบริโภคสาํหรับตลาดภายในประเทศ 
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อุปสงค์คลังสินค้าให้เช่าและอัตราการเช่า 

ในช่วงปี 2557 อุปสงค์และอัตราการเชา่อยู่ที 80% และเพมิขึนเล็กน้อยเป็น 83.2% ในปี 2561 เหตผุลหลกัคืออปุทานใหม ่

ทีจํากัด สง่ผลให้อัตราการเช่าเพิมขึนจาก 81.7% เป็น 83.2% ผู้ประกอบการสว่นใหญ่พยายามทีจะรักษาลกูค้าเดิมไว้ ทังนี

ในช่วงปลายปี 2561 พืนทีคลงัสินค้าทีมีการเช่ามีจํานวน 4,350,941 ตารางเมตร จากพืนทีทังหมด 5,232,292 ตารางเมตร 

หรือ คิดเป็นอัตราการเช่าประมาณ 83.2% เพิมขึนประมาณ  428,453 ตารางเมตร เนืองจากอุปทานใหม่ทีมีจํากัด  

และอุปสงค์ทีมากกว่าอปุทานนําไปสู่การเพมิขึนของอัตราการเช่าจาก 81.6% เป็น 83.0% โดยในเขตกรุงเทพยังคงเป็น

พนืทีทีมีความต้องการสดุเนืองจากมีอตัราการเช่า 100% รวมถึงพืนทีในอีสเทิร์นซีบอร์ดทีมีสญัญาณการเติบโต เนืองจาก

พนืทดีังกลา่วมอีัตราการเช่า 70% โดยเพิมขึน 4.7% จากปีก่อน ซึงเป็นอตัราการเติบโตทีสงูทีสดุในทกุโซน การเช่ารวมสทุธิ

ทังหมดในครึงปีแรกนีลดลง เนืองจากอปุทานทีเพิมขึนในตลาด อย่างไรก็ตามการเช่ารวมสทุธิทียังคงเป็นบวกชีให้เห็นว่า 

ยังมีความต้องการเช่าพืนทีคลังสินค้าในตลาด อย่างไรก็ตามการเติบโตของอุปสงค์สําหรับพืนทีคลังสนิค้า ปัจจยัหลกั 

มาจากการเพิมขึนของการบริโภคภาคเอกชน และการเติบโตในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  

อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตในครึงปีหลงัของปี 2562 อาจชะลอตวัลงจากความไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมถึงปัจจัย 

ทีไม่สามารถควบคมุได้จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี 

3.3  ภาพรวมธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (RBF : Ready Built factory) 

ทําเลทีสําคัญ สําหรับตลาดโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (RBF) 

พนืทีอีสเทิร์นซีบอร์ดตังอยู่ชายฝังตะวันออกของประเทศไทยใกล้กับท่าเรือนําลึกรวม 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรีและระยอง 

จังหวัดชลบุรีตังอยู่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิก ส์  

และยานยนต์ ชลบุรีเป็นทีตังของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอตุสาหกรรมปินทอง จังหวัดระยองตงัอยู่ติดกับ

จงัหวัดชลบุรี อตุสาหกรรมหลกัคือปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ และโรงกลนันํามนั นิคมอตุสาหกรรมทีตงัอยู่ในจังหวัดนี ได้แก ่

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต ีและ WHA (เหมราช) นคิมอตุสาหกรรมอีสเทร์ินซีบอร์ด 

ผู้พัฒนาโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ารายใหญ่ในประเทศไทย 

(1)  บริษัท ดับบลิว เอชเอ  คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เชียวชาญทางด้านการพัฒ นานิคม

อตุสาหกรรม สาธารณปูโภค และอสังหาริมทรัพย์ WHA พฒันานคิมอตุสาหกรรมทีครบครัน ซึงรวมถงึ ไฟฟ้าและนาํประปา 

โทรศพัท์ การกําจัดสงิปฏิกูลและของเสยี และสงิอํานวยความสะดวกอืน ๆ ภายในนิคม บริษัทยงัให้บริการหลังการขาย 

แกผู่้ประกอบการทงัไทยและตา่งชาติในจงัหวดัชลบุรี ระยอง และสระบรีุ 

(2)  บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มีความเชียวชาญในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม 

โดยเน้นจังหวัดชลบุรีและระยองเป็นหลัก บริ ษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีครบครันตามมาตรฐานของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ ไฟฟ้าและนําประปา โทรศัพท์ การกําจัดสิงปฏิกลูและของเสยี และสิงอํานวยความ

สะดวกอืน ๆ ภายในนคิมฯ 

(3)  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT)  ดําเนินการพฒันาอาคาร

โรงงาน และคลงัสินค้าให้เช่าคุณภาพสูง ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 
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ในประเทศไทย ในปี 2557 ได้จัดตัง “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน” 

(TREIT) ในปี 2560 ได้ทําการควบรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND  TGROWTH และ TLOGIS เข้ากบักองทรัสต์ 

โดยภายหลงัการควบรวมแล้ว TREIT กลายเป็นกองทรัสต์อตุสาหกรรมทีใหญ่ทีสดุของประเทศไทย ตอ่มาในปี 2562 ได้มี

การเปลียนชือเป็น “ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต”ี (FTREIT) 

(4) บริษัท ปินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด (มหาชน) ร่วมกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดตังนิคมอุตสาหกรรมปินทองทีสามารถรองรับการทํางานได้อย่างครบครันในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และพฒันา

ระบบโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

ทศิทางตลาดครึงหลังของปี 2562 และแนวโน้ม 

เช่นเดียวกับตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ตลาดโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าขึนอยู่กับความก้าวหน้าในการจัดตังระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เช่นกนั ซึงจะทําให้ผู้ เช่าสนใจทีจะสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทีอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ซึงครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน  EEC อย่างจริงจัง 

โดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ยงัช่วยสง่ผลในเชิงบวกต่อตลาดการให้เชา่พนืทีโรงงานในพืนทีน ี

แนวโน้มความต้องการเช่าพืนทีโรงงานจะเพิมขึนอีกครังอย่างช้า ๆ เนืองจากข้อมลูล่าสุดแสดงให้เห็นสญัญาณเชิงบวก 

ของอัตราการเช่าทีดีขึน  ทังนีเนืองจากโครงสร้างพืนฐานทีมีประสิทธิภาพในประเทศไทยรวมถึงการคมนาคมขนส่ง 

และสาธารณูปโภค ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางลําดับแรกสําหรับนักลงทุนต่างชาติเนืองจากทีตังทาง

ภมิูศาสตร์ทีเป็นศูนย์กลางของภมูิภาคซึงทําให้เชอืมต่อได้ดีกับกัมพชูา ลาว พม่า และมาเลเซีย อย่างไรกต็าม มคีวามเสียง

ทีผู้พฒันาอตุสาหกรรมต้องคํานึงถงึ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดดงัทีเกิดขึนตังแต่

ปี 2557 อีกทังภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุนต่างชาติ ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมาย

ปลายทางการลงทนุทีดึงดูดใจด้วยโครงสร้างพืนฐานระดับสูง สภาพภูมิศาสตร์ทีเอืออํานวย แรงงานทีมีความสามารถ  

และระบบการเงินทมีันคง นโยบายสิทธิประโยชน์ใหม่ของ BOI เรียกว่า ‘Thailand Plus’ มีการบงัคับใช้เมือเร็ว ๆ นี คาดว่า

จะให้ผลสนบัสนนุการเติบโตของอตุสาหกรรมตามทีรัฐบาลมุ่งหวัง 

ด้วยเหตดุังกล่าว จึงมีการคาดการณ์ว่าในปีทจีะถึงนีอุปทานจะยงัคงเดิมเนืองจากอัตราการเช่าทีเพิมขึนอย่างช้า ๆ ทําเล 

ทีมุ่งเน้นจะเป็นพนืทอีีสเทิร์นซีบอร์ดสืบเนืองมาจากการดําเนินการอย่างยังยืนของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

โดยอาจมีผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตด้านการสง่ออกทีอ่อนตัวลงตลอดทงัปีเนืองจาก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี 
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อุปทานโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า 

 

การเปลียนแปลงทีสําคญัของอปุทานรวมทังหมดในช่วงปลายปี 2558 ประมาณ 2,797,212 ตารางเมตร ส่วนใหญ่มาจาก

ผู้พัฒนารายใหญ่ เช่น อมตะ ซัมมิท, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี, และWHA RBF ณ สินปี 2561 อุปทานอยู่ที 2,927,805 

ตารางเมตร โดยเพิมขึนประมาณ 10,180 ตารางเมตร เทียบกบัปลายปี 2560 อุปทานเพิมขึน 0.3% จากปีก่อน และโดย

เฉลียในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่านมาอุปทานเพิม 2.0% เนอืงจากการขยายตวัอย่างช้า ๆ ของการสง่ออก เราคาดการณ์ว่าผู้พฒันา

อตุสาหกรรมจะยงัคงได้รับแรงกดดนัจากสถานการณ์เศรษฐกิจซึงส่งผลตอ่การขยายตัวของอปุทาน 

อุปทานจําแนกตามพืนท ี

อปุทานแจกแจงตามทําเล 2557 2558 2559 2560 2561 
เปลียนแปลง

จาก  

อีสเทิร์นซีบอร์ด 1,332,592 1,388,963 1,404,008 1,404,008 1,407,296 0.2% 

ปทุมธานี – อยธุยา 588,536 589,342 589,342 589,342 595,418 1.0% 

สวุรรณภมูิ – บางปะกง 554,055 639,155 648,155 660,155 660,155 - 

อืนๆ 133,846 179,752 218,782 264,120 264,936 0.3% 

รวม 2,609,029 2,797,212 2,860,287 2,917,625 2,927,805 0.3% 

ทีมา : แผนกวิจยั และให้คําปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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อปุทานสว่นใหญ่อยู่ในพืนทีอสีเทิร์นซีบอร์ดโดยมขีนาดพนืทีเช่าประมาณ 1,407,296 ตารางเมตร อีสเทร์ินซบีอร์ดเป็นพืนที

ทีกําลังพัฒนา เติบโตทังด้านความมังคังและยานยนต์ อีกทังยังเป็นทีตังของผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน และภาคส่วนทีมีมลูค่าสงูอนืๆ ยังไม่รวมถึงอุตสาหกรรม

การท่องเทียว และอสงัหาริมทรัพย์ซึงจังหวัดชลบุ รีมีชือเสียงเป็นพืนทีที รู้จักกัน เป็นจังหวัดทีมีท่าเรือนําลึกตังอยู่  

(แหลมฉบัง) อันดับทีสองและสาม คือ พืนทีสุวรรณภูมิ  - บางปะกง และปทุมธานี - อยุธยา โดยมีอุปทานรวมทังสิน

ประมาณ 660,155 และ 595,418 ตารางเมตร ตามลาํดบั 

พนืทอีีสเทิร์นซีบอร์ดมีสว่นแบ่งทางการตลาดของพนืทโีรงงานให้เช่าใหญ่ทีสดุเนอืงจากอยู่ใกล้กบัท่าเรือแหลมฉบัง และเป็น

ทีตงัของนิคมอตุสาหกรรมหลายแห่ง ประกอบด้วย 2 จงัหวดัสาํคญั คอื ชลบรีุ และระยอง 

อุปสงค์โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าและอัตราการเช่า 

ในปี 2557 อปุสงค์และอตัราการเช่าเฉลยีอยู่ที 77.5% จากนนัลดลงเลก็น้อยเป็น 76% และคงทีจนถึงสินปี 2559 สว่นใหญ่

เกิดจากการเพิมขึนของอุปทานพืนทีโรงงานให้เช่าตังแต่ปี 2555 และปี 2558 ในขณะทีการเติบโตด้านอุปสงค์ค่อนข้าง 

อ่อนลงอย่างต่อเนือง อุปสงค์รวมของโรงงานให้เช่า ณ สินปี 2561 อยู่ที 2,299,857 ตารางเมตร เพิมขึนประมาณ 49,294 

ตารางเมตรจากปีก่อน โรงงานให้เช่าทมีีการเช่าแล้วทงัหมดมีจํานวน 2,299,857 ตารางเมตรจากพนืทีทังหมด 2,927,805 

ตารางเมตร หรือมอีตัราการเช่าอยู่ท ี78.6% เพมิขนึ 123,454 ตารางเมตร จากสนิปี 2559 

ในปลายปี 2561 พนืทีปทมุธาน ี- อยุธยา เป็นตลาดทีแข็งแกร่งทสีดุโดยมีอตัราการเช่าท ี91% เหตุผลหลกัอาจมาจากการที

ผู้พฒันารายใหญ่พยายามรักษาลกูค้าทีมีอยู่เดิมโดยเสนอสิงจงูใจด้วยการปรับปรุงพนืทีทีมีอยู่เพอืการให้เช่าในระยะยาว 

พนืทีสวุรรณภูมิ - บางปะกง เป็นพนืทีทีมีสัญญาณการเติบโตต่อเนือง โดยมีอัตราการเช่าเพิมขึนเป็น 70.8% ซึงเพิมขึน 

6.3% จากปีก่อน  ด้วยการเช่าสทุธิทีเพิมขึนชีให้เห็นว่าโรงงานให้เช่ายังคงเป็นทีต้องการในตลาด และคาดการณ์ว่า 

การเติบโตยังคงดําเนินต่อไปในชว่งครึงปีแรกของปี 2562 อุปสงค์จะยังคงมีการเติบโตเนืองจากการสนับสนนุของรัฐบาล 

ในการให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผ่านการส่งเสริมการลงทนุในพืนที EEC โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

รวมถึงประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีส่งผลให้โรงงานย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนไปยัง

ประเทศอืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึงประเทศไทยถือเป็นประเทศทางเลือกทีนกัลงทุนให้ความสนใจ เนืองจากมี

ระบบโครงสร้างพืนฐาน และเป็นจดุเชอืมต่อระบบขนสง่ไป และกลบัจากทา่เรือ และสนามบนิในภมูภิาค 

ทีมา: แผนกวิจัยและให้คําปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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4. ปัจจยัความเสียง 

4.1      ความเสียงเกียวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1  ความเสียงจากการปฏบิัติตามสัญญาทีเกยีวข้องกับการลงทุน 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทนุ กองทรัสต์ได้เข้าทําสญัญาเช่าทีดิน 

สญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าอาคารและสงิปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายอาคารและสงิปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายทีดิน

และสงิปลกูสร้าง และ/หรือสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกบัการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพอืประโยชน์ 

ในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และดาํเนินการใด ๆ เพอืให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ ผิดสัญญา หรือ  

เกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิก หรือ ผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญา  

เรียกคา่เสียหาย รวมตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และค่าเช่าทชีําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผิดสญัญาดงักลา่ว

อาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสญัญาตามที

กําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคบัให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ ในกรณีทีคู่สญัญาปฏิบติัผิด

ข้อกําหนดและเงือนไขตามสญัญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระคา่เสยีหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง กองทรัสต์อาจต้อง

นําเรืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเกียวข้องซึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดําเนินการ

ดังกล่าว ทงันี  ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการรวมถึงจํานวนเงินที

กองทรัสต์จะได้รับชดเชยจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับดุลพินิจของศาลทีเกียวข้อง  

และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทคีาดการณ์ไว้ 

อนึง ในการเข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญาเช่าช่วงทีดิน และสญัญาเช่าอาคารและสงิปลกูสร้างได้มีการ

กําหนดค่าเสยีหายทีกองทรัสต์จะได้รับในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงชําระค่าเสยีหายให้แก่กองทรัสต ์

ตามเงือนไขทีระบุไว้ในสญัญา โดยเงือนไขดังกลา่วมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี  

ในบางกรณีค่าเสียหายทีผู้ ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่ว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความ

เสยีหายทกีองทรัสต์ได้รับจากการผดิสญัญาและอาจจะน้อยกวา่มูลค่าทกีองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

4.1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่า

ทรัพย์สิน 

เนืองจากทรัพย์สินส่วนหนึงทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าซึงมีช่วงระยะเวลาการเช่า

ประมาณ  27 ถึง 30 ปี น ับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึงกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

ได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันัน กองทรัสต์จึงมีความเสยีงในการจัดหาผู้ เช่ารายยอ่ยเมือใกล้สินสดุระยะเวลาการเช่า

ดังกล่าว เนืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจยัหนึงในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการทําสญัญาเช่าคลงัสนิค้าและ

โรงงาน อย่างไรกดี็ เนอืงจากในการทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีมีอายขุองสญัญา 

ไม่เกิน 3 ปี ทาํให้ความเสยีงดงักล่าวจะเกิดขึนในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายกอ่นสนิสดุระยะเวลาการเช่าเพยีงเทา่นัน  นอกจากน ี
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เนืองจากผู้ เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหา 

ผู้เช่าทีมคีวามต้องการเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายกอ่นสนิสดุระยะเวลาการเช่าได้ 

4.1.3 ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขนึอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัให้ FPT และ FPIT เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิประเภทโรงงาน

และคลังสินค้าทีได้ลงทุนในปัจจุบ ัน โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีห น้าทีบริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน 

ตามทีผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมาย  รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้ เช่ารายใหม่  

การต่อสญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลางกบัผู้เช่าปัจจบุนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การบาํรุงรักษา 

หรือพฒันาทรัพย์สินทีกองทรัสต์ได้ลงทนุให้อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดงักล่าว 

จะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หาก FPT และ FPIT ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทผีู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เนืองจากเหตผุลใด

เหตุผลหนึง แม้ว่ากองทรัสต์ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจ 

ไม่สามารถแต่งตังบุคคลอืนเพือทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนได้ดีเทียบเท่ากบัการบริหารจดัการของ FPT และ 

FPIT ซึงอาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถครบทุกหน้าทีงาน สามารถบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนได้ในระหวา่งสรรหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอนื 

4.1.4  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ FPT และ FPIT ทีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัให้ FPT และ FPIT เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิประเภทโรงงาน

และคลังสิน ค้าที ได้ลงทุน ต าม ลําดับ  ใน ขณ ะ เดีย วกัน  FPT และ  FPIT ก็ยั งค งเป็น เจ้าขอ งโรงงานแ ละคลังสิน ค้ า 

ในโครงการ นคิมอตุสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมเดียวกนักับทรัพย์สนิทกีองทรัสต์ลงทนุ นอกจากน ี

FPT และ FPIT ยังเป็นผู้ เสนอขายโรงงานและคลงัสินค้าให้แก่กองทรัสต์ ซึงบทบาทต่าง ๆ ของ FPT และ FPIT ทีมีต่อกองทรัสต์

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลอืกโรงงานและคลงัสินค้ามาเสนอขายให้กบั

กองทรัสต์ และการจดัหาผู้ เช่าใหม่ ประกอบกับการที FPIT เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และทําหน้าทีเป็น

ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  จึงอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และหาผู้เชา่ให้ทรัพย์สินทเีป็นของกองทรัสต์ FPT และ FPIT  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว  

โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซือโรงงานและคลงัสินค้า และบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของ FPT และ FPIT 

ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งรอบคอบและระมดัระวงั ดงันี  

 ผู้ จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลโดยจดัให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ดําเนินการนําเสนอข้อมูลโรงงานหรือคลังสินค้าทีเป็นกรรมสิทธิ หรือสทิธิครอบครองของ FPT และ FPIT หรือ กองท รัสต์  

อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะนําเสนอค่าเช่าของโรงงานและคลังสินค้าทีสามารถเทียบเคียงกันได้  

เมือคํานึงถึงขนาดของอาคาร พืนทีใช้สอย ทําเลทีตงั และรูปแบบของสิงปลกูสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน 
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เพือให้เกิดความโปร่งใสและเพือให้ลกูค้าแต่ละรายมีข้อมลูของโรงงานหรือคลงัสนิค้าทีสามารถให้เช่าได้ในช่วงเวลานันอย่าง

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจอยา่งเท่าเทยีมกัน 

 ทังนี ในการนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ให้แก่ลกูค้าทีสนใจจะเช่าพืนที ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะนําเสนอข้อมลูอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าทีว่างอยู่ โดยจะไม่ระบุ

ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนัน ๆ ซึง มาตรการดงักล่าวจะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินทงัหมดมีความเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัทํารายงานหรือนําส่งข้อมูลรายชือลกูค้าทีมีความสนใจจะเช่าทรัพย์สนิของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นรายเดือนให้แก่ผู้ จดัการกองทรัสต์ โดยในรายงานดงักล่าวจะระบุทําเลทีตัง 

พนืทีใช้สอย และรายละเอียดของอาคารโรงงานหรือคลงัสนิค้าทีลกูค้ามีความประสงค์ทีจะเช่า ซงึมาตรการดงักลา่วจะช่วยให้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้ เช่าเพอืเช่าทรัพย์สนิ

ของกองทรัสต์ และ/หรือทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์ซงึอยูภ่ายใต้การบริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้กําหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ที FPT และ FPIT จะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ให้มีรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนยีม 

ทีเหมาะสม 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดแนวทางการพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ซึงผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลยีนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 กรณีทีผลการดาํเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุตํากว่าประมาณ

การผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุัติจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีทมีีเหตสุดุวิสยั และ 

 กรณอีัตราการเช่าทรัพย์สินทีบริหารโดย FPT และ FPIT ตํากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 

3 เดอืนติดตอ่กนั เว้นแตใ่นกรณีทีมเีหตสุดุวิสยั 

ทงันี ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินทกีองทรัสต์ลงทุน โดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมด้วยตวัเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ในกรณีทีเป็นงานซ่อมแซม

เล็กน้อย หรือ เป็นงานทีจะต้องใช้ความเชียวชาญในการซ่อมแซม หรือ งานทีจะต้องทาํในเวลาทีจํากดั อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

การซ่อมแซมดังกลา่วมีมลูค่าสงู ผู้ จดัการกองทรัสต์มีนโยบายทจีะพจิารณาให้ผู้ เชียวชาญทําการถอดแบบราคามาประกอบการ

พจิารณาเบอืงต้น 

4.1.5  ความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการกู้ยืมเงนิ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 อัตราส่วนการกู้ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์อยู่ทีประมาณ 

ร้อยละ  25.31 โดยเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้มีมูลค่ารวมทังสินประมาณ 9,742 ล้านบาท ซึงประกอบไปด้วยหุ้นกู้  8,440 

ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสนัประมาณ 1,302 ล้านบาท  

กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากการกู้ ยืมเงิน เกียวกับการชําระคืนดอกเบีย และ/หรือ เงินต้นไม่ว่าบางสว่น

หรือทังหมด อันเป็นเหตุให้ผิดสัญญาเงินกู้  และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิของหุ้ นกู้ ทีเกียวข้อง ซึงในกรณีดังกล่าวอาจนําไปสู่
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เหตุการณ์ทีทําให้ เกิดเหตุผิดนัดในสัญญาอืนได้  (Cross Default) เนืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ทจ. 26/2555 เรือง ข้อกําหนดเกียวกบัรายการและข้อความในสญัญา

ก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 ทีจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ซึงอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีสภาพคล่อง 

หรือมีเงินสํารองไม่เพียงพอสําหรับการชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของกองทรัสต์ได้ ดงันนั ผู้ลงทนุอาจมีความเสียงทีจะไม่ได้รับชําระ

คืนหุ้นกู้ในวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุ้นกู้  

ทงันี ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพือชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมธนาคาร เงินต้นของหุ้ นกู้ทีมีอยู่ในปัจจบุัน (Refinancing) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมี

ความเสยีงทีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงทําสญัญาเงินกู้ฉบบัใหม่ หรือได้ข้อเสนอในสญัญา

เงินกู้ฉบบัใหม่ และ/หรือ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ได้ แต่มีเงือนไขในสญัญาเงินกู้ฉบบัใหม่ และ/หรือ หุ้นกู้ชุดใหม่

ทีไมด่ีเท่ากบัข้อตกลงหรือเงอืนไขเดิม  

ในกรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถชําระหนเีงินกู้ยืมธนาคาร (บางส่วน) และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ทีมี

ในปัจจุบัน (Refinancing) เนืองด้วยจากเหตุการณ์ข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาทางเลือกอืน ๆ ในการหาแหล่ง

เงินทุนมาชําระหนี และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นดังกล่าว อาทิ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ รวมถึงการขาย

ทรัพย์สินบางสว่นของกองทรัสต์เพือชําระหนี ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ ทังนี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือ กทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ โดยจะพิจารณาถึง

ความสามารถในการชําระหนีทีมีภาระดอกเบีย ความสามารถในการก่อภาระผกูพนั เชน่ อตัราส่วนการกู้ยืมเงินต่อสินทรัพย์รวม

ของกองทรัสต์ และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของกองทรัสต์อย่างต่อเนอืง อย่างไรก็ด ีผู้จดัการกองทรัสต์

เหน็ว่าความเสยีงทีกองทรัสต์จะผิดนดัชําระหนดีงักลา่วอยู่ในระดบัทตีํา 

4.2     ความเสียงทีเกยีวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ 

4.2.1  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขนึซึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง 

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์ 

เพมิสงูขึน ทงัในเรืองของการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าทนี่าเชือถือเพอืมาเชา่อสงัหาริมทรัพย์ ซงึการแข่งขนั

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี บริษัทคู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหล่งเงินทุน 

และปัจจยัสนับสนุนอนื ๆ ทีเอือให้สามารถแข่งขันกบัทรัสต์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ซึงการแข่งขนัดงักลา่วอาจเพมิต้นทนุในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทาํให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราคา่เชา่ทีทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่าลดลง 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของ  FIRM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของ  FPT และ  FPIT 

ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทังทรัพย์สิน 

ทีกองทรัสต์ลงทนุเป็นอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้าทีมคีุณภาพมาตรฐานสงู และมีระบบสาธารณูปโภคทมีีประสทิธิภาพ 

ทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอตุสาหกรรมทงัในปัจจบุนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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4.2.2  ความเสียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ   

การเปลยีนแปลงของปัจจัยทีมผีลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของ

โลกรวมทังปัจจัย มห ภาคอืน  ๆ เช่น  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายขอ งรัฐบาลในด้านการค้าการลงทุน 

และการต่างประเทศ นโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล ราคา

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ มลูค่าของการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 

เป็นปัจจัยทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสนิค้าและโรงงานของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ ทีสนใจจะเช่าในอนาคต 

โดยเฉพาะจากผู้ ประกอบการจากต่างประเทศซึงเป็นกลุ่มผู้ เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทัง 

ความผนัผวนดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบตอ่อตัราคา่เช่าอีกด้วย 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  

และปัจจัยมหภาคอืน ๆ รวมทังความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอย่างดี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสาํคัญกบัการพฒันา 

กลยุทธ์ในการดําเนนิธรุกิจ เพือเสริมสร้างจดุแข็งของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุให้เป็นทปีระจกัษ์แก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

ทังทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเลอืกทําเลทีตังของอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศักยภาพสงู การลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพสงู การให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมีความ

ต่อเนืองเป็นต้นเพือสร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลกูค้าไว้ได้ในยามทีเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ภาครัฐและ

หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการสนับสนนุภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุในประเทศไทยด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การขอสง่เสริมการ

ลงทนุผ่านสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุโดยเฉพาะการสนบัสนุนให้ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมจากต่างประเทศ

ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบและเข้าสูภ่าวะถดถอย หรือมี

เหตกุารณ์ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขนึอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ซึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออปุสงค์ของคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า ผลประกอบการของ 

ผู้เช่ารายยอ่ยสถานะทางการเงินของกองทรัสต์และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์  ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ

ควบคมุปัจจัยทางเศรษฐกิจดงักลา่ว และไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุันหรือในอนาคต

หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน สถานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยทีเชา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทงัราคาของหนว่ยทรัสต์ในตลาด 

4.2.3  ความเสียงจากภัยธรรมชาต ิ อุบตัภิยั และการก่อวนิาศภยั 

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อบุัติภัย และการก่อวินาศภัย ดังนัน 

เพือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ กองทรัสต์ได้จัดให้มีการทําการประกันภัยในทุนประกัน 

ทีครอบคลมุมลูค่าของคลังสินค้าและโรงงานของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ รวมถึงจะจัดให้มีความคุ้มครองทรัพย์สินอย่าง

ต่อเนือง โดยแบ่งเป็น การประกนัภยัในความเสียงภยัทกุชนิด (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) การทําประกนัภยั

ธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) และการประกนัภยัเพอืประโยชน์บุคคลทีสาม (Third-party Insurance) 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนับริษัทประกันภยัจํากดัขอบเขตความรับผิดสาํหรับการทําประกนัภยัคุ้มครองความ

เสียหายจากอุทกภัย ดงันัน มลูค่าของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์จึงอาจลดลงได้หากมีความเสียหายส่วนทีการทําประกนัภยั 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 48 

 

ไม่คุ้มครอง นอกจากนี กองทรัสต์อาจไม่สามารถทจีะจดัหาเงินทนุเพอืนํามาซ่อมแซม หรือทําการกอ่สร้างเพือทดแทนทรัพย์สนิที

เสยีหายสว่นทีประกนัภยัไม่คุ้มครองได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จดัการกองทรัสต์ได้จดัหาการประกนัภยัทเีหมาะสมสําหรับทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์

ภายใต้เงือนไขทีดีทีสุดสําหรับกองทรัสต์ อนึง ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์บางส่วนตงัอยู่ในทําเลทีเคยได้รับผลกระทบจาก

อทุกภยัในปี 2554 ซึงมีพืนทีให้เช่าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 24.77 ของพนืทีให้เช่าทังหมดของทรัพย์สินหลกัทังหมดของ

กองทรัสต์ และมีสดัส่วนรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 22.54 ของรายได้กองทรัสต์ได้รับทงัหมด ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

เป็นเหตุการณ์ทีไม่ปกติและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ จดัการกองทรัสต์ เช่นอุทกภยัทีเกิดขึนในปี  2554 ทังนี ภาครัฐและ

ผู้ประกอบการแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมทีเคยได้รับผลกระทบได้มีการวางแผน การบริหารจัดการ และการ

ดําเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม ซึงปัจจุบันไม่มีผลกระทบในพืนทีดังกล่าว และคาดว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยทีจะเกิด

ผลกระทบดงักลา่วในอนาคต 

4.2.4  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของผู้ เช่ารายย่อย 

กองทรัสต์มีความเสียงในกรณีทีผู้ เช่ารายยอ่ยบางรายอาจไม่ตอ่อายุสญัญา หรือ ผู้ เช่ารายย่อยบางราย

เรียก ร้องให้มีการปรับเปลียนเงือนไขในสัญญาเช่า สัญ ญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ 

ต่อกองทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบกบัสญัญาทีได้ทําไว้ในปัจจุบนั หรือในกรณีทีมีผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมากไม่ตอ่อายสุญัญา

และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ดงักลา่วข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงตอ่กระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนนิงาน

ปกติผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะหารือกับผู้ เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่า ทําให้สามารถดําเนินการหา 

ผู้เช่ารายยอ่ยใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทีผู้ เช่ารายยอ่ยเดิมไม่ตอ่อายสุญัญาเช่า 

นอกจากนีกองทรัสต์ได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวกับ บริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จํากัด  (“CTD”)  

เป็นเวลา 12 ปีนบัตงัแต่วนัทีกองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการคลงัสนิค้าควบคมุอุณหภูม ิ(ห้องเย็น) จาก CTD โดยหากไม่มีการต่อ

อายุสญัญาเช่า เมือครบกําหนดอายุสญัญาแล้ว หรือ ไม่สามารถจัดหาผู้ เช่า หรือมีการยกเลกิสญัญาเชา่ ก่อนครบกําหนดอายุ

สญัญา กองทรัสต์อาจะมีความเสยีงทีอาจจะไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ทีตกลงเงือนไขการเช่าทีดีเทียบเคยีงกับสญัญาเช่าได้ 

อนัทําให้กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าจากผู้ เชา่รายใหม่ลดลง  

อย่าไรก็ดีตามเงือนไขทีได้มีการตกลงในสัญญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ และ CTD เมือครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่า หาก CTD มีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่า CTD จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า  

และจะต้องทําสญัญาเช่าทีต่ออายุกบักองทรัสต์ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนัสินสดุระยะเวลาเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอในการทีกองทรัสต์จะหาผู้ เช่ารายใหม่ ประกอบกับทรัพย์สินโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ตังอยู่ในทําเลทมีีศักยภาพโดยความต้องการเช่าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น)  

ในพนืทเีขตจงัหวดัอยธุยามีค่อนข้างสงู 
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4.2.5  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการส่วนกลางของ 

ผู้ เช่ารายย่อย 

ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า สญัญา

บริการ และ/หรือสญัญาบริการสว่นกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นทีมาของรายได้หลกัของกองทรัสต์  ดังนัน ฐานะการเงินของ 

ผู้เช่ารายยอ่ยอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของทรัสต์ ทังนี โดยปกติผู้เช่ารายย่อยจะต้องวางเงนิประกันการเช่าเป็นมลูค่า

เท่ากบัค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน (ตามแต่เงือนไขในแต่ละสญัญา) ซึงกองทรัสต์

สามารถยึดเงินประกันการเช่าดงักล่าวได้หากกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง 

จากผู้เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทรัสต์จําเป็นต้องให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออกจากทรัพย์สนิทีเช่าตามกฎหมาย 

เนืองจากผู้ เช่าผิดนดัชําระค่าเช่า คา่บริการ และ/หรือคา่บริการสว่นกลาง หรือ ผดิสญัญานัน ระยะเวลาในทางปฏิบติัทใีช้ในการ

ดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใช้ในการหาผู้ เชา่รายย่อยใหม่อาจมากกว่า 6 เดือนขึนไป ในสถานการณ์

ปัจจุบนั ซึงความล่าช้าดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์ อยา่งไรก็ด ีในสภาวะปกติจะใช้เวลาประมาณ 

3 ถึง 6 เดือน ซึงใกล้เคยีงกบัระยะเวลาการวางเงินประกนัการเช่าของผู้ เชา่รายย่อย 

4.2.6  ความเสียงจากการกระจุกตัวของผู้ เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของ 

ผู้ เช่ารายย่อย 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 ผู้ เช่ารายย่อยทีมีมูลค่าการเช่าสงูสดุ 10 อันดบัแรก ของทรัพย์สนิปัจจุบัน  

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.38 ของรายได้ทังหมดของทรัพย์สินปัจจบุัน โดยสดัส่วนรายได้ของผู้ เช่ารายย่อยอันดับแรกคิดเป็น

ประมาณ ร้อย ละ 4.37 ข องรายได้ ทั งห มด ของท รัพย์ สินปั จ จุบัน  ซึ งกองท รัสต์ มีก ารก ระจา ยตัวของรายได้จ าก 

ผู้เช่ามากขึน (Well - Diversified) หรือ การกระจุกรายได้ของผู้ เช่า 10 อันดับแรกมีการกระจายตวัทีดีขึน ดงันันความเสยีงจาก

การทีผู้เช่ารายย่อยรายสาํคัญทไีม่สามารถชําระค่าเช่า ตลอดจนการยกเลกิสญัญา หรือ ไม่ตอ่สญัญาจงึลดลงอย่างมีนยัสาํคัญ

เมือเทียบกับช่วงเวลาก่อนการควบรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์ ทีมีการกระจุกตัวของรายได้จากผู้ เช่า 10  

รายแรกถงึร้อยละ 55 ของรายได้ทงัหมด 

นอกจากความเสยีงเรืองการกระจุกตวัของผู้ เช่าดงัทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสยีงจาก

การกระจกุตวัของอตุสาหกรรมของผู้เชา่ และ/หรือ สญัชาตขิองผู้เช่า ซึงหากอตุสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือเกิดปัญหาในกรณี

ทีเกียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบทําให้ผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวเลกิเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่า 

และอาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนนิงานของกองทรัสต์ตามลาํดบั 

อย่างไรก็ดี FPTและ FPIT ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เชือว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์

ลงทนุปัจจุบันเป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ ตังอยู่ในทําเลทดีี อีกทังโดยทัวไปลักษณะของการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า จะมีการ

กระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของคู่ค้าทีมีความเกียวเนืองกนั ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับ

ต่างประเทศ โอกาสทีผู้เช่าย้ายออก และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาน่าจะมคีวามเป็นไปได้น้อย และการหาผู้เช่าเพือทดแทนน่าจะทําได้

ไม่ยาก อนงึ กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทนุในทรัพย์สนิเพมิเติม ซงึจะชว่ยลดการพงึพงิรายได้จากผู้ เช่ารายใดรายหนงึ 
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4.2.7  ความเสียงทีเกยีวข้องกับการส่งมอบทีดนิหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

เนืองจากบางสว่นของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าทีดิน กับ FPT และ/หรือ 

FPIT ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวกําหนดให้กองทรัสต์มีหน้าทีต้องรือถอนอาคารและสงิปลกูสร้างบนทีดินเพอืส่งมอบทีดินคืนให้แก่ 

FPT หรือ FPIT เมือครบกําหนดอายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคาร 

และสงิปลกูสร้าง 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถนําซากทีได้จากการรือถอนอาคารคลงัสนิค้าไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการรือถอนได้ นอกจากนี กองทรัสต์ยังมีเวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดินคืนตามสญัญาถึง 180 วัน ในการ

ดําเนนิการดงักลา่ว จงึอยูใ่นวิสยัทีทรัสต์สามารถดาํเนินการได้โดยไมส่่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

ทังนี การรือถอนดังกลา่วอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต ซึงอาจทําให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ 

รือถอนเพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ในปีทรีะยะเวลาการเช่าสนิสดุลง 

4.2.8  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดิน และอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผล

ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีกําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืน 

ทีเกียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) กองทรัสต์อาจไม่ได้ รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนืองจาก 

ไม่เป็นไปตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังก ล่าว หรือ กองทรัสต์อาจได้ รับค่าชดเชยในจํานวนที น้อยกว่า 

เงินทกีองทรัสต์ลงทนุซงึจะสง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อธุรกิจผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุประเภทสทิธิการเชา่ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่น   

FPIT ตกลงจะคืนค่าเช่าบางส่วนสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วัน นบัจากวันที FPIT ได้รับเงิน 

ทีได้รับจากการเวนคนืตามทกํีาหนดในสญัญาเช่าทเีกยีวข้อง  

สาํหรับทรัพย์สนิปัจจบุนั สญัญาเชา่กบัผู้ เช่ารายย่อยทยีังมีผลอยู่ในปัจจบุนัของคลงัสนิค้าจํานวน 1 ยนูิต 

พนืทีคลงัสนิค้าประมาณ 24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพนืทีคลงัสนิค้าไมเ่กินร้อยละ 1.4 ของพนืทีให้เช่ารวมของทรัพย์สนิปัจจบุัน 

มีเงือนไขกําหนดให้ผู้ให้เช่าชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดีทีสดุในการจดัหา

สถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลงัสนิค้าให้แก่ผู้เช่ารายย่อยในกรณีทรัพย์สนิถกูเวนคืน เมือกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ

ดงักล่าว กองทรัสต์จะมภีาระในการดําเนินการตามข้อสญัญาดงักลา่วไปตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบบันอีย่างไรก็ดี กองทรัสต์

ได้ทําข้อตกลงกับ FPIT เพือกําหนดให้ FPIT มีหน้าทีดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยโดย FPIT จะเป็น

ผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทงัหมดแทนกองทรัสต์ในกรณีททีรัพย์สนิดงักลา่วถกูเวนคนื 

4.2.9  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทีผู้เช่าทํากบั FPT และ/หรือ FPIT บางรายการ 

ทรัพย์สินปัจจบุันบางรายการ ทรัพย์สินปัจจุบันบางรายการ มีสญัญาเช่าทรัพย์สินทีผู้ เช่าทํากบั FPIT 

และ/หรือ FPT ซึงให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการยกเลกิสญัญาเช่าทีดิน และ/หรือ อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน และ/หรือ 

สญัญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) (“สัญญาบริการลูกค้า”) ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญาได้  
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หากมีการใช้สทิธิภายหลงัจากระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันเริมต้นของสญัญาดงักลา่ว (Option to Early Terminate) รวมถึง

การให้สิทธิแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการย้ายไปเช่าคลงัสินค้าของ FPIT หรือ กองทรัสต์ ก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าได้ (Option to 

Swap) และมีการบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 3 เดือนลว่งหน้า โดยไม่ถกูยึดเงินประกนัการเชา่  

ในกรณีทีผู้เช่าใช้สทิธิดงักลา่วข้างต้นภายในระยะเวลาทีเหลอืของสญัญาเช่าปัจจุบัน (โดยไม่รวมกรณีท ี

ผู้เช่าใช้สิทธิในการย้ายคลงัสนิค้า (Option to Swap) ไปยงัทรัพย์สนิอืนของกองทรัสต์) FPIT และ/หรือFPT (แล้วแต่กรณี) ตกลง

จะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญาเช่า ดังนัน กองทรัสต์จะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการทผีู้ เช่าใช้สทิธิตามสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าต้องการต่ออายุสญัญาเช่าภายหลังสญัญาเช่าฉบับปัจจุบนัหมดอายุลง ผู้ จัดการ

กองทรัสต์อาจพจิารณาให้สทิธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) และสิทธิในการบอกเลกิสญัญาบริการลกูค้ากอ่นครบ

กําหนดระยะเวลาโดยไม่ถกูริบเงินประกัน (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่าในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ต่อไป เพอืจงูใจให้ผู้ เช่า

ต่ออายสุัญญาเช่า ซึงในกรณีนีหากผู้เช่าใช้สิทธิดงักล่าวภายหลงัการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปนัน กองทรัสต์จะมีความเสียง 

ทีจะไม่ได้รับการชดเชยเงินประกนัการเช่าจาก FPIT และ/หรือ FPT ทังนี ในการตอ่อายุสญัญาเช่ากับผู้ เช่า ผู้จัดการกองทรัสต์

อาจเจรจากับผู้ เช่า หรือมอบห มายให้ผู้ บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์ เจรจากับ ผู้ เช่ าเพือขอปรับ เปลียน เงือนไขดังกล่า ว  

โดยไม่ให้สทิธิในการย้ายคลงัสนิค้า (Option to Swap) และสทิธิในการบอกเลกิสญัญาบริการลกูค้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา

โดยไมถ่กูริบเงินประกนั (Option to Early Terminate) แกผู่้ เช่า หรือผู้ จดัการกองทรัสต์อาจเจรจากบั FPIT และ/หรือ FPT เพือให้ 

FPIT และ/หรือ FPT ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ ให้เช่าเดิมให้ชดเชยเงินประกนัการเช่าตามทีระบุไว้ในสญัญาเช่า

ฉบบัใหม่ เพือลดความเสยีงดงักลา่วได้ โดยจะคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสาํคญั 

4.2.10  ความเสียงจากการทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์บางส่วนอยู่ภายใต้บังคบัแห่งภาระจํายอม 

 เนืองจากภายหลงัการแบ่งแยกโฉนดทดีินออกเป็นทีดนิทกีองทรัสต์เข้าลงทนุทําให้ทีดินซึงเป็นกรรมสทิธิ

จาก CTD บางแปลงจําเป็นต้องใช้บางสว่นของทีดินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพือเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา 

ท่อระบายนํา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเพือการวางและปักเสาพาดสายไฟฟ้าบนดิน โดยในการเข้าลงทุนในโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) กองทรัสต์ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงกับ CTD เพือก่อตังภาระจํายอมให้แก่ทีดินทีเป็น

กรรมสทิธิ ของ CTD โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกําหนดระยะเวลา (“บันทึกข้อตกลงก่อตงัภาระจํายอม”) และจดทะเบียน

ภาระจํายอมดังกลา่ว โดยภาระจํายอมทีกองทรัสต์ตกลงยนิยอมก่อตงัให้แก่ทดิีนทีเป็นกรรมสทิธิ ของ CTD นนั ประกอบด้วย 

 บางส่วนของโฉนดทีดนิเลขที 28852 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กว้างประมาณ 

15.2 เมตร ยาวประมาณ 409 เมตร รวมเนือทีประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 54.2 ตารางวา (ด้านทิศตะวันออก)  

โดยไม่มีพนืทีทีตกอยู่ภายใต้ภาระจํายอมลาํเข้าไปในสว่นทีเป็นอาคารคลงัสนิค้าควบคมุอุณหภมูิ (ห้องเย็น) 

ในโค รงการคลังสินค้าคว บคุมอุณ หภูมิ (ห้องเย็น ) (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์ สําหรับเป็น

ทางเข้าออก”) มีวัตถุประสงค์เพือใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา ท่อระบายนํา 

ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของทีดินโฉนดทีดินเลขที 48197 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา (“ทดีนิสามยทรัพย์”)  



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 52 

 

 บางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 28852 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา กว้างประมาณ 

3 เมตร ยาวประมาณ 381 เมตร รวมเนอืทีประมาณ 0 ไร่ 2 งาน 85.75 ตารางวา (ด้านทิศตะวนัตก) โดยไม่มี

พืนทีทีตกอยู่ภายใต้ภาระจํายอมลําเข้าไปในส่วนทีเป็นอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น)  

ในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์สําหรับตังเสาไฟฟ้า”) 

ตกอยู่ในบงัคับภาระจํานองให้ใช้ประโยชน์ในการปักเสาพาดสายไฟฟ้าบนดิน รวมถึงการวาง ปัก เสาไฟฟ้า 

ของทีดนิสามยทรัพย์  

โดยกองทรัสต์ยังคงใช้ทีดินภารยทรัพย์เป็นทางเข้าออก และเป็นทีตังเสาไฟฟ้าได้เช่นเดิม ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการให้ภาระจํายอมดงักล่าวแก่ทีดินสามยทรัพย์ อีกทัง CTD ในฐานะผู้ ได้สทิธิในภาระจํายอมดังกล่าวจะใช้

ประโยชน์แหง่ภาระจํายอมเกินความจําเป็นไม่ได้ และไม่มีสทิธิเปลียนแปลงประโยชน์ทีตนได้รับตามทไีด้ตกลงกนัไว้ซึงได้กําหนด

ไว้ในบนัทกึข้อตกลงภาระจาํยอม 

ทงันี ในบนัทกึข้อตกลงก่อตงัภาระจํายอมมีข้อกาํหนดเกียวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัเกดิจากการดแูลรักษา 

ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซม รวมถึงค่าภาษีทีดินและสิงปลกูสร้าง และ/หรือภาษีอืนใดในลักษณะเดียวกัน (“ค่าซ่อมบํารุง”)  

ของทีดนิภารยทรัพย์สําหรับทางเข้าออกและทีดนิภารยทรัพย์สําหรับตังเสาไฟฟ้า (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์”) โดย CTD 

และ กองท รัสต์ตกลงจะร่วมกันรับผิดชอบค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ อันอาจทําให้กองทรัสต์มีภาระค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามปกติของกองทรัสต์ทีได้ตังไว้ อย่างไรก็ดี แม้กองทรัสต์อาจมีภาระค่าซ่อมบํารุง

นอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จา่ยตามปกติของกองทรัสต์ทีได้ตังไว้ แต่เนืองจากพนืทีทีดินภารยทรัพย์คิดเป็นสดัสว่นทีมิใช่

สาระสําคญัต่อการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการคลังสินค้าควบคมุอุณหภมูิ (ห้องเย็น) ดงันัน ภาระค่าซ่อมบํารุงดังกล่าว

น่าจะไมใ่ช่จํานวนทีมนียัสาํคัญทีกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหนว่ยทรัสต ์

อนึง ในกรณีที CTD จะก่อสร้างโครงการในอนาคตซึงต้องมีการใช้ทีดินภารยทรัพย์สาํหรับทางเข้าออก

เพอืให้รถเข้าออกในการดําเนนิการโครงการก่อสร้างดงักลา่ว ซึงอาจส่งผลให้ทีดินภารยทรัพย์สาํหรับทางเข้าออกชํารุด บกพร่อง 

มากกว่าการใช้เพือเป็นทางเข้าออกตามปกติ CTD และ กองทรัสต์ตกลงให้ CTD รับผิดชอบชําระค่าซ่อมบํารุงและค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ทีเกดิขนึสําหรับการดูแลรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมทีดนิภารยทรัพย์และค่าเสยีหายจากการใช้ภารยทรัพย์เพือทํา

การก่อสร้างดงักล่าวแตเ่พยีงผู้เดียว รวมทังค่าซ่อมบาํรุงทดิีนภารยทรัพย์ทงัหมดทีเกดิขึนในชว่งระยะเวลาการก่อสร้างดงักลา่ว  

ไม่วา่จะเป็นค่าซ่อมบํารุงจากการใช้งานตามปกตหิรือไม่กต็าม 

ทงันี สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ และ CTD ได้ระบุให้ CTD ในฐานะผู้ เช่าพนืทีโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภมู ิ(ห้องเย็น) CTD ตกลงรับทราบว่าทรัพย์สนิทีเชา่มีการจดทะเบียนภาระจํายอมให้แก่ทีดินสามยทรัพย์

เพือเป็นทางเข้าออกและสาธารณูปโภค (รวมถึงการวาง ปักเสาไฟฟ้า และปักเสาพาดสายไฟฟ้า) และตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ตลอดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ 

และ CTD สินสดุลงและ CTD มิได้เป็นผู้ เช่าพืนทีทรัพย์สินโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) อีกต่อไป กองทรัสต์



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 53 

 

อาจไม่สามารถเจรจาตกลงให้คู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าฉบับใหม่รับผิดชอบค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ได้ ซึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ และอาจทําให้กองทรัสต์มีภาระค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามปกติของ

กองทรัสต์ทไีด้ตงัไว้  

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิารณาแล้วและมีความเห็นว่า การให้สิทธิภาระจํายอม 

ในทดิีนภารยทรัพย์แก่ทดิีนสามยทรัพย์นนั ไม่กระทบตอ่การหาประโยชน์จากโครงการคลงัสนิค้าควบคมุอุณหภูม ิ(ห้องเย็น) และ

เงือนไขการได้มาซึงโครงการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภูมิ (ห้องเย็น) ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เนืองจากภาระ

จํายอมดังกล่าวสอดคล้องกับลกัษณะการใช้งานตามปกติของทีดินก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ และไม่กระทบต่อการดําเนินการ

จัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินหลักในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด กล่าวคือ 

กองทรัสต์ยงัคงนาํทีดินและอาคารในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภูม ิ(ห้องเย็น) ออกให้ผู้เชา่พืนทีเช่าได้ อีกทงั การจดภาระ

จํายอมดังกล่าวได้มีการกําหนดให้ CTD ในฐานะเจ้าของทีดินสามยทรัพย์ กับกองทรัสต์ ในฐานะเจ้าของทีดินภารยทรัพย์ 

รับผิดชอบค่าดแูลบาํรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการใช้พืนทีภาระจาํยอมตามสดัสว่นการใช้ประโยชน์  

นอกจากนีกองทรัสต์ยังได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทีดิน

สามยทรัพย์ดงักล่าว ในกรณีท ีCTD มีความประสงค์จะขาย ให้เช่า จําหน่าย โอน ทังหมดหรือบางส่วนของทีดินดงักลา่วทีไม่ใช่

การประกอบธุรกิจปกติไมว่่าขณะใด หรือ CTD ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอกและ CTD มีความประสงค์จะตอบรับข้อเสนอ

นนั 

4.2.11  ความเสียงจากการใช้ทีดนิของบุคคลภายนอกเป็นทางผ่านสายไฟฟ้า 

 สําหรับการลงทุนในโครงการคลังสนิค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) นัน กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนในทีดิน

โฉนดทีดินเลขที 48198 เลขทีดิน 159 และทีดินโฉนดทีดินเลขที 29052 เลขทีดิน 145 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อันเป็นทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวาง ปัก เสาไฟฟ้า และการวางรางระบายนํา (“ทีดินทีตัง

สาธารณูปโภค”) สําหรับโครงการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภมูิ (ห้องเยน็) ซงึทีดนิทตีังสาธารณปูโภคดงักล่าวมี CTD เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ  ดังนนั กองทรัสต์จึงอาจมีความเสียงเกียวกบัสทิธิการใช้ทีดินดังกล่าวเป็นทตีังเสาไฟฟ้า ทางพาดผ่านสายไฟฟ้า และ

วางรางระบายนาํ เพอืใช้ประโยชน์ในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอณุหภมูิ (ห้องเยน็) CTD  

อย่างไรก็ด ีณ วนัจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิโครงการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมูิ (ห้องเย็น) CTD นัน CTD 

ซึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ในทีดินทีตังสาธารณูปโภค ได้ดําเนินการจดทะเบียนให้ทีดินทีตงัสาธารณูปโภคเป็นภารยทรัพย์ โดยอยู่

ในบงัคับภาระจํายอม เพอืใช้เป็นทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวาง ปัก เสาไฟฟ้าและการวางรางระบายแก่ทีดินโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ทีกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  เพือให้กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

โครงการคลงัสนิค้าควบคมุอณุหภมู ิ (ห้องเย็น) ได้ โดยไมม่ีกําหนดระยะเวลาและไมม่ีคา่ตอบแทน 

4.2.12  ความเสียงจากข้อกําหนดในสัญญากบัผู้เช่าพืนทีบางรายทีกองทรัสต์ให้สทิธใินการปฏเิสธก่อน 

(Right of Fisrt Refusal) ในการซือทรัพย์สินทเีช่า 

 กองทรัสต์ตกลงเข้าผูกพนักับ CTD ตามสญัญาตกลงกระทําการ ซึงกําหนดให้กรณีกองทรัสต์ประสงค์ 

ทีจะขาย หรือ ให้เช่า ทังหมดหรือบางส่วนของท รัพย์สินหลักในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ทีไม่ใช่การ



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 2 หน้า 54 

 

ประกอบธุรกิจปกตขิองกองทรัสต์ หรือมีผู้สนใจเสนอซือ หรือเช่าทรัพย์สินในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภูม ิ(ห้องเย็น) และ

กองทรัสต์ประสงค์จะขาย หรือ ให้เช่าทรัพย์สินในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น) กองทรัสต์ให้สทิธิ CTD ทีจะซือ 

หรือเช่าทรัพย์สินในโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ฉะนัน หากกองทรัสต์ต้องการขายทรัพย์สนิในโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน กองทรัสต์จะต้องดําเนินการเสนอขายให้แก่ CTD เป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อน และกองทรัสต์จะขาย หรือ ให้ เช่าทรัพย์สินในโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ให้แก่

บคุคลภายนอกได้ ก็ตอ่เมือ CTD ปฏิเสธไมใ่ช้สทิธิภายใต้ข้อสญัญาดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้จะมีเงือนไขในการใช้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ภายใต้สญัญา

ตกลงกระทําการดงักลา่ว แต่ข้อสญัญาก็ได้กําหนดให้กองทรัสต์ และ CTD ตกลงรายละเอียดของราคาการลงทนุ ข้อกําหนด 

และเงือนไขอนัเป็นสาระสาํคญัในการลงทุนในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น) รวมทังดาํเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์เกียวกับการจําหน่ายไปซึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ กฎหมาย

หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้อง 

4.2.13  ความเสียงจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์บางโครงการมีการให้เช่าแก่ผู้ เช่าพนืทีรายเดยีว 

 เนืองจากทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทนุเพมิเติมในโครงการคลงัสินค้าควบคมุอณุหภูมิ (ห้องเย็น) มีการ

ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืนทีรายเดียว (“ผู้ เช่าพืนทีหลกั”) ซึงรายได้จากการให้ผู้ เช่าพืนทีหลักเช่าทรัพย์สนิหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนเพมิเติม

ในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น) ดงักล่าว คิดเป็นอตัราส่วนพนืทีให้เช่าประมาณร้อยละ 1.09 ของพืนทีเช่ารวม

ของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ทงัหมด ดงันัน หากผู้เช่าพืนทีหลกัดังกล่าวยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา หรือไม่

ต่ออายุสัญญาเช่าเมือสัญญาครบกําหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนผู้ เช่าพืนทีหลักรายดงักล่าวได้  

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและรายได้ของกองทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สนิทีมีศกัยภาพ และพบว่า 

ผู้ เช่าพืนทีโดยส่วนใหญ่ของกองทรัสต์เป็นผู้ เช่าทีมีศักยภาพและมีชือเสียงเป็นทีรู้จัก อีกทงั สญัญาเช่าทีกองทรัสต์จะเข้าเป็น

คู่สญัญากบัผู้เช่าพืนทีหลกันันเป็นสญัญาเช่าระยะยาวและได้มีการจดทะเบียนการเชา่กับสํานกังานทดีิน และทรัพย์สนิหลกัของ

กองทรัสต์ทีมีผู้เชา่พืนทีรายเดียวก็มีเพยีง 1 ยูนิต ได้แก่ โครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมู ิ(ห้องเย็น) ดังนนั ความเสยีงจากการ

ไม่ปฏิบติัตามสญัญาเช่า การยกเลกิสญัญาหรือไม่ต่อสญัญาของผู้ เช่าพนืทีหลกั อนัอาจสง่ผลกระทบต่อกองทรัสต์ จึงน่าจะมี

ความเป็นไปได้ไม่สงูมากนัก ประกอบกบัโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น) ตังอยู่ในทําเลทเีหมาะสม มเีส้นทางการ

คมนาคมไปยังภมูิภาคอืนได้อย่างสะดวก และเป็นทีน่าสนใจแก่ผู้ประกอบการ ดังนนั ในกรณีทีกองทรัสต์ต้องจดัหาผู้ เช่าพนืที

รายใหมม่าแทนผู้ เช่าพนืทหีลกั กองทรัสต์จึงนา่จะจดัหาผู้ เช่าพืนทีรายใหม่มาทดแทนได้ไม่ยากนกั 

นอกจากนี ตามข้อกําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทรัสต์กับผู้ เช่าพืนทีหลักในโครงการ

คลงัสนิค้าควบคุมอณุหภูมิ (ห้องเย็น) กําหนดว่าในกรณีทีสญัญาสนิสดุโดยเกิดจากความผดิของผู้ เช่าพืนที กองทรัสต์ในฐานะ

ผู้ให้เชา่ มีสทิธิริบเงนิมดัจําการปฏิบตัิตามสญัญาได้โดยดําเนินการหารือกบัผู้ เช่าพืนทีและพจิารณาถึงความสมเหตสุมผลในการ

ริบเงินมัดจํา และกองทรัสต์จะมีสทิธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนืองจากการผดิสญัญาเพือเป็นการชดเชยความ

เสยีหายในกรณีทกีองทรัสต์ต้องจดัหาผู้ เช่าพนืทรีายใหม่มาทดแทน 
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4.3     ความเสียงของการเปลียนแปลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ประกอบด้วยทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุในกรรมสทิธิ และสทิธิการเช่า  

- ทรัพย์สินทลีงทุนในสิทธิการเช่า 

มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเชา่ทีเหลอือยู่  การเปลียนแปลงในอัตราการเช่าทรัพย์สนิ และ/หรือ อัตรา

ค่าเช่าทรัพย์สนิ หรือจากสาเหตอุืนนอกเหนือการควบคุมของผู้ จดัการกองทรัสต์ และจะเท่ากบัศนูย์เมือหมดระยะเวลาการเช่า 

ปัจจบุนักองทรัสต์มทีรัพย์สนิประเภทสิทธิการเชา่รวม 444,354 ตารางเมตร  คิดเป็น 26.47% ของพืนทีให้เชา่ทงัหมด  

- ทรัพย์สินทกีองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ  

มูลค่าอาจมีการเปลียนแปลงจากการประเมินของผู้ ประเมินอิสระ ซึงอาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลยีนแปลงในอตัราการเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ อตัราคา่เช่าทรัพย์สิน หรือเนืองจากสาเหตอุืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ผู้จดัการกองทรัสต์  

ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 

5.       ข้อพิพาททางกฎหมาย  

กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีมีนัยสําคญัซึงจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ 

6. ข้อมลูสําคัญอืน  

 กองทรัสต์ไมม่ีข้อมลูสาํคญัอืนทีอาจมผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมนียัสําคญั 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1 หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

จํานวนเงินทนุในโครงการ (ณ วนัที 30 กนัยายน 2562) 25,173,622,620 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเสนอขายครังแรก 3,425,000,000 บาท 

บวก จํานวนเงินทนุในการเพมิทนุครังท ี1 2,243,000,000 บาท 

บวก จํานวนเงนิทนุในการเพิมทนุเพอืรองรับ  

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 19,881,389,026 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังท ี1 66,239,500 บาท 

ลบ   จํานวนเงนิทนุในการลดทุนครังท ี2 59,697,750 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังท ี3 241,761,757 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทนุในการลดทุนครังท ี4 8,067,400 บาท 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและทีได้รับ 

จากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562) 25,173,622,620 บาท 

จํานวนหนว่ยทรัสต ์(ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562) 2,602,387,048  หนว่ย 

มูลค่าสนิทรัพย์สทุธิต่อหนว่ย 10.5630 บาท 

(ณ วนัที 30 กนัยายน 2562) 

ประเภทหนว่ยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

สทิธิการลงคะแนนน      1 เสียง ตอ่ 1 หน่วย  

7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 27 พฤศจิกายน 2562      

ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถอือยู่  

คดิเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) และ FRASERS PROPERTY THAILAND 

(INTERNATIONAL) PTE.LTD. 

609,657,466 23.43% 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 367,090,062 14.11% 

3.  บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) 160,299,453 6.16% 

4.  ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 104,947,981 4.03% 

5.  PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 44,548,546 1.71% 
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 ชือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถอือยู่  

คดิเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

6.   บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) 42,000,042 1.61% 

7.   กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลสั 41,436,533 1.59% 

8.   บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 35,717,973 1.37% 

9.   MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 1.34% 

10. กองทนุเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต ีดวิิเดนด์ ฟันด์ 31,410,300 1.21% 

รวม 1,472,108,356 56.56% 

                                                                                7.2.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที 27 พฤศจิกายน 2562 (ถือหน่วยทรัสต์ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป    

โดยรวมกลุ่มบุคคลเดยีวกนั) 

ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถอือยู่  

คดิเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1.  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) และ FRASERS PROPERTY THAILAND 

(INTERNATIONAL) PTE.LTD.  

609,657,466 23.43% 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 367,090,062 14.11% 

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ทีมอีิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ 

1. บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“FPT”)  

FPT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ จดัการกองทรัสต์ ปัจจุบัน FPT ถือหุ้น

ในผู้ จัดการกองทรัสต์ประมาณร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว โดย FPT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ (Sector: Property Development) นอกจากนี FPT ยังทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิ

ประเภทอาคารโรงงาน  

2. บริษทั มติซุย แอนด์ โค (เอเซยีแปซฟิิก) จํากดั (“มติซุย”) 

มิตซุยซึงเป็นผู้ถอืหน่วยลงทนุรายหนึงของกองทรัสต์ และปัจจุบนัถือหุ้นประมาณร้อยละ  ของ

จํานวนทุนจดทะเบียนทอีอกและทีชําระแล้วของผู้ จดัการกองทรัสต์ มิตซุยเป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตังเป็นนิติบุคคลในประเทศ
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สงิคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค จํากดั (Mitsui & Co., Ltd.) (ญีปุ่ น) ซึงมีเครือข่ายธุรกิจทีใหญ่ทีสดุของ

โลกบริษัทหนึง ดําเนินธรุกิจหลากหลายประเภท เช่น การค้าขาย การลงทนุ และ การให้บริการ ทังนี มิตซุย มิได้มคีวามสมัพนัธ์

เกียวข้องกบั FPT แตอ่ยา่งใด 

 7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี 

ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มากกวา่ปีละ 2 ครังได้ ทงันี 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วันสนิรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทมีีการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณีหรืออตัราอืนใดที สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

กําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึง หมายถงึ กาํไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปน ี

การหักกําไรทียังไม่ได้เกิดขึน (unrealized gain) จากการประเมินค่า หรือการสอบทานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพอืให้สอดคล้องกับ

สถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

2. ในกรณีทีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

7.3.2 ข้อจํากัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 

ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้

บคุคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจํากัดสทิธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันนั ในสว่นทีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ทจีําหน่ายได้แล้วทังหมด 

เว้นแต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

รายอืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะพจิารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมี

สทิธิได้รับในคราวนนั  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  วันปิดสมุดทะเบียน และอัตรา

ประโยชน์ตอบแทน โดย 

ก. ประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในทเีปิดเผย ณ ททีําการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุด

ทะเบยีนและทรัสตีหรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน 

4. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สทิธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิ

เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการ 

อืนใดนอกจากเพอืประโยชน์ของทรัสต์ 

5. ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์

ระหว่างปีบัญชีมีมลูค่าตํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนัน  

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพือนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

7.3.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน ตงัแต่วนัท ี12 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2562 

ครังท ี รอบผลการดําเนนิงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

1 12 ธ.ค. 2557– 31 มี.ค. 2558 12 มิ.ย. 552 8 0.2175 ประโยชน์ตอบแทน 

2 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 4 ก.ย. 2558 0.1934 เงินคืนทุน 

3 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0370 ประโยชน์ตอบแทน 

4 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 525 8 0.1743 เงินคืนทุน 

5 1 ต.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0637 ประโยชน์ตอบแทน 

6 1 พ.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 22 มี.ค. 2559 0.0940 ประโยชน์ตอบแทน 

7 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 7 มิ.ย. 2559 0.1800 ประโยชน์ตอบแทน 

8 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 5 ก.ย. 2559 0.1702 ประโยชน์ตอบแทน 

9 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

10 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 20 มี.ค. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

11 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560 8 มิ.ย. 52 60 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

12 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

13 1 ก.ค. 2560 – 31 ต.ค. 2560 7 ธ.ค. 2560 0.2028 ประโยชน์ตอบแทน 

14 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 22 มี.ค. 2561 0.0171 ประโยชน์ตอบแทน 

15 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค 2560 22 มี.ค. 2561 0.0929 เงินคืนทุน 

16 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 11 มิ.ย. 2561 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

17 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.1569 ประโยชน์ตอบแทน 

18 1 เม.ย. 25618 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.0031 เงินคืนทุน 

19 1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561 18 ธ.ค. 2561 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 
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ครังท ี รอบผลการดําเนนิงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

20 1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 14 มี.ค. 2562 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

21 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 7 มิ.ย. 52 62 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

22 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

23 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 11 ธ.ค. 52 62 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทวัไป 

 ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

จํากดั (“บริษัท”) 

Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Company 

Limited 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 

 

เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัที 22-23 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 02-078-1999  โทรสาร 02-078-1971 

 เว็บไซต์ www.ftreit.co.th 

 อีเมล์ ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ ftreit.ir@frasersproperty.com 

 เวลาทาํการ 8.30 น. ถงึ 17.30 น. 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

 ทนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท  

 ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท  

 จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

 มลูค่าทีตราไว้ 10.00 บาทตอ่หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ บริษัท  

ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั) ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยปัจจบุันเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(“FTREIT”) 
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8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชือผู้ถอืหุ้น รายชือกรรมการ และผู้บริหาร 

(1) รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2562 

ลําดบั รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  699,997  69.9997 

2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  300,000  30.0000 

3. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั  3  0.0003 

รวม  1,000,000  100.00 

(2) โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 

(REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และเจ้าหน้าทบีริหารตามโครงสร้าง ดงันี 

        แผนผงัโครงสร้างการจัดการ 

 
/1 ตวัแทนจากมิตซยุ แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอี แอลทดี ี

 (3) คณะกรรมการบริษทั 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  ซึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒิุ จํานวน  

6 ท่าน ดงัน ี

1. นายตรีขวญั บุนนาค/1  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 

3. นายอเุทน โลหชติพทิักษ์  กรรมการ 
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4. นายโสภณ ราชรักษา  กรรมการ 

5. นายฮิโรอากิ ซากาเนะ/2  กรรมการ 

6. นายพรีะพฒัน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้จดัการ 

หมายเหตุ :  /1  นายตรีขวญั บุนนาค ได้รับการแตง่ตังเป็นกรรมการของบริษัทเมือวนัที 15 มกราคม 2562 
                 /2  นายฮิโรอากิ ซากาเนะ ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัทเมือวันที 1 ธันวาคม 2561 

 

(4)  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการยกเว้นกรรมการอิสระเป็นผู้มีอาํนาจลงลายมอืชือแทนบริษัทในฐานะผู้ จดัการกองทรัสต์ 

(5) หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าทีและ 

ความรับผิดชอบต่อตวับริษทัเอง และหน้าทแีละความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซึงมรีายละเอียดดงัน ี

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทใีห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุม

ของผู้ถอืหุ้นด้วยความซอืสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบทเีป็นธรรมตอ่ผู้ถอืหุ้น 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกจิการทีด ี  

(3) รายงานให้ผู้ถอืหุ้นทราบถงึผลประกอบการของบริษัทในทปีระชมุผู้ถือหุ้น 

(4) ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล

และเชือถอืได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 

เท่าเทียมกนั 

(6) มีความพร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุท ธ์  

การบริหารงาน การแต่งตังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมทีจะคัดค้านการกระทําของ

กรรมการอืน ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีทีมคีวามเห็นขดัแย้งในเรืองทมีีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผู้ถอืหุ้นทกุราย 

(7) พจิารณาอนุมติัการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที

เกียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) แต่งตังผู้ ตรวจสอบภายใน ดูแลการปฏิบัติ งาน และรับทราบรายงานการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือ รายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 
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(10) พจิารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสาํคญัทีคณะกรรมการควรพจิารณา และยงั

มิได้มีการบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมลู ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษทัตามเกณฑ์ที

บริษัทกําหนด 

(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง  รวมทัง

คดัเลอืก เสนอแต่งตงักรรมการเพมิเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั 

(13) ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษา

ภายนอกเกียวกบัการดําเนินกิจการ โดยบริษทัเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(14) พจิาณาและอนุมตัิเรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานทีสาํคัญของบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถอืหุ้นของบริษัท การจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท การคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ

บริษัท เป็นต้น 

(15) กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะ

ผู้บริหาร/ผู้ทีได้รับมอบหมาย 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต์ 

(1) กําหนดนโยบายทีสาํคญัของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทนุ การให้เช่าทรัพย์สิน การคดัเลอืก

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พจิารณาอนมุตัิการซือ/ขายทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไว้ตามนโยบาย

ของบริษทั 

(3) พจิารณาอนุมติัการจัดหาแหลง่เงินทุนให้แก่กองทรัสต์ ซึงรวมถึงแหลง่ทีมาของเงินทุน จํานวน

ข้อกําหนด และเงือนไขต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง 

(4) ดแูลจดัการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทงัรายงานประเด็นต่าง ๆ 

ทีสาํคญัต่อคณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พจิารณาอนมุติังบการเงินรายไตรมาสและประจําปีของกองทรัสต์ 

(6) พจิารณาอนมุติังบประมาณประจําปีของกองทรัสต ์

(7) พจิารณาอนมุติัการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยของกองทรัสต์ 

(8) พจิารณาอนมุติัการจดัประชมุผู้ถือหนว่ยของกองทรัสต์ 

(9) พจิารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคับ 

ทีเกยีวข้อง โดยกรรมการผู้มสีว่นได้เสยีในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสทิธิออกเสยีง 
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(10) กรรมการอิสระ พจิารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตสุมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือ รายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

(11) พจิารณาอนมุติัแนวทางดาํเนินการเพือบริหารความเสียงต่าง ๆ ทอีาจเกดิขึนกับกองทรัสต์ 

(12) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระบบการควบคุม

ภายในของกองทรัสต์ 

(13) พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม 

เพือให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อพพิาทเกียวกบักองทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายกฎหมายและกํากับ

ดแูล 

(14) คดัเลอืก เสนอแต่งตงั เสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ตามความเหมาะสม 

(15) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลกัทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซือขายหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมก่อนทีข้อมลูในนนัจะเปิดเผย

ต่อสาธารณะชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทเีป็นสาระสาํคญันนัตอ่บุคคลอืน โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

(16) รายงานข้อมูลการซือขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตาม “แบบ 59 REIT/IFT” ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามเกณฑ์ท ีกลต. กําหนด 

(6) ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มีดงันี 

1. นายพรีะพฒัน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้จดัการ 

2. นายชาญศักดิ  ธรรมสมบตัิดี  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสาววริศรา เตชะกลุวิโรจน์  ผู้อาํนวยการอาวุโสสายงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

                                                 เพือการลงทนุ 

4. นางสาวพรพมิล ศภุวิรัชบญัชา  ประธานเจ้าหน้าทบีริหารสายงานการเงิน รักษาการ

ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และเลขานกุารบริษทั 

5. นายวีรยทุธ เหลา่เวชประสทิธิ ผู้อาํนวยการฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล 

6. นายภมูภาร อรุณธรรมกลุ ผู้อาํนวยการฝ่ายการลงทุน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

7. นางสาวนําทิพย์ ปานจนัทร์  ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

(7) ผู้ มีอํานาจควบคุม 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“FPT”) 

FPT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ จดัการกองทรัสต์ ปัจจุบัน FPT ถือหุ้น

ในผู้จดัการกองทรัสต์ประมาณร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว โดย FPT เป็นบริษัทจดทะเบียนใน



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
สว่นที 3: การจดัการและการกํากบัดแูลกองทรัสต์ 

  

สว่นที 3 หน้า 11 

 
 

ตลาดหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry: Property & Construction) ในหมวด

ธุรกิจพัฒ นาอสังห าริมท รัพ ย์ (Sector: Property Development) น อกจากนี  FPT ยังทําห น้าที เป็ น ผู้ บ ริหา ร

อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานของกองทรัสต์ 

(8)  กรรมการอิสระ 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมี

คณุสมบติัอย่างน้อยดงัตอ่ไปน ี

(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบคุคลทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลทีเกียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานรวมทังไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา ทีได้รับเงินเดือน

ประจําจากบริษทั หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งโดยต้องไม่มผีลประโยชนห์รือสว่นได้เสยีใน

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม

ทงัในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลกัษณะทีจะ 

ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้ บริหาร  หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

หรือบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้ง และไม่ได้รับการแตง่ตงัให้เป็นตวัแทนเพอืรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมทีจะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีทีจําเป็นเพอืผลประโยชน์ของ

บริษัท และพร้อมทีจะคดัค้านการกระทาํของกรรมการอนื ๆ หรือของฝ่ายจัดการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษทั เพอืตดัสนิใจในกิจกรรมทีสาํคญัของ

บริษทั 

(7) มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นทยีอมรับ 

(8) ไม่เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น

ผู้บริหารตามข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  หรือ กฎหมาย 

ทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตาม

กฎหมายนนั ทงันี ในความผิดเกียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทีเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะ

เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

(10) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงาน

ของบริษทั 
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ทงันี บริษทัได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของกรรมการอสิระของบริษัท ดงัต่อไปนี 

(1) พจิารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีกระบวนการ

จัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้  

และทนัเวลา 

(2) พจิารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการทํางานทเีหมาะสมในการทําหน้าทีในฐานะผู้ จดัการกองทรัสต์ 

(3) พจิารณาและให้ความเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทอีาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อกองทรัสต์ 

(4) ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นป ระโยชน์ต่อ

กองทรัสต์ 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการอิสระทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานทีเกียวข้องจะต้องมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอรวมถึงการให้คําแนะนาํทีจําเป็นเกยีวกบัเรือง ดงัต่อไปน ี

(1) รายการทเีกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 

(2) จดุอ่อนและจุดทีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกยีวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบการ

ทํางานในการทําหน้าทใีนฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทังนี คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาททีสําคัญในการติดตามและให้

คําแนะนําทจํีาเป็นแกบ่ริษทั ในการดาํเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทีเกียวข้อง 

(9) กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าทีในการควบคุมติดตามบังคับบัญชาและดูแลการทํางานของบริษัท  

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดังน ี

(1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวัน รวมถึงการ

กํากบัดแูลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัเพอืให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสญัญาทีเกียวข้อง 

(2) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารงาน รวมถึงการคัดเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง

และการเลกิจ้างพนกังานของบริษทั และกําหนดอตัราคา่จ้าง เงนิเดือน ค่าตอบแทนโบนสั และสวสัดิการต่าง ๆ สาํหรับพนกังาน 

(3) ดแูลและควบคมุการปฏบิตัิงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท 

(4) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

และหนว่ยงานกาํกับดูแลทีเกียวข้อง 

(5) มีอํานาจในการออก แก้ไขเพิมเติม ปรับปรุงระเบียบคําสงั และข้อบังคับเกียวกับการ
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ทํางานของบริษัท 

(6) มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่าง

แทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอืมอบ

อํานาจทีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบยีบข้อกําหนด หรือคําสงัทคีณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดไว้ ทงัน ีการมอบหมาย

อํานาจหน้าทีและความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการนันจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้

กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการทีตน หรือบคุคลทอีาจมีความขดัแย้ง อาจมี

สว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนืใดกบักองทรัสต์ 

8.1.3 หน้าทีและความรับผดิชอบของบริษทั ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ 

ซึงรวมถงึการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และควบคมุการปฏบิตัิหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

โดยผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีในการดําเนินการใด ๆ  ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีภายใต้การกํากับดูแลของทรัสตี 

และตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถงึแต่ไมจ่ํากดัเพียงหน้าทีดงัต่อไปน ี  

1.      หน้าทโีดยทวัไปของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) ก่อตังกองทรัสต์ และปฏิบตัิหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซือสตัย์สุจริต เพอืประโยชน์ทีดี

ทีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีได้ให้ไว้

เพมิเตมิในเอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ แผนการดําเนินงานของกองทรัสต์ มติทีประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเกยีวข้อง ตลอดจนกฎ

และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้มกีารประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ตามทีกาํหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(4) ดําเนนิการเพิมทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอยีดทรีะบไุว้ในสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

(5) ดําเนนิการลดทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

2. หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 

แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอนืตามทกีําหนดในสญัญากอ่ตงัทรัสต์  

(2) ในกรณีทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ ผู้ จดัการ

กองทรัสต์ต้องชีแจง ส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการ หรือ ไม่ดําเนินการใด ๆ ตามทีสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมลูดังต่อไปนี ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 
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(ก) ข้อมูลเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนกับกองทรัสต์ ตลอดจน

มาตรการทีใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกลา่ว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทนุทราบโดยชัดแจ้งในการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครังแรก และทกุครังเมือเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 

(ข) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์  

และข้อมลูเกยีวกบัธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับ

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระ

ผกูพนัของกองทรัสต์  

(ค) ข้อมูลเกียวกบัสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลทีเป็นคู่ค้ากับ

กองทรัสต์ (หากมี)  

(3) ดูแลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมลูทีถูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอ ก่อนทีจะใช้สทิธิออก

เสยีงในการอนุมตัิเรืองต่าง ๆ รวมทงัได้รับข้อมลูนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ รวมทังข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) จัดทําและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลา 

ทีกาํหนด เช่น รายงานประเมนิมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม รายงานประจาํเดือนซึงแสดงถึงรายรับและรายจ่าย สทิธิเรียกร้อง 

และหนทีีต้องชาํระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมูลเกียวกับการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเกยีวกบัรายการทีเป็น

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิหลกั ข้อมูลทีเกียวกับรายการทีเป็นธรุกรรมการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

หลกั เป็นต้น 

3.      หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์เกียวกับการลงทุนหรือการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอืนอย่าง

เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

และหลกัเกณฑ์ทกีําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์  

(2) ดําเนินการต่าง ๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มนัใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือการเข้าทําสญัญาทเีกยีวเนอืงกบัอสงัหาริมทรัพย์เพอืกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสยีงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน ๆ พร้อมจดัให้มีแนว

ทางการบริหารความเสียง  

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัตามหลกัเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟืนฟู และบํารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดี 
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(6) จัดให้มีการประกันภยัทีเพยีงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลักนัน 

โดยประกันภัยจะต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกบัอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ

บคุคลภายนอกทอีาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ให้ความช่วยเหลือทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกบัการจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

รวมถึง การตกลงดําเนนิการจดัหาผู้ซือทรัพย์สนิหลกั   

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะชว่ยเหลอืในเรืองต่าง ๆ เพอืให้ทรัสตสีามารถ ขาย ซอื หรือทําธรุกรรมดังกลา่วให้แก่บคุคลอนืได้  

(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์ 

และทรพัย์สนิของกองทรัสต์ แผนการกู้ยมืเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 

4.    หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์เกียวกับการดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(1) อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี ห รือ  บุคคลทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึง 

ผู้ให้บริการทเีป็นบคุคลทสีามในการสํารวจทรัพย์สนิหลกั  

(2) พจิารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลกัก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสต ี

เมือมีการทําหรือตอ่สญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่หรือเมือสัญญาเช่าและสญัญาบริการเดมิสนิสดุลง (แล้วแตก่รณี) 

(3) ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตุภัยพิบัติต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 

(4) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึงเงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

(5) จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบญัชี  

(6) เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองท รัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็นการเบิก จ่ายจากบัญชีเพือการ

ดําเนนิงานประจําวนั (Petty Cash) หรือเพือวตัถปุระสงค์อนื ๆ ทีตกลงร่วมกนักบัทรัสต ีภายใต้วงเงินทีได้รับอนุมตัิจากทรัสต ี  

(7) จัดให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข 

ทีกาํหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(8) ใช้สทิธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพจิารณา ต่อส ู้ หรือใช้สทิธิทางกฎหมายอืน ๆ แทนทรัสต ี

ในเรืองทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตเีป็นครังคราว 

(9) ให้คําแนะนําทรัสตี เกียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสังหา ริมทรัพย์  

และผลกระทบทจีะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดังกลา่ว  
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5.     หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีทีมกีารเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

ในกรณีทีมกีารเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสต ี

และขอให้ทรัสตีกําหนดเงือนไขในการทําธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีทีทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มี

เหตผุลและความจําเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ดาํเนนิธุรกรรมดงักลา่ว 

6.     หน้าทีทเีกียวข้องกบัการกู้ยืมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ยมื ผู้จดัการกองทรัสต์มหีน้าทีดงัต่อไปน ี

(1) เปิดเผยจํานวนเงินกู้ ยืม และเงินกันสํารองเพือชําระหนีตามสัญญากู้ยืมเงินหรือตามทีมี

ภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชําระหนีเสร็จสนิ (ถ้าม)ี ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชีชวน และแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 

(2) กําหนดวงเงินกันสาํรองตาม (1) ทีเหมาะสม โดยคํานึงถงึจํานวนเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนั

จากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสด 

ทีเกิดจากการขาดทุนทียังไม่เกิดขึน (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 

(3) กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดทีมีสภาพคลอ่ง 

ไม่เพยีงพอทีจะกนัเงินสาํรองไปรวมเพอืการกนัสาํรองในรอบระยะเวลาบญัชถีดั ๆ ไป 

7.      หน้าทีอนืๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์  

ในกรณีทีมกีารแต่งตงัทีปรึกษาเพอืให้คาํปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิของ

กองทรัสต์และการจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต ์ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตงัทปีรึกษาซึงไม่มีสว่นได้เสยีในเรืองทพิีจารณาไมว่่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมเท่านนั ทังนี แต่หากข้อเท็จจริงเปลยีนแปลงไปทําให้ทปีรึกษามีสว่นได้เสยีในเรืองทีพจิารณา ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน  

และดําเนนิการอืนใดตามทกีําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตงัผู้จัดการกองทรัสต์ 

8.1.4 การบริหารจัดการ 

บริษัทได้รับการจดัตงัขึนโดยมีวตัถปุระสงค์ทจีะประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลกั ทงันี 

บริษัท ได้แบง่ฝ่ายงานออกเป็น 7 ฝ่ายหลกั เพอืให้การปฏิบตัิหน้าทีในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของบริษทั เป็นไปตามสญัญา

ก่อตังทรัสต์ สญัญาแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบต่าง ๆ  

ทีเกยีวข้อง โดยฝ่ายงานต่าง ๆ มหีน้าทีความรับผดิชอบซงึสามารถสรุปได้ดังน ี

(1) ฝ่ายการลงทุน และนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ฝ่ายการลงทุนและนักลงทุนสมัพนัธ์ ดูแลงานงานด้านการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและงานด้านนักลงทุน

สมัพนัธ์ ดงัน ี 
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งานด้านการลงทุน  

หน้าทีหลกั คือ การจัดการให้กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัทีมีคุณภาพ และปริมาณทีเหมาะสม 

เพอืให้กองทรัสต์มกีารเติบโตอย่างตอ่เนือง และสร้างผลตอบแทนทีดีทสีดุต่อผู้ถือหน่วย  

รายละเอียดของหน้าทแีละความรับผิดชอบด้านการลงทนุ มีดงันี 

1.  กําหนดกลยทุธ์ วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ และพิจารณาตดัสนิใจเกียวกับการลงทนุของกองทรัสต์ 

ซึงได้แก่การลงทุนและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก  รวมทังการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินหลักให้สามารถ  

สร้างรายได้และผลตอบแทนทีเหมาะสมให้แก่กองทรัสต์ (Asset Enhancement Initiative: AEI) โดยปฎิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของสัญญาก่อตังกองทรัสต์ และ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์  

2.  ดําเนนิการให้การลงทนุและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั รวมทงัการปรับปรุงคณุภาพทรัพย์สินหลกั

สาํเร็จลลุว่งตามแผนงาน ซงึทํางานร่วมกบัทปีรึกษาด้านต่าง ๆ 

3. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิของกองทรัสต์เมือมีการลงทนุหรือจาํหนา่ยไปซึงทรัพย์สินหลกั รวมทัง

การปรับปรุงทรัพย์สินหลกั โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบทานสมมติฐานทีใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน 

และความสมเหตสุมผลของราคาประเมิน  

งานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ 

หน้าทีหลกั คือ การให้ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อนักลงทุน/นักวิเคราะห์หล ักทรัพย์ รวมถึงการดูแลเกียวกับ   

เรืองร้องเรียนจากนกัลงทนุด้วย 

1. ให้ ข้อมูลเกียวกับกองทรัสต์ภายใต้การจัดการต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ทังในประเทศ 

และต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร การเข้าพบ เว็บไซต์  รวมทังสือต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 

นกัลงทนุ/นกัวิเคราะห์ได้เข้าเยยีมชมทรัพย์สนิของกองทรัสต ์

2. ออกแบบและจดัทาํรายงานประจาํปีของกองทรัสต์ โดยรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานทีเกียวข้อง 

3. รับเรืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกียวกับกองทรัสต์จากนักลงทนุ (ถ้าม)ี เพือนําเสนอต่อกรรมการผู้จ ัดการ

เพือหาทางดําเนนิการแก้ไข หรือชแีจงต่อผู้ร้องเรียน 

(2)  ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของสายงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ซงึมีหน้าที

หลกัในการพิจารณานําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ออกจัดหาผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้กองทรัสต์

สามารถสร้างรายได้อย่างสมําเสมอ 

รายละเอียดของหน้าทแีละความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ มีดงัน ี

1. การพิจารณาแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

ซึงครอบคลมุทงัในการจดัหาผู้ เช่าทรัพย์สนิ การพิจารณาอัตราค่าเช่า การบริหารจดัการกลุม่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
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(Asset Portfolio Management) เช่น  การผสมผสานของผู้ เช่าในธุรกิจ /สัญชาติทีหลากหลาย  ความเหมาะสม        

ของธุรกิจผู้ เช่าในแต่ละทีตังของท รัพย์สิน  เป็นต้น  ทังนี ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการ 

โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ทีอาจเกิดขึนจากการมีบุคคลเกียวโยงเข้ามาเกียวข้องกับการ    

จดัหาผู้เชา่  

2. การทําสญัญาเช่าทรัพย์สินกับผู้ เช่า ซึงครอบคลุมเงือนไขหลกั เช่น ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า 

หน้าทคีวามรับผดิชอบของผู้ เช่าและผู้ให้เชา่ เป็นต้น 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในการขอหรือต่อใบอนุญาต 

ต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ เชา่ (ถ้ามี) 

4. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ประจําปี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง โดยฝ่าย

บริหารสนิทรัพย์จะตรวจสอบเพอืให้แน่ใจว่า รายงานประเมินค่าทรัพย์สินถกูต้องและมีความสมเหตสุมผล ทงัสว่นของ

สมมตฐิานทีใช้ในการประเมนิราคา รวมถึงข้อมลูอืน ๆ ในรายงาน 

(3)  ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อยู่ภายใต้สายงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ มีหน้าทีหลกัในการดแูล

ให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและสามารถจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ ตลอดจน

ให้บริการซ่อมบํารุงทรัพย์สนิทเีสยีหายเมือผู้ เช่าร้องขอ  

รายละเอียดของหน้าทแีละความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ มดีงัน ี

1. จัดให้มีการดูแลรักษา  และซ่อมบํารุง  ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพทีดี พร้อมต่อ การนําออกจัดหา

ผลประโยชน์ ตลอดจนจัดให้มีการดูแลพืนทีส่วนกลางของโครงการให้มีภูมิทัศน์ทีดี (Preventive and Corrective 

Maintenance) 

2. จดัการให้กองทรัสต์ปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้องอาคารเพือการอุตสาหกรรม 

เช่น  การจัดให้มีการตรวจสอบอาคารประจําปีสําหรับอาคารขนาดใหญ่เพือนําไปขอใบรับรองการใช้อาคารจาก

หนว่ยงานราชการทีเกียวข้อง เป็นต้น 

3. จดัให้มกีารประกนัภยัทรัพย์สนิของกองทรัสต์อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

4. จดัให้มกีารตรวจตราสภาพทรัพย์สนิประจําปี 

5. ตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิทกีองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพมิเติมตามทีได้รับแจ้งจากฝ่ายการลงทนุ 

(4)  ฝ่ายบริหารการเงิน 

ฝ่ายบริหารการเงินมีหน้าทีบริหารโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ จัดหาแหลง่เงินทนุเพือสนบัสนนุการลงทนุ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทรัสต์ จัดทําและบริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต์ และการลงทนุในทรัพย์สนิอืนทีมคีณุภาพทีให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม 
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รายละเอียดหน้าทรัีบผดิชอบของฝ่ายบริหารการเงิน มดีงัน ี

1. จดัหาแหลง่เงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดเงนิและตลาดทนุให้แก่กองทรัสต์ เช่น การกู้ เงินระยะยาวหรือ

ระยะสัน การออกหุ้นกู้  การเพิมทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ เป็นต้น โดยคํานึงถึง

โครงสร้างเงินทนุและต้นทนุทางการเงินทีเหมาะสมของกองทรัสต์  

2. จดัทํางบประมาณ และบริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต ์ 

3. บริหารจดัการกระแสเงนิสดของกองทรัสต์  

4. พจิารณาตดัสนิใจเกียวกับการจ่ายเงินปันผล เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุตัิ ทงันใีห้เป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ 

5. พจิารณาตดัสนิใจลงทนุในทรัพย์สนิอนืตามนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 

(5)  ฝ่ายการเงนิและบัญชี 

ฝ่ายการเงินและบญัชมีีหน้าทีหลกัในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกองทรัสต์ การเรียกเก็บคา่เช่า/บริการ

จากผู้เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต ์และการจ่ายชําระเงินของกองทรัสต์  

รายละเอียดหน้าทรัีบผดิชอบของฝ่ายบญัชีและการเงนิ มีดงันี 

1. จัดให้มีรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และประจําปีของกองทรัสต์ภายใต้การจดัการ ซึงผ่านการ

สอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต 

2. จดัเกบ็คา่เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต ์ โดยการออกใบแจ้งหน ีและนาํเงิน/เช็คเข้าบญัชีของกองทรัสต์  

3. จดัทําและจดัสง่รายงานหนีคงค้างให้ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ เพือติดตามทวงถามค่าเช่าทค้ีางชําระ 

4. ดําเนนิการจ่ายชําระเงินให้แก่เจ้าหนีของกองทรัสต์  

5. คํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ เพือเปิดเผยต่อผู้ลงทนุ ตามกฎเกณฑ์ทีกาํหนด 

 (6)  ฝ่ายกฎหมายและกํากับดแูล 

ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลมีหน้าทีหลักในการดูแลงานด้านกฎหมาย และกํากับดูแลให้กองทรัสต์ 

และบริษัทมีการปฏบิัตหิน้าทใีห้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบักองทรัสต์ทอีอกโดยหน่วยงานทเีกยีวข้อง รวมถึง

งานดแูลเกียวกบัข้อพพิาทด้วย 

รายละเอียดหน้าทแีละความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายและกํากับดแูล มดีงัน ี

1. ดูแลงานนิติกรรมสัญญา กําหนดและเจรจาต่อรองเงือนไขต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพือรักษาสิทธิของ

กองทรัสต์ และดแูลให้การจดัทําสญัญาต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง  

2. จดทะเบยีนทรัพย์สนิของกองทรัสต์ทีสาํนกังานทีดิน ทังในด้านการโอน รับโอน สิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สนิที

กองทรัสต์ลงทนุ หรือจาํหนา่ยไป จดทะเบียนการเชา่ รวมทงัการรังวดัสอบเขตทีดิน 
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3. ฟอ้งร้อง ดาํเนินคดี ผู้ เช่าทค้ีางชําระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่ากําหนด โดยร่วมกับทีปรึกษากฎหมาย

จากภายนอก 

4. ดแูลให้กองทรัสต์มีการปฏบิตัิตามพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทไีด้

มีการแก้ไขเพิมเติม) พระราชบญัญัติทรัสต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) รวมทัง

กฎข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอืน ๆ 

ทีเกยีวข้อง 

5. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัท เพือให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าทีในฐานะของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ได้ตามกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบักองทรัสต์ 

6. ร่วมตรวจสอบการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ว่าเป็นรายการเกียวโยงหรือไม่ และดแูลให้การทําธุรกรรม

ของกองทรัสต์กบับุคคลเกยีวโยงเป็นไปตามข้อบงัคบัทเีกยีวข้อง   

7. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีจําเป็นต่อบริษัท ซึงรวมถึงการเปิดเผยการ

เปลยีนแปลงของข้อมลู (ถ้ามี) เพือให้บริษัทสามารถดแูลติดตามคณุสมบตัิของกรรมการและผู้บริหาร และควบคุมดแูล

การทําธรุกรรมของกองทรัสต์กบับุคคลเกยีวโยงได้อย่างถูกต้อง 

8. ดําเนนิการให้มกีารเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทนุตามกฎเกณฑ์ทีเกยีวข้อง 

9. จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถอืหน่วยของกองทรัสต์ โดยมีการจดัเตรียมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนจดบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกียวกบัการประชมุ 

ให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง  

10. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในทีบริษัทว่าจ้าง เพือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าทีได้

อยา่งไม่ตดิขดั 

11. รับเรืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกียวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกอืนในกรณีทัวไปทีไม่ใช่เรือง

เกียวกบันักลงทนุ (ถ้ามี) เพอืนําเสนอต่อกรรมการผู้จดัการ/กรรมการอิสระ (แล้วแตก่รณี) เพอืหาทางดําเนินการแก้ไข 

หรือชีแจงต่อผู้ ร้องเรียน  

12. ดําเนินการจัดการเมือมีเหตุการณ์กรณีพิพาทเกิดขึน โดยแจ้งต่อกรรมการผู้ จัดการ และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทั เพือพจิารณาแนวทางในการไกล่เกลยีข้อพิพาท หรือดาํเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม 

 (7) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในซึงได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีดแูลตรวจสอบให้การปฏิบัติหน้าที

ของทุกฝ่ายงานของบริษัท มีการดําเนินการเป็นไปตามขันตอนการปฏบิัตกิารในเรืองต่าง ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

จะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการบริษัท 
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รายละเอียดหน้าทคีวามรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดงัน ี

ก. กําหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏบิตัิหน้าทีของฝ่ายงานต่าง ๆ ในทกุต้นปี 

ข. ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีตามแผนงานทีกําหนดไว้  และรายงานผลการตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษทั 

ค. ดูแลให้การทํารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไป

ตามกฎข้อบงัคบัทเีกียวข้อง 

ง. สอบทานความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทว่าจ้างบุคคลอืนให้ทําหน้าทีเป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล 

เป็นผู้ประสานงานเพือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าทีตามทกีลา่วข้างต้นได้อย่างไมต่ิดขัด รวมทงัดําเนินการ

ให้มกีารนําเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 

ลําดบั ฝ่าย จํานวนในปัจจุบัน 

1. กรรมการผู้จดัการ 1 

2. ฝ่ายการลงทนุ และนักลงทนุสมัพนัธ์ 2 

3. ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 3 

4. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 

5. ฝ่ายบริหารการเงิน 3 

6. ฝ่ายการเงินและบญัชี 13 

7. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับดแูล 2 

8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ว่าจ้างบคุคลภายนอก 

9. ฝ่ายธุรการ 2 

รวม 31 

8.2     ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด   

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิประเภทคลงัสินค้า โดยมรีายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงันี 
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8.2.1 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“FPT”) 

 ข้อมลูทวัไป 

ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู ่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัที 22-23 ถนนพระราม 4  
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 FPT ถูกจัดตังขึนในปี 2533 เพอืดําเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดย FPT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน ณ วันที 30 กันยายน 2562 จํานวน 2,935 ล้านบาท (ชําระแล้ว 2,017 ล้านบาท) 

และมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นอีกจาํนวน 22,915 ล้านบาท โดยมบีริษทั เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จาํกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 89.5  ปัจจุบัน FPT ได้พฒันาอาคารโรงงาน 

ให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานชนัเดียว โดยอาคารโรงงานดงักล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขต

ส่งเส ริมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย การก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าวข้างต้นดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของ FPT  

ซึงประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผู้ จดัการโครงการซึงเป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างโดยตรง ทังนี การมีทมีงานก่อสร้างเป็นของ

ตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทงัในด้านการเงนิการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพมิความคลอ่งตัวในการก่อสร้าง 

กลา่วคือสามารถเร่งงานกอ่สร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงตอ่เติมอาคารโรงงาน

ตามทลีกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว นอกจากนี 

ยงัให้บริการช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนญุาตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลกูค้ารวมทังการให้บริการขอ

ใบอนุญาตทาํงานในราชอาณาจกัรสาํหรับคนต่างชาติและการให้บริการทวั ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนําผู้ซือ

สนิค้าหรือผู้จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลกูค้าการให้บริการดงักลา่วนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมลูคา่เพมิให้แก่สนิค้าและบริการ ซึงสง่ผล

ให้ FPT สามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดับสงูได้ FPT ยังทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

โรงงานของกองทรัสต์ 

8.2.2 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (“FPIT”) 

ข้อมลูทวัไป 

ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอนิดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอยู่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัที 22-23 ถนนพระราม 4  
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FPIT เดิมชือบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั เป็นบริษัทย่อยของ FPT โดย ณ วันที 30 กันยายน 2562 FPT ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

FPIT ได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 2562 จํานวน 

11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลังสินค้าทีมีคุณภาพระดับสากลเพือให้ เช่า และ/หรือ ขาย ซึง FPIT 

ได้ดําเนินการพฒันาอาคารคลงัสินค้าให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารคลงัสินค้าชนัเดียว โดยคลงัสินค้าดังกลา่วตงัอยู่ในโครงการ

คลงัสินค้า นคิมอุตสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรม ในประเทศไทย โดยปัจจบุัน FPIT มีหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ในสว่นของคลงัสนิค้า 

8.2.3 หน้าทีและความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ดําเนินการเพือให้มันใจว่ารายได้ทีเกิดขึนจากอสังหาริมทรัพย์นันได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือ

วิธีการอืนใด และบริหารจดัการและจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์หนังสือชชีวนแบบ

แสดงรายการข้อมลูแผนการดําเนินงานประจําปีทีได้รับอนุมตัิจากผู้จัดการกองทรัสต์ มติทีประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์กฎระเบียบ 

และ กฎหมายทีเกยีวข้อง ซึงรวมถึงกฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2. จดัหาผู้เช่าเพือเช่าพืนทีในอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ประสานงานรวมถึงเจรจากับผู้ เช่า 

ในการเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการหรือสญัญาอืนใดทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุรวมถึงการบริหารงาน

ให้เป็นไปตามสญัญาตา่ง ๆ ทีเกียวข้อง 

3. ประสานงาน เรียกเก็บติดตามทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยชําระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ 

รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะการจดัเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และคา่ใช้จา่ยอืน ๆ ทีเกียวข้อง และหนีสินใด ๆ (หากมี) และการออก

ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงินชัวคราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และนําส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์

โดยโอนไปยงับญัชีของกองทรัสต์ตามทผีู้ จดัการกองทรัสต์กําหนด โดยให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกองทรัสต์ ระเบยีบ ประกาศ 

กฎหมายทีเกียวข้อง และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์จะได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็น 

คราว ๆ ไป 

4. ดําเนินการเพือให้มันใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบติัตามสญัญาทังหมดทีเกียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์

ทีผู้เช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอยา่งเคร่งครัด 

5. บํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพทีดีเพือพร้อมนําออกให้เช่าหรือขาย ซึงรวมถึงการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในกรณี

ทีค่าใช้จา่ยทีใช้ในการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์สงูกว่างบประมาณทีได้รับอนมุตัิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบ

จากผู้ จดัการกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน ซึงความเห็นชอบจากผู้ จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวจะไม่ถูกระงับไว้โดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร 

6. จดัให้มกีารเปลยีนแปลง ฟืนฟ ูและดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ตามความจําเป็นและสมควร 
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7. บริหารจดัการและควบคมุดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ใด ๆ ตามทีจําเป็นเพือประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบรักษาความ

ปลอดภัย ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบการสอืสารและการบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉนิ และซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ประสานงานกับผู้ เช่ารายย่อยเพือจัดหาและคงไว้ซึงประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมท รัพย์ 

และประกันภัยความเสียหายทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก โดยให้การประกันภยัทงัสองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขต

ความคุ้มครองทีผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนด และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังมีหน้าทีจดัให้มีการต่ออายุกรมธรรม์และติดต่อ 

ประสานงานกบัผู้ รับประกนัภยัในนามของกองทรัสต์ ในการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ทีเกียวข้อง 

9. พจิารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์

รวมถึงสง่รายงานการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ จดัการกองทรัสต์ เมอืมกีารทําสญัญาเชา่และสญัญาบริการใหม่ ตอ่อายุ

สญัญาเชา่และสญัญาบริการ หรือเมอืสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสนิสดุลง แล้วแต่กรณี  

10. สาํรวจโอกาสในการลงทุนและแจ้งให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ทราบถึงทรัพย์สนิและ/หรือสิทธิการเช่า 

ทีมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนทางการลงทุนทีดี ให้ข้อมูลทีจําเป็นเกียวกับทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่าดังกลา่วแก่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพือพิจารณาการลงทนุ ติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือรับโอนสิทธิ และอาํนวยความสะดวกในการเข้าซือ

ทรัพย์สนิและ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าดงักล่าวของกองทรัสต ์

11. ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ต้องการขายและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการในนามของกองทรัสต์ในการจัดหาผู้ ซือและ/หรือผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลเกียวกับ

อสงัหาริมทรัพย์ ข้อมูลสรุปของผู้ เช่ารายย่อย และกําหนดระยะเวลาการขายและ/หรือโอน รวมถึงข้อมลูใด ๆ ทีจะทําให้ผู้ซือ 

และ/หรือผู้ เช่ามีความสนใจในการซือ/เช่าอสังหาริมทรัพย์มากขึน และติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือโอนสิทธิ  

และอํานวยความสะดวกในการโอนกรรมสทิธิ และ/หรือสทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแก่ผู้ซือและ/หรือผู้ เช่า 

12. ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย ซอื หรือ ทําธุรกรรมใด ๆ อนัเป็นการนํามาซึงรายได้

จากอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงชว่ยเหลอืตามทีผู้ จดัการกองทรัสต์ร้องขอเพอืให้ผู้ จดัการกองทรัสต์สามารถ 

ขาย ซอื หรือทําธรุกรรมดงักล่าวให้แกบุ่คคลอนืได้  

13. รวบรวม ตรวจสอบ และสง่มอบข้อมลูและเอกสารทงัหมดเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ

หรือสทิธิประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสญัญาต่าง ๆ ทีจดัทํา

ขึนระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีกับบุคคลภายนอกเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพอืประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพอื

อํานวยความสะดวกและช่วยเหลอืผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทนุเพอืใช้ในการ

ดําเนินการทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการก่อสร้างและการได้มาซึงส่วนต่อขยายใน

อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ 

14. จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ทีอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในความควบคุมของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทังเอกสารหลกัฐานทางการ

บญัชีทีเกียวเนืองกับกองทรัสต์ เพือให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี 

และ/หรือทรัสตีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวนัและเวลาทําการของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจาก
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ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ทรัสตีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ต้องดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ทีได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่

กรณ)ี โดยไมช่ักช้าเมือได้ทราบถงึหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักล่าว  

15. ตรวจสอบและชําระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกบัการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

เกียวกับสญัญาทีทํากับผู้ เช่ารายย่อยหรือสญัญาอืนใดเกียวกบัอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนใดของกองทรัสต์ในการ

บริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ตามทีผู้ จดัการกองทรัสต์อนุมติั และจัดเตรียมหนังสอืรับรองการหกั ณ ทีจ่ายสําหรับค่าใช้จ่าย 

ทีเกยีวข้องและนําสง่ให้กบักรมสรรพากร 

16. จดัเตรียมและเสนอรายงานประจําเดือนซึงแสดงถงึรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย 

และบญัชีทดลองรายเดือน ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึเอกสารอืน ๆ ทเีกยีวข้อง  

17. จัดเตรียมและเสนอรายงานประจําไตรมาสในเรืองสภาวะตลาดซึงมีรายละเอียดเกียวกบัการ

เคลือนไหวของสภาวะตลาดและจํานวนของลกูค้าทีเข้ามาเยียมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาสภายใน 45 (สสีบิห้า) วัน

หลงัจากวนัสนิสดุไตรมาสในแต่ละไตรมาส 

18. ดําเนินการและ/หรือประสานงานกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ในการจัดการให้ผู้ เช่ารายย่อยได้รับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน รวมถึง 

แต่ไม่จํากัดเพยีงระบบไฟฟ้า ระบบนําประปา โทรศพัท์ การกําจดัขยะ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย  

ทีจอดรถ รวมถงึการบริการอืนใดทจีําเป็นสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทนุ 

19. ดําเนินการใด ๆ เพือจดัหา และ/หรือ รับโอน และ/หรือ ดําเนินการอืนใดร่วมกับผู้จดัการกองทรัสต์

เพือทําให้กองทรัสต์ได้มาซึงใบอนญุาต หนงัสืออนญุาต และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็นในการจัดหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

20. ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการขอรับใบอนุญาตเกียวกับการ

ประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงใบอนุญาตให้ใช้ทีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม แล้วแต่กรณี  

21. ติดต่อ  ประสานงาน  ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร และนําส่งภาษีโรงเรือนและทีดินอันเกิดจาก

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรือภาษีอนืใดทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์

ทีกองทรัสต์ลงทนุตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีของหนว่ยงานราชการทีเกียวข้องในนามของกองทรัสต์ 

22. รับและรักษาไว้ซึงใบอนุญาต (ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอนืใด) เกียวกบัการกอ่สร้าง

สว่นขยายใด ๆ ตอ่จากอสงัหาริมทรัพย์ เพอืทําให้เกิดพนืทีเช่าเพิมขึนในอสงัหาริมทรัพย์นนั 

23. ดําเนินการอืนใดตามทกีฎหมายทเีกยีวข้องกําหนดหรือตามทผีู้ จดัการกองทรัสต์ตกลงกนัเป็นครัง

คราวไป เพือให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ หนงัสอืชีชวน แบบแสดงรายการข้อมลู และกฎหมาย 

ทีเกยีวข้อง 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
สว่นที 3: การจดัการและการกํากบัดแูลกองทรัสต์ 

  

สว่นที 3 หน้า 26 

 
 

8.3     ทรัสต ี

8.3.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

ทีอยู ่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้  

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์ 0-2674-6400 

โทรสาร 0-2679-6882 

Homepage www.bblam.co.th 

8.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

รายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2562 

ลําดบั รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  749,996  74.9996 

2. บริษัท กรุงเทพประกนัชวิีต จํากดั (มหาชน)  100,000  10.0000 

3. Asia Financial Holdings Ltd.  100,000  10.0000 

4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  50,000  5.0000 

5. นายเชิดชู โสภณพนิช  3  0.0003 

6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ  1  0.0001 

รวม  1,000,000  100.00 

8.3.3  หน้าทีและความรับผดิชอบในการเป็นทรัสต ี

ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ระมดัระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

และความชํานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม  มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ

ปฏิบ ัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสียงทีเพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้มี วิชาชีพ 

ในลกัษณะเดียวกันนันพึงกระทํา  เพือประโยชน์ทีดีทีสดุของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผกูพนัดงัต่อไปน ี

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และในการแก้ไข

เปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ทงันี หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีกล่าว ให้ทรัสตีดําเนนิการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าททีีระบุไว้ในสญัญากอ่ตงั ทรัสต์และตาม 

พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 เพือดูแลรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ถอืหนว่ยทรัสต์โดยรวม นอกจากนนั กรณีที

หลกัเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ การจัดการทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 

2535 และพ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 มีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรัสต์ 
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มีข้อกําหนดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว  ให้ทรัสตีดําเนินการเพอืแก้ไขเปลยีนแปลงสญัญาก่อตังทรัสต์ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์นัน ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ มีคาํสงัตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์เพอืธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 

(2) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุน 

ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ ส ัญญาอืนทีเกียวข้อง และกฎหมาย 

ทีเกยีวข้องดงัน ี

(ก) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต.ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงัอยู ่

(ข) ดแูลและดําเนนิการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะและปฏิบติัให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทเีกียวข้อง  ซึงรวมถงึการถอดถอนผู้ จดัการกองทรัสต์รายเดิมและ

การแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

(ค) ควบคมุดแูลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ทีเกิดจาก

ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการจัดทําบญัชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทังการมีมาตรการทีเพียงพอในการให้ความคุ้มครอง

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(3) ควบคุมดูแลผู้ จัดการกองทรัสต์ให้มีการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกยีวข้องซึงรวมถงึการจดัทาํและสง่งบการเงิน และรายงานเกยีวกบั

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปน ี

(ก) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 

(ข) งบการเงินประจาํงวดการบญัชีทผีู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 

(ค)  รายงานเกียวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอืนใดเกียวกบักองทรัสต์ 

โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี  รวมถงึคํานึงถึงมาตรฐานทีคณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย นอกจากนนั ให้รายงานและชีแจง

เหตผุลตอ่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้า เมอืมเีหตกุารณ์ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 

57 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามทตีลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

และจดัสง่รายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แกผู่้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 
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(4) กํากับดูแลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จัดให้มีข้อมูลทีเพยีงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูล

ดังกล่าวต้องสือสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคญัผิด รวมทังต้องใช้ความระมดัระวังอย่างสมเหตุผลเพือให้

มนัใจได้วา่ได้ให้คําแนะนาํทีเหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพอืผู้ลงทนุอย่างเหมาะสม 

(5) ดูแลให้กระบวนการเพิมทุนและลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ซึงดําเนินการโดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญากอ่ตงัทรัสตแ์ละกฎหมายทีเกยีวข้อง 

(6) ดูแลการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือให้การได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญากอ่ตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกยีวข้อง 

                                  (7) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้  

ซึงรวมถึงการจดัให้มีการประกันภยัทีเพียงพอตลอดระยะเวลาททีรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกันนั  โดยครอบคลมุถึงการประกนั

วินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสงัหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจาก

อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดาํเนนิการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(8) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ กู้ยืมเงินเพือกองทรัสต์ ก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เข้าทําสญัญา และดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และ

กฎหมายทเีกียวข้อง 

(9) ดแูลให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน

เป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทเีกยีวข้อง 

(10) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ

กองทรัสต์หรือบคุคลทีเกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(11) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจํากดัสิทธิ 

ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ให้ดําเนนิการเป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(12) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การดําเนินการเกียวกับการขอมติ

จากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ ให้เป็นไปตามทกีําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกยีวข้อง 

(13) ในกรณีผู้ จดัการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอนืบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน จะดูแลให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวงั  โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าทีของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชดัเจนและมรีะบบในการกํากบัและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพยีงพอ 

(14) กําหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์จาก

บญัชีเพอืการดาํเนินงานประจาํวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีสมควร เพอืตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

(15) กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายทจํีาเป็นและสมควรซึงเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 
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(16) แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้ จดัการกองทรัสต์  

เพอืการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทนุ หรือเมอืสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(17) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง เพือตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกียวกบัเรืองทีผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ต้องลงมติวา่ เป็นกรณทีีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทเีกยีวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดงักลา่วไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

(18) จดัทํารายงานเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่รู้ หรือ พงึรู้ถึงกรณีทีผู้จัดการ

กองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทาํการ จนกอ่ให้เกิดความเสยีหายแกก่องทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบตัิหน้าทตีามสญัญาก่อตงั 

ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการเพือแก้ไข ยับยัง หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์ตามที

เห็นสมควร 

(19) บงัคบัชําระหนีหรือดแูลให้มีการบงัคับชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับ

บคุคลอืน 

(20) แยกการเกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตัวของทรัสต ี

(21) ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ จดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการ

กองทรัสต์แทนในระหว่างนนัก็ได้  ทงันี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีสญัญาก่อตงัทรัสต์ได้ระบุไว้  ในกรณีทีไม่มี

ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุีทําให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ เพือป้องกนั ยงัยัง หรือ จาํกัดมิให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มผีู้จัดการกองทรัสต์รายใหม ่

(22) ในกรณีทีทรัสตเีป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทตีนทําหน้าทีเป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสยีง

หรือดําเนนิการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ให้คํานงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(23) จัดให้มีการจดัทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ 

ดําเนนิการแทนได้ โดยทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี 

(ก) รายละเอียดทัวไป ซึงได้แก่ ชือผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่า 

ทีตราไว้ ทนุชําระแล้ว วนัเดือนปีทอีอกหน่วยทรัสต์ และข้อจาํกดัในเรืองการโอน (ถ้าม)ี 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึงได้แก่ ชือ สัญ ชาติ ทีอยู่ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ วันเดือนปีทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 

วันเดือนปีทียกเลกิใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขทีคําร้องขอให้เปลยีนแปลงหรือจดแจ้งรายการ 

ในทะเบียน (ถ้าม)ี 

ทงันี ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามอตัราทกํีาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีสทิธิปฏิเสธการแสดงชือใน
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ทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์  ในกรณีทมีอบหมายให้ผู้ อนืเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ต้องกาํกับดูแลให้ผู้ ทีได้รับมอบหมายปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์การจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์และสญัญากอ่ตังทรัสต์ เว้นแต่มีการจัดทาํหลกัฐานตามระบบของ

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์

(24) ชําระเงิน  หรือ ทรัพย์สินอืนรวมทังการให้สิทธิ หรือ การจํากัดสิทธิใด  ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทีปรากฏรายชืออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย 

(25) จัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยมีข้อมูลทีจําเป็นและ

เพียงพอเพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และบุคคลอืนได้ รวมทังมีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้ และมีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีทีมีข้อจํากดัสทิธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัด

สทิธินนัไว้ให้ชดัเจน 

(26) ในกรณีทีมเีหตใุนการเปลยีนผู้จดัการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมาย

ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันทีปรากฏ 

เหตุดังกล่าว และจะแต่งตังบุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีได้รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอ 

มติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็น

สาํคญั 

8.4. ชือ ทีอยู่ และโทรศัพท์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี 

8.4.1 นายทะเบยีนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

เลขท ี93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-009-9000  

      8.4.2   ผู้สอบบญัช ี

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ชนั 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120  

โทรศพัท ์02-677-2000 
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8.5 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทยีบปรับ 

8.5.1 ประวตักิารถกูลงโทษและการเปรียบเทยีบปรับของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรม 

ในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

8.5.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม

ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ  

อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม)  

และพระราชบญัญัตทิรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550  

9. การกํากับดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

ผู้ จดัการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็นสิงทีมีความจําเป็น 

ต่อการบริหารกองทรัสต์และสร้างความเชือมันให้กับผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ทังยงัช่วยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน และสาธารณชน

ได้รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ จดัการกองทรัสต์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนัและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสญัญาก่อตงัทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์เชือมนัว่าระบบ 

การบริหารจัดการทีดี การมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทีมีวิสยัทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที มีกลไกการควบคุม 

การถ่วงดุลอํานาจ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโต 

อยา่งยงัยนืและนาํมาซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยการกํากบัดแูลกจิการของกองทรัสตคํ์านึงถงึหลกัสาํคญัดงัตอ่ไปน ี

1.  สิทธขิองผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงหน้าทีในการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายให้ได้รับ

สทิธิขนัพืนฐานตามทกีฎหมายกําหนดดงัน ี  

1.1 สทิธิให้ความเห็นชอบอนมุตักิารทาํรายการเกียวโยงกนัหรือการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซึงทรัพย์สนิทีมขีนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทเีกียวข้อง 

1.2 สทิธิในการซอื ขายหน่วยทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิในการซือ ขาย หน่วยทรัสต์ได้อย่างอสิระ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์ได้

แตง่ตังบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (Thailand Securities Depository: TSD) ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์เพอือํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “นายทะเบยีนหลักทรพัย์”) 
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1.3 สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ในทปีระชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายของกองทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอ

ภาคกนัตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทีตนถอือยู ่นอกจากนี ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนน

ให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม และได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการ

นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทกุวาระ

ทีมกีารลงมติให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์ได้ทราบผลการลงคะแนนทนัท ี

1.4 สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเทา่เทียมกนั 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสนิรอบปีบัญชีหรือรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้วแต่กรณี หรืออตัราอนืใดทีสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 7.3 “การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์”) 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพยีงพอ เชือถือได้ และทนัเวลาแก่ผู้ทเีกียวข้องทุกฝ่าย 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความสําคญัต่อการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัวถงึ และเท่าเทยีมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลทีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทันเวลา

อย่างสมาํเสมอ ทังข้อมูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และข้อมูลสําคญัอืนใด เพอืให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ใช้ข้อมลูประกอบการ

ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี 

ตลอดจนผา่นทางเว็บไซต์ของผู้ จดัการกองทรัสต์ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ปัจจุบนัผู้จดัการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทีมคีุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์

เกียวกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทนุ โดยไม่มคีณะกรรมการชดุย่อยใด 

         9.3      การประชุมคณะกรรมการ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณากิจการทัวไปของกองทรัสต์อย่างน้อย     

ไตรมาสละ 1 ครัง โดยมีกระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัต่อไปน ี

1. เลขานุการบริษัทร่วมกบัฝ่ายกฏหมายและกํากบัดแูล จัดส่งหนงัสอืเชิญประชุม ระเบยีบวาระการประชุม

พร้อมเอกสารประกอบการประชมุทีมีเนือหาจําเป็นเพยีงพอสาํหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือให้กรรมการมีเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลูกอ่นการประชมุ 

2. เรืองทีนําเสนอเป็นวาระต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นเรืองเกียวกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ งบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัด

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สนิเพิมเติม การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันแผนธุรกิจและการลงทุน การจัดหา

เงินทนุ ตลอดจนความคืบหน้าในการดําเนนิการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 
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3. ในการประชมุทุกครังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกว่ากึงหนงึ กรรมการแต่ละคนสามารถลงคะแนน

เสยีงได้คนละหนึงเสียง โดยกรรมการทีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเรืองใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเรืองนนั 

4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะทําหน้าทดีูแลจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอทฝ่ีายบริหารจะเสนอเอกสาร

และข้อมูลเพอืการอภิปรายปัญหาสาํคัญ และเพียงพอสาํหรับคณะกรรมการทีจะอภปิรายในประเด็นทีสาํคัญ  โดยกรรมการทกุ

ท่านมอีิสระในการแสดงความคดิเห็นและเสนอวาระการประชมุ 

5. จดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชมุ และเกบ็เอกสารเกียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ

ตรวจสอบได้ และจดัเกบ็รายงานการประชมุทผ่ีานการรับรองจากทีประชมุคณะกรรมการเพอืเป็นหลกัฐาน ตอ่ไป  

9.4 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการกําหนดให้มีนโยบายทีใช้ในการควบคมุเกียวกับการใช้ข้อมลูภายใน และการซือขายหน่วยทรัสต์ 

เพอืให้เกิดความเสมอภาค และยตุิธรรมต่อผู้ถือหน่วยทกุราย และป้องกันไม่ให้ผู้ทีสามารถเข้าถึงข้อมลูสาํคัญหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อนืในทางมชิอบ 

(1)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในทีมีสาระสําคัญ และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเองและผู้อืน และต้องยึดถือปฏบิัตติามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในทีกําหนด

อยา่งเคร่งครัด 

(2)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของผู้จัดการกองทรัสต์ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือขายหน่วยทรัสต์  

แตเ่พอืปอ้งกนัไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทเีข้าถึงข้อมลูภายใน รวมถึงคู่สมรสหรือ

ผู้ทีอยู่กินด้วยกันฉนัสามีภรรยาและบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต์ จากการรับรู้ข้อมูล

ภายในทจีะมีผลกระทบต่อราคาซอืขายหนว่ยทรัสต์ เช่น 

- ในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะ 

- ก่อนการพิจารณาได้มา หรือจําหน่ายไปซงึอสงัหาริมทรัพย์ 

- ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผ่านทางอีเมลให้ผู้ทีเกียวข้องทราบสําหรับระยะเวลาในการห้ามซือขาย  (Silent 

Period) ทังนี หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามจะถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบของผู้ จดัการกองทรัสต์ และอาจมีโทษตาม

กฎหมาย 

9.5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด

เกียวกับการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

หลักการสําคญัในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

(1)  สารสนเทศทเีปิดเผยจะต้องมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทนัเวลา 
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(2)  ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัทเีกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

(3)  ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิทเีท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลูสารสนเทศ 

ผู้ รับผดิชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

กรรมการผู้ จัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล  ฝ่ายการเงินและบัญ ชี และหน่วยงาน 

นักลงทนุสมัพนัธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมลูต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ

ผู้จดัการ (แล้วแตก่รณี) ก่อนดําเนนิการเปิดเผย 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

เพือให้การสอืสารข้อมลูมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและทนัเหตกุารณ์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมลู

ทีหลากหลาย ดงัน ี

(1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น

ทางการของกองทรัสต์ 

(2) การสือสารผ่านสอือิเล็คทรอนิกส์ เว็บไซต์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ (www.ftreit.co.th) ได้รวบรวมข้อมูล

สาํคัญของกองทรัสต์ เช่น ข้อมูลทัวไป โครงสร้างของกองทรัสต์ งบการเงินของกองทรัสต์ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุม 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ การจา่ยประโยชน์ตอบแทน และขา่วประชาสมัพนัธ์ของกองทรัสต์ เป็นต้น 

(3) การติดต่อผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ ข้อมูล  

และรับฟังความเห็นของผู้ ถือหน่วย นักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมถึงนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหน่วย  

นักลงทนุ และนักวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ ทังนี สามารถติดต่อเพือขอรับทราบข้อมูลของกองทรัสต์ 

โดยติดตอ่ทางอีเมล ftreit.ir@frasersproperty.com 

9.6 การจัดประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หลักการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่

วนัสนิรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ และการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์คราวอืนให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั ซึงผู้ จดัการกองทรัสต์จะ

จดัประชมุวสิามญัประจําปีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยสอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตงัทรัสต์ในกรณีดงัต่อไปน ี

(1) เมือผู้จดัการกองทรัสต์เหน็สมควรให้เรียกประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์เพอืประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์  

(2) เมือผู้จัดการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์ ดงัน  ี

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมลูค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี หรือ หลกัทรัพย์ประเภทหน ี
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(ค) การเพมิทนุ หรือ การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ตามทกีําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

(ง) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต ่20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงินทนุให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลยีนแปลงทรัสต ี

(ช) การเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

(ซ) การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ในเรืองทีกระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ

หรือเป็นการเพมิอตัราคา่ธรรมเนยีม และ/หรือค่าใช้จ่ายนอกเหนอืจากอัตราสงูสดุทรีะบุในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตอืุนใดตามทีทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรทีจะเสนอ

เรืองให้ทีประชมุผู้ถอืหนว่ยทรัสต์พจิารณาและมมีติในเรืองดงักลา่ว 

(ฎ) เหตุอืนใดตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะประกาศ

กําหนด 

(3)     เมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่าย 

ได้แล้วทงัหมด เข้าชือกันทําหนังสอืขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชมุ

ไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือ ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนบัแต่ได้รับหนังสอืจาก

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

สิทธขิองผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ในการประชมุผู้ถอืหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ถอืหน่วย

ทุกรายได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายกฏหมายและกํากับดูแล กํากบัดแูลและปฏิบตัิตาม

นโยบายเพอืดาํเนินการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายทเีกียวข้องและสญัญาก่อตังทรัสต์  

กระบวนการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(1) เลขานกุารบริษัท และฝ่ายกฏหมายและกํากบัดูแล มีหน้าทใีนการนัดหมาย จัดเตรียมหนงัสือนดัประชมุ 

และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นผู้ จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ  

14 วัน (แล้วแต่กรณี) และผู้ จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีการประกาศนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวัน

ประชุม เพอืให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม นอกจากนี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ Download หนงัสือ

เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของผู้ จ ัดการกองทรัสต์ คือ www.ftreit.co.th ทังในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง 
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เป็นข้อมลูเดียวกับข้อมูลทีผู้จดัการกองทรัสต์ ส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูลใน

หนงัสือเชญิประชมุได้มีการอธิบายวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบและมีข้อมูลในแตล่ะวาระการประชุม

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

(2) ในการประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการตัง

คําถามใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีเกยีวข้องกบักองทรัสต์ ตามระเบียบวาระการประชมุหรือเรืองทีเสนอ และผู้จดัการ

กองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รับทราบสทิธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสยีงลงคะแนนทกุครังกอ่นเริมประชมุ  

(3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิธิให้ความเห็นชอบอนมุติัการทํารายการเกียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซงึสนิทรัพย์ทมีีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง  

การลงมตขิองผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

การลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทวัไป ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

การลงมติเพือพิจารณารายการสาํคญัดังต่อไปนี  ต้องได้รับเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทมีาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ 

(2) การเพมิทนุแบบกําหนดวัตถปุระสงค์ในการใช้เงินหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที

ต้องได้รับมตผิู้ ถือหนว่ยทรัสต ์

(3) การเพมิทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป 

(4) การทําธรุกรรมกบัผู้ จดัการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการ

ตงัแต ่20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตมู่ลค่าใดจะสงูกว่า 

(5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงินทนุให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลยีนแปลงทรัสต ี

(7) การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ในเรืองทีกระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมนียัสาํคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

9.7     กระบวนการและปัจจัยทีใช้พจิารณาตดัสินใจลงทุน รวมทงัการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

9.7.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ตรวจสอบรายละเอยีดของทรัพย์สนิซึงรวมถึงข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มกีารประเมินราคาทรัพย์สนิทจีะลงทนุตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 
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(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลกัษณะทีเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสยีงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า หรือการ 

ไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสยีงดงักลา่วตอ่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพมิเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดาํเนนิการดังนีด้วย 

(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทเีกียวข้อง 

(2) ขออนมุตักิารลงทนุในทรัพย์สิน ดงันี 

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิทีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

(ก) เว้นแต่เป็นกรณีทเีปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบัน ี

(ข) สาํหรับธุรกรรมทีมีมลูค่าเกนิ 1 ล้านบาท หรือตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษทั 

(ค) สําหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไปห รือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมตขิองทีประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ง) จัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลงทุนใน

ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(จ) ดําเนินการให้บุคคลทีมีความเกียวโยงกบัทรัพย์สินทีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนมุัติ

การลงทนุในทรัพย์สนิดงักล่าว 

2.2  การลงทนุในทรัพย์สนิทบีคุคลทวัไปทมีิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 

(ก) การลงทนุในทรัพย์สนิทีมีมลูค่าตงัแตร้่อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์

ขึนไป ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษทั 

(ข) การลงทุนในทรัพย์สนิทมีีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 30.00 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

ต้องได้รับมตขิองทีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

9.7.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

การได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในสญัญา

ก่อตงัทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระสาํคัญได้ดงัต่อไปน ี  

(1) เป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้างลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสนิค้า 

และ/หรือสาํนกังาน เพอืได้มาซงึกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครองเป็นการลงทนุในทรัพย์สนิอนืใดทสีํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ

จะประกาศกาํหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั  
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(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงสิทธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออก  

น.ส. 3 ก. หรือ เป็นการได้มาซงึสิทธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครองประเภท 

น.ส. 3 ก. 

(3) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเหน็เป็นลายลกัษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพพิาท

นันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์นัน 

ยงัเป็นประโยชน์แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(4) การทําสญัญาเพือให้ได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด ๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญัญา 

ในการซืออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืนโดยมกีารกาํหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น 

(5) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอืนใดทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนด 

ให้เป็นทรัพยส์ินหลกัทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกันไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่หน่วยทรัสต์

ทีขออนุญาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง รวมทังจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทงันี กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้าง 

ไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา และใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ 

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุ

หมนุเวียนเพียงพอเพือการพฒันาดังกลา่ว โดยไมก่ระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องผ่านการประเมนิมลูคา่อย่างเต็มรูปแบบทีมกีารตรวจสอบเอกสารสทิธิ

และเป็นไปเพือวัตถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทนุเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนคําขอ และเป็นเวลา 

ไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายทีได้รับความเห็นชอบจาก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทงัน ีจะประเมนิลว่งหน้ากอ่นการลงทนุได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

(7) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องมมีูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 

500 ล้านบาท 

(8) กรณี เป็ นก ารลงทุนใน ท รัพย์ สิน ห ลักของกองท รัสต์ โด ยทางอ้ อม ต้ องเป็นก ารลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ (1) - (7) ข้างต้นผ่านการถือหุ้ นในบริษัททีจัดตงัขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการ 

ในลกัษณะเดียวกันกบัทกองรัสตต์ามทรีะบุในสญัญาก่อตงัทรัสต์ โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปน ี

(ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้ น ในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจะทําให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ

ควบคมุให้บริษัทดงักลา่วมีการประกอบกจิการเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ในทาํนองเดยีวกบักรณีทกีองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนัโดยตรง  
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(9) กรณีทีเป็นการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาทีได้มาสูงกว่าราคาประเมินตําสุดทีบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดทําขึนล่วงหน้าก่อนการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้แสดง

ข้อเทจ็จริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักล่าวไว้ด้วย 

9.7.3   การจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพจิารณาจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมกีระบวนการ ดงัต่อไปนี 

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัต้องกระทําโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ

อนุมัติตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ อีกทังมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือ  การขอมติทีประชุม 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เช่นเดยีวกบัการได้มาซึงทรัพย์สนิ 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สนิทเีข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี จะกระทําได้เมอืมเีหตจุาํเป็นและสมควร และได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแตว่ันทกีองทรัสต์ได้มาซึงทรัพย์สนิหลกันนั 

ข. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัทกีองทรัสต์ได้มาซงึกรรมสทิธิ ให้แกเ่จ้าของเดมิ 

9.7.4 การบริหารจัดการทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย

คัดเลือกจากผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินในแต่ละประเภททรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน สําหรับทรัพย์สินที

กองทรัสต์จะลงทนุครังแรก ในเบอืงต้นผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ FPT สาํหรับทรัพย์สนิประเภท

โรงงาน  และ  FPIT สําหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า  (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์”)  

โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะมกีารควบคุมดแูลการทาํงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัน ี

(1) กําห นดนโยบาย  แผนการตลาด และกลยุท ธ์ในการบ ริ หารท รัพ ย์สิน  เพือ ให้ ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ปฏบิัต ิ

(2) ควบคุมและดแูลการทําหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความ

ถกูต้องและครบถ้วนของรายงานทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลกูค้าค้างชําระ การทําการตลาด สภาพทรัพย์สิน

และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทงัการทําประกนัภยัทรัพยส์นิหลกั เป็นต้น 

9.7.5 การคัดเลือกบุคคลทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพือทําหน้าทีบ ริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสาํคัญ ทงันี ผู้ จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นผู้บริหาร 

มีคณุสมบตัติามทรีะบุไว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี 
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(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

รวมกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในชว่งระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริมงานกับผู้จดัการกองทรัสต ์

(2) เป็นผู้ ทีไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลักษณะ

ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกจิตลาดทนุโดยอนุโลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตาม

คณุสมบติัทกีลา่วไว้ข้างต้น 

ทงันี บุคลากรทีได้รับการคัดเลอืกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมีข้อจํากัดมิให้ทําหน้าทีในตําแหน่งงานอืนที

อาจขัดแย้งตอ่การปฏบิตัิหน้าทใีนตําแหนง่งานหลกัทีได้รับการมอบหมาย 

9.7.6 การลงทุนในทรัพย์สินอนืเพอืการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้จดัการกองทรัสต์มรีะบบในการควบคมุดแูลการลงทนุในทรัพย์สนิอืนเพือการบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอืนทีต้องการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนให้เป็นไปตาม 

ทีกาํหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

9.8 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จดัการกองทรัสต์อาจแต่งตังบุคคลอืนทีเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพือทําหน้าทีในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ทีเป็นท รัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทังนี  ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ทีมี

ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นทีได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบํารุงรักษา

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทงันี หากมีการแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งการแต่งตงัให้ทรัสตี

ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัทแีตง่ตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอายุตามสญัญาแตง่ตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้

โดยอัตโนมัต ิอย่างไรก็ดี ผู้ จดัการกองทรัสต์อาจแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพมิเติมหรือเปลียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตังผู้บ ริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี  

หากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพจิารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที ข้อกําหนดห รือเงือนไขตามสัญญาแต่งตังผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน หลงัจากได้รับหนงัสือบอกกลา่วจากผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ให้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัตติามหน้าทีดงักลา่ว 

(2) หากอัตราการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใด 

ตํากว่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ตํากว่าประมาณการ 

ผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ จดัการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีเหตสุดุวสิยั 
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(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ อยู่ใน

ระหว่างการฟืนฟกูิจการ หรือศาลได้แตง่ตังเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรัพย์ขึนเพือบริหารทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยท์ังหมด

หรือเฉพาะในสว่นทเีป็นสาระสาํคญั 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามทีผู้จัดการ

กองทรัสต์ได้กําหนดไว้ และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาดคณุสมบตัดิังกลา่วภายใน 60 วนั 

9.9 การตดิตามดแูลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้ บริหารอสังหาริมท รัพย์ 

ทีกองทรัสต์แต่งตัง ทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินเพือให้บรรลวุัตถุประสงค์และเพอืรักษาประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์และผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์  โดยผู้จดัการกองทรัสต์มรีะบบในการดาํเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงัน ี

1. การกํากับดแูลรายเดอืน 

(1) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ดําเนินการให้ผู้ บ ริหารอสังหา ริมทรัพย์นําส่งสรุปรายงานการติดต่อ 

เข้าชมโรงงานของลกูค้าเป้าหมาย (Potential Clients) พร้อมรายชือและเบอร์โทรศัพท์ของลกูค้าเป้าหมาย รายงานการให้เช่า

ทรัพย์สนิหลกั รายงานการซอ่มแซมทรัพย์สนิ 

(2) ฝ่ายการเงินและบญัชีดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของค่าเช่าทีได้รับชําระเข้าในบญัชีของ

กองทรัสต์กบัรายงานค่าเช่าทลีกูค้าต้องชาํระในแต่ละเดือน 

(3) ฝ่ายการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบรายงานยอดค่าเช่าค้างชําระ และตรวจสอบเอกสาร

การติดตามค่าเช่าทีค้างชําระและฝ่ายบริหารสินทรัพย์ควบคุมให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบติัตามขนัตอนดําเนินการกรณี

ลกูค้าค้างชําระ และตรวจสอบรายงานสรุปความคืบหน้าการติดตามทวงถาม พร้อมทงัสาํเนาหนงัสอืทวงถาม (ถ้ามี) 

(4) ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบเอกสารทีใช้ในการทําการตลาดเพือหาผู้ เช่า เพือให้

มนัใจว่าเอกสารดังกล่าวไม่เอือต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ดําเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเรืองของการนําเสนอทรัพย์สนิให้เช่าในแต่ละทีตงัอยา่งเท่าเทียมกันโดยไม่ให้ความสําคัญกบั

ชือเจ้าของกรรมสิทธิ  และตรวจสอบในเรืองของการกําหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการกําหนดราคาทีเอือประโยชน์ 

ต่อเจ้าของทรัพย์สนิรายใดรายหนงึหรือไม่  

ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์จะทําการติดต่อลกูค้าเป้าหมาย ตามข้อ (1) โดยการสุ่ม เพอืตรวจสอบว่าผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์มีการปฏบิตัหิน้าทอีย่างเป็นกลาง ไม่เอือประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สนิหลกัรายใดรายหนงึเป็นการเฉพาะ 

2. การกํากับดแูลราย 6 เดือน 

ในทกุ ๆ 6 เดอืน หรือเมือเหน็สมควร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ประชมุร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพอืแจ้ง

นโยบาย แผนการตลาด กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สนิต่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมให้ข้อมลู

เกียวกบัสภาพการแข่งขนั และสภาวะอตุสาหกรรมทีเกียวข้อง และประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนกบัผู้ เช่าทรัพย์สนิ  
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      3.      การกํากับดแูลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เพอืให้มันใจว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน ไม่มีการ

ต่อเตมิเกินไปกว่าทไีด้รับอนญุาตจากผู้ จดัการกองทรัสต์ และเพอืวัตถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิประจําปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาความคุ้ มครองและอัตราเบีย

ประกันเพือยนืยนัการทําประกนัภยัความคุ้มครองทรัพย์สินหลกั รวมทงัเอกสารการทําประกนัภยัทรัพย์สนิหลกั เพอืให้มนัใจว่า

ทรัพย์สนิหลกัมีการประกนัภยัอย่างถกูต้องครบถ้วนตามทกํีาหนดโดยบริษทั 

4. การซ่อมแซมทรัพย์สิน  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนนิการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ซึงรวมถึง

รายชือผู้ ซ่อมแซม และค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมก่อนการอนมุัตใิห้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการซอ่มแซม เพอืให้มนัใจได้

ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ดําเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สนิตามมาตรฐาน โดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ใด ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน ี

(1) กรณีงานซ่อมแซม บํารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินทีผู้ จัดการกองทรัสต์อนุมตัิ ซึงผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สามารถดาํเนินการจดัซือจดัจ้างได้เอง  

ในทุก ๆ เดือน ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ

รายการซ่อมแซมบํารุงรักษาโดยตรวจสอบจากเอกสารสรุปการขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดงาน ซึงจัดทําโดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์   

(2) กรณงีานซอ่มแซม บาํรุงรักษา มค่ีาใช้จา่ยมากกว่าวงเงินทผีู้จัดการกองทรัสต์อนมุตัิ 

(ก) กรณี เป็น เรืองเร่งด่วน  ให้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งขออนุมัติจากฝ่ายบ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เบอืงต้นในหลกัการก่อนได้ ผ่านทางโทรศพัท์ หรือ E-mail 

(ข) กรณีมิใช่เรืองเร่งด่วนให้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์สง่หนังสือขออนุมติัมายังฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ โดยระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน เช่น เลขทีอาคาร ชือผู้ เช่าทรัพย์สนิ รูปถ่ายทรัพย์สินทีเสยีหาย และวงเงินที

จะขออนุมตัิ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนมุัติทแีสดงให้เหน็ถงึความจําเป็นและเหมาะสมของค่าใช้จ่ายทีเสนอมาดงักลา่ว  

เช่น รูปถ่ายความเสยีหายของทรัพย์สนิ  หรือเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคาของผู้ ให้บริการกบัผู้ ให้บริการรายอืน ๆ เป็นต้น 

(ค) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ จัดทําหนังสอือนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายแจ้งกลบัไปยังผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทังสําเนาหนังสือฉบับดงักลา่วเก็บไว้เป็นหลกัฐาน ประกอบการสง่เอกสารมายงัฝ่ายการเงินและบัญช ี

เพอืขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป 

9.10 ระบบในการตดิตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึงได้แก่ FPT และ FPIT และผู้ จดัการกองทรัสต์อาจทําการว่าจ้าง

บคุคลอืนตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ดําเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มี

ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัสง่รายงานให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ 
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เช่น รายงานรายได้คา่เช่าและคา่บริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายงานการค้าง

ชําระหนี และการติดตามหนี รายงานพนืทีเช่า รายงานการจัดซอืจัดจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา รายงานการทํา

ประกนัภยัทรัพย์สนิหลกัในสว่นของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ  และพฒั นา

ความสมัพนัธ์ทีดีกับลกูค้ารายต่าง ๆ พร้อมทัง บริหารจัดการให้อัตราการใช้พืนทีการเช่า และอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับทีด ี 

ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ 

ความเสยีงเกยีวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิทกีองทรัสต์เข้าลงทนุ 

9.11 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์จากการทาํหน้าทีผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในปี 2562 ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนไม่เกิน

อตัราทกีําหนด ดงัต่อไปนี 

ค่าใช้จ่าย  อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยรวมของกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์ 

3.00 ต่อปี ของรายได้สทุธิตามสญัญาเช่าและบริการ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5.00 ต่อปี ของกําไรสทุธิจากการดําเนินการของกองทรัสต์ 

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายย่อย  ตามสัดส่วนตามระยะเวลาทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าราย

ย่อยรายใหม่ แต่ไมเ่กิน 3 เดือนของอัตราคา่เช่าและบริการ 

ค่านายหน้าในการซือ / ขาย / โอนสิทธิ การเช่า / 

รับโอนสิทธิ การเชา่อสังหาริมทรัพย์ 

3.00 ข องมูลค่ าการซือ  / ขาย  / โอ นสิท ธิ การเช่ า / รับ โอ นสิทธิ การเชา่

อสังหาริมทรัพย์สําหรับการซือทรัพย์สินนอกกลุม่ FPT และยกเว้นการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ เชา่รายย่อยซงึสญัญาเช่ามีข้อกําหนดให้สทิธิในการ

ซืออสงัหาริมทรัพย์ 

9.12 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีการคดัเลือกกรรมการเพอืทําหน้าทีบริหารจดัการกองทรัสต์โดยพจิารณาจากประสบการณ์ 

การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ เพือให้มันใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ทังนี ผู้ จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นกรรมการ และผู้ บริหารมี

คณุสมบติัตามทรีะบไุว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจดัการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกนัเป็น

ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในชว่งระยะเวลา 5 ปีกอ่นวนัเริมเข้าทํางานกบับริษัท (แล้วแตก่รณี) 

(2) เป็นผู้ทไีม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกจิตลาดทนุโดยอนโุลม 
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9.13 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท เคพเีอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสนิสดุ 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจํานวน 1,380,000 บาท และค่าบริการอืน ๆ

จํานวน 140,000 บาท คิดเป็นคา่ตอบแทนรวมทงัสนิ 1,520,000 บาท 

9.14 การปฏิบตัติามหลักการกํากับดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

- ไมมี่ - 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสกับผู้ มีส่วนได้เสีย 

ทีเกียวข้องและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั ด้วยเหตุนี ผู้จดัการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญเรืองการ

กํากับดูแลกิจการทีดี (โปรดดรูายละเอียดเพมิเติมในหวัข้อ 9. “การกํากับดูแลกิจการ”) ตลอดจนการดําเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม ผู้จัดการกองทรัสต์จึงมีหลกัในการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี 

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทีผู้ จัดการกองทรัสต์ให้

ความสาํคญัและพงึปฏิบตัิในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องอย่าง

เคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์เพือ

ธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดแูล และสญัญาก่อตงัทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลกัธรรมาภิบาล 

หลกีเลียงการดําเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ปฏิบตัิต่อผู้เช่าทกุรายอยา่งเป็นธรรม ไมโ่ฆษณาชวนเชือหรือข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสยีหายต่อ

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และนกัลงทนุทวัไป ทังนี เพอืให้เกดิความเป็นธรรมตอ่ผู้ประกอบธุรกิจรายอนื ผู้ถือหน่วยทรัสต์ คูค้่า ผู้มีส่วนได้

เสยีทเีกียวข้อง และยงัสร้างความเชือมนัแก่นกัลงทนุในระยะยาว 

     2.     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อสิทธิขันพืนฐานของบุคคล ทังสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอ

ภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนสทิธิในการทํางาน สิทธิในสขุภาพตามมาตรฐาน และสทิธิด้านสวัสดิการ

สงัคมนอกจากนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สง่เสริมให้พนกังานมีโอกาสแสดงศักยภาพ และสนับสนนุการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิมพนูทักษะในการทํางานอย่างตอ่เนือง โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) จดัให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานททํีางานอย่างเหมาะสม 

การจัดให้มีสถานทีทํางานทีสะอาดเพือความปลอดภัยจากอนัตรายทีอาจเกิดขึนทังจากอุบัติภัยและโรคภัยรวมทังสง่เสริมให้

พนกังานมสีขุภาพร่างกายทีแข็งแรงผ่านโครงการตรวจสขุภาพประจําปี 
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(2) พฒันาพนักงานเพือฝึกฝนทักษะและเพมิพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ 

และเลอืนตําแหนง่เมือมโีอกาสทีเหมาะสม 

(3) จัดให้มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) จัดให้มีการดูแลในเรืองสวัสดิการ เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจําปี การรักษาพยาบาลตาม

ความจาํเป็นและสมควร เป็นต้น 

(5) ให้ข้อมูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพือให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพที

แท้จริงขององค์กรธรุกิจ 

(6) สง่เสริมความร่วมมอืระหว่างนายจ้างกบัพนกังาน เพอืให้เกดิการพฒันาคณุภาพชวีิตการทํางาน 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้เช่า 

เนืองด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึงได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้างทีเป็น

อาคารโรงงานและอาคารโรงงาน โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง FPT และ FPIT เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 8.2 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซึงในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ความสาํคญักับการปฏบิตัทิีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยคํานงึถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ เช่า ดังน ี

(1) ดําเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ค้าซึงเป็นผู้ รับเหมาทีได้มาตรฐานและมีความ

รับผิดชอบ 

(2) สง่มอบสนิค้าและบริการทีมคีณุภาพ ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ เช่า 

(3) ติดต่อกบัผู้เช่าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นทีไว้วางใจของลกูค้า  

       4.     การดแูลรักษาสงิแวดล้อม 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษา

สิงแวดล้อมเป็นหน้าทีร่วมกันของทุกคน ดังนัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนบัสนุนให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจนให้ความรู้และฝึกอบรม

พนกังานในเรืองสงิแวดล้อม ความปลอดภยั และสาธารณสขุ 

นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงานและคลงัสนิค้าทีทันสมัยและปลอดภัย  

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมและสิงแวดล้อมให้กับลกูค้า โดยไทคอนหนึงใน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้พฒันาโรงงานสีเขียวทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Building) ซึงได้รับการรับรอง

คุณภาพอาคารโรงงานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน “LEED” หรือ Leadership in Energy and Environmental 

Design จาก  The U.S. Green Building Council (USGBC) ซึงเป็นองค์กรทีเป็นผู้นําในการกําหนดมาตรฐานอาคารสีเขียว 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FPT เป็นผู้พฒันาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารายแรกของประเทศไทยทีได้รับการรับรอง LEED 

Certification นอกจากน ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัให้ความสําคญัต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบโรงงานและคลงัสนิค้าเพอืให้

ประชาชนซงึอาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคยีงสามารถดําเนนิชีวิตประจําวนัในสภาพแวดล้อมทดีีและมีคณุภาพ 
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10.2 การดาํเนินธุรกิจทีมผีลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

- ไมมี่ - 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

11.1 ความเห็นของฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ 

จากการพิจารณาระบบกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในของผู้ จดัการกองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการบริหาร

จดัการกองทรัสต์เห็นว่า กองทรัสต์มีระบบการกํากับการปฏิบติังานมีความเหมาะสม มีบุคคลากรทีเพยีงพอต่อการดําเนินการ

ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบติดตามและดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้สามารถ

ปอ้งกนัทรัพย์สนิของกองทรัสต์จากการทีจะมีผู้นําไปใช้โดยมิชอบ 

12. รายการระหว่างกันและการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึงรวมถึงการบริหารการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

รวมทังการควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีนโยบายทีจะหลีกเลียงการทํา

รายการทีเกยีวโยงกนัทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์อาจจะยงัมีการทํารายการระหวา่งกนักบับุคคล

ทีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ หากเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีมีความจําเป็นและเป็นไปเพือประโยชน์ของ

กองทรัสต์ 

 ทังนี รายการระหว่างกนัทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนนนั ผู้ จดัการกองทรัสต์จะดแูลให้

การเข้าทํารายการระหว่างกนัดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล และมีการปฏิบัติตามสัญญาก่อตังทรัสต์ กฎหมายหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เกียวกบัการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการในรายการทีเกียว

โยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน รวมทงัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทกีําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัช ี

12.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

12.1.1 รายชือผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลทเีกียวโยง 
กับผู้จัดการกองทรัสต์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล รีท 

แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ FIRM 

 FIRM เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต ์FTREIT 

2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) หรือ FPT 

 FPT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FIRM โดยถอืหุ้นประมาณร้อยละ 

70 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ FIRM  

 FPT และบริษัทในกลุ่มของ FPT เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ของกองทรัสต์ FTREIT โดยถือหุ้ นประมาณร้อยละ 23.43 ของ



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
สว่นที 3: การจดัการและการกํากบัดแูลกองทรัสต์ 

  

สว่นที 3 หน้า 47 

 
 

ผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลทเีกียวโยง 

กับผู้จัดการกองทรัสต์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

หน่วยทรัสต์ทงัหมด ณ วนัที 27 พฤศจกิายน 2562  

 FPT ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานของ

กองทรัสต์ FTREIT 

3. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ FPIT 

 FPIT เป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ FIRM โดย 

FPIT และ  FIRM มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ร่วมกัน คือ  FPT ซึง FPT  

ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ 

FPIT 

 FPIT ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า

ของกองทรัสต์ FTREIT 

4. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี เด็มโก้ เพาเวอร์ 

6 จํากัด 

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด เป็นนิติ

บคุคลทีมผีู้ ถอืหุ้นรายใหญ่ คือ FPIT ซึง FPIT เป็นนิติบุคคลทมีีผู้

ถือหุ้ นรายใหญ่ร่วมกันกับ FIRM โดย FPIT ถือหุ้ นร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต ีเด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากดั  

5. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี เด็มโก้ เพาเวอร์ 

11 จํากดั 

 บริษัท เฟรเซอร์ส  พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด เป็น

นิติบุคคลทีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ FPIT ซึง FPIT เป็นนิติบุคคลที

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกบั FIRM โดย FPIT ถือหุ้นร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ต ีเด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากดั 
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12.1.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้ จดัการกองทรัสต์ และบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ก. รายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ทีเกยีวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทนุ  

ผู้จดัการกองทรัสต์  

และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกนั 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

1. FIRM (1) ท รัส ตี แต่ งตั ง  FIRM เป็ น

ผู้ จั ด ก ารก อ งท รัส ต์ ข อ ง

ก อ งท รัส ต์  FTREIT ต า ม

สัญ ญ า แ ต่ งตั งผู้ จัด ก า ร

กองทรัสต์ 

 FIRM เป็นบ ริษั ท ย่อ ยข อ ง FPT ซึง เป็น ผู้ ดํ า เนิน ธุรกิ จ พั ฒ นา

อสังหาริมทรัพย์และให้เช่าโครงการประ เภทโรงงานและอาคาร

คลังสนิค้าทีมปีระสบการณ์และความเชียวชาญในธุรกิจดังกล่าว ซึง

สามารถช่วยสนับสนนุการดําเนินธุรกิจของ FIRM ได้ 

 กรรมการและผู้ บริหารของ FIRM เป็นผู้ ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และเข้าใจในธุรกิจประ เภทโรงงานและอาคาร

คลังสินค้าเป็นอย่างดี ดังนัน FIRM จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

 FIRM เรียก เก็บค่าธรรมเนียมผู้ จัด การกองทรัสต์  ซึง

ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายละเอียดที

ปรากฏในสว่นที 2ในหวัข้อ 9.9 

 โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ และอัตรา

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติเทียบเคียงได้

กับค่ าธรรมเนียม ผู้จัด ก ารกอ งทุนขอ งก อ งทุนรว ม

อสังหาริมทรัพย์อืน หรือผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อืนในประเทศ 

2. FPT และ FPIT (1) กอ งท รัสต์ อ าจ เข้ าล งทุน

ทรัพย์สินเพิมเติมจาก FPT 

และ FPIT 

 เพือให้สอดคล้อ งกับนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะสรรหาทรัพย์สินทีมีศักยภาพเพือเข้าลงทุนเพิมเติม เพือ

สร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทงันี ทรัพย์สินของ FPT 

และ FPIT ตังอยู่ในทําเลทีมีศักยภาพสูง และมีผู้ เช่าทีเป็นบริษัททีมี

ชือ เสียง ดังนัน จึงค าดว่าท รัพย์ สินดังกล่าวจะส ามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต ์

มูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินจาก FPT และ 

FPT จะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ ประเมินอิสระที

ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทีเกียวข้อง และการเข้า

ลงทุนจะเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาก่อตังทรัสต์  รวมถึง 

กฏห มาย  กฏ ระเบียบ ข้อ บังคับ  และคํ าสังต่าง ๆ  ขอ ง

หนว่ยงานทีเกียวข้อง  
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ผู้จดัการกองทรัสต์  

และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกนั 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

ของรายการ 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้าง 

FPT และ FPIT เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

 เนืองจาก FPT และ FPIT เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเดิม จึงมีความรู้

และความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทนุ

เป็นอยา่งด ี 

FIRM จะเป็นผู้ว่าจ้างและชําระค่าธรรมเนียมในการบริหาร

อสังหา ริมทรัพย์ ให้กับ FPT และ FPIT ในฐานะผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีลงทนุในอัตราซงึเป็นไปตาม

อัตราตลาดและมีความเหมาะสม 

บริษทั เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

(1)   กองทรัสต์ให้เช่าพืนทีหลังคา

ของอาคารคลังสินค้า 

 เพือการบริหารพืนทีของทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

อัตราค่าเช่าพืนทีหลงัคาทีกองทรัสต์ให้เช่าเป็นไปตามอัตราค่า

เช่าตลาด และมคีวามสมเหตสุมผล 

บริษทั เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 
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ข.           รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ในรอบ 3 ปี 

บญัชีทีผา่นมา    

ในปีบญัชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และในช่วง 2 ปีบญัชี กองทรัสต์ FTREIT มีรายการ

ธุรกิจทีสําคญัระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ โดยรายการธรุกิจดงักลา่ว

เป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติและเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างกองทรัสต์และกิจการทีเกียวข้องเหลา่นัน ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

โดยสามารถสรุปดงัน ี  

(หน่วย: ล้านบาท)  1 มกราคม 2560 

ถึง 31 ธันวาคม 2560 

1 มกราคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2561 

1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562 

FIRM 

 ค่าธรรมเนยีมผู้จัดการกองทรัสต์ 65.03 235.79 346.38 

FPT 

 เงินชดเชยจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า - - 6.88 

 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  0.36 3.14 5.04 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - 66.50 1,228.84 

FPIT 

 เงินชดเชยจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า 0.52 2.59 23.64 

 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  1.51 13.70 17.78 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - 1,626.55 1,315.24 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ 0.16 0.12 0.16 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ 0.08 0.06 0.08 
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ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(หน่วย: ล้านบาท)  ณ วันที 31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที 30 กันยายน 

2561 

ณ วันที 30 กันยายน 

2562 

FIRM 

 ค่าธรรมเนยีมผู้จัดการกองทรัสต์ค้างจา่ย 16.18 24.17 32.85 

 เจ้าหนีอืน 10.15 9.25 - 

FPT 

 ลกูหนอีืน - 0.13 - 

 เจ้าหนีอืน 4.21 0.36 - 

 ค่าเชา่จ่ายลว่งหน้า - - - 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.24 - 

FPIT 

 ลกูหนอีืน 0.01 2.62 2.68 

 เจ้าหนีอืน 2.37 2.43 2.58 

 ค่าเชา่จ่ายลว่งหน้า - 2.10 0.11 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.11 3.21 2.92 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

 รายได้ค้างรับ 0.01 0.01 0.01 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 

 รายได้ค้างรับ 0.01 0.01 0.01 
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12.1.3 นโยบายการทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกบัผู้ จดัการกองทรัสต์ในอนาคต  

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีความจําเป็นในการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยง

กับผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต ซึงในกรณีทีผู้ จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะทํารายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัจะต้องเป็นการ

กระทําเพอืประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการทีกระทําอย่างยตุิธรรมตามราคาตลาด เป็นไป

ตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ และภายใต้หลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับทีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

ทงันี สญัญากอ่ตงัทรัสต์มข้ีอกําหนดเกียวกบัการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัตอ่ไปนี 

(1) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็น

ธุรกรรมทมีีรายการเข้าลกัษณะดงัน ี

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกยีวข้อง  

(ข) เป็นไปเพอืประโยชน์ทีดทีีสดุของกองทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทเีป็นธรรม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทเีรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผู้ทมีีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทาํธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนนั  

(2) เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จ ัดการ

กองทรัสต์ทไีด้แสดงข้อมูลไว้อยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการข้อมลู การอนุมตัิธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กับ

ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการดาํเนินการตามขนัตอนดงัน ี

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแตมู่ลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุัตจิากคณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมมีูลค่าตงัแต่ 20,000,000 บาทขึนไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน  4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีง 

(3)  ในกรณีทีธุรกรรมนันเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั การคํานวณมลูค่าจะคํานวณตามมลูค่า

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนัน  ๆ พร้อมจะหารายได้  

ซึงรวมถึงทรัพย์สนิทีเกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

(4)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน้าทีของผู้ จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตมีีดงัต่อไปนี  
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(ก)  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มเีอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสอืเชิญประชมุ แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเกยีวกบัลกัษณะธุรกรรมทเีป็นไปตามข้อ (1) พร้อมทงัเหตผุลและข้อมลูประกอบที

ชดัเจน   

(ข)  ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพอืให้ความเหน็เกียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็น

ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และในกรณีทีเป็นการขอมต ิ

ทีประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ

ประกอบการขอมตทิีประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

(5)  ในกรณีทีได้มีการแสดงข้อมูลสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคล 

ทีเกยีวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสอืชชีวน การทํา

ธุรกรรมดงักลา่วไม่ต้องได้รับการอนมุตัติามข้อ (2) และไมต้่องผ่านกระบวนการขอความเหน็ชอบตามข้อ (4) 

12.1.4. แนวทางการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มรีะบบในการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

กลา่วคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และฝ่ายกฎหมายและ

กํากบัการปฏิบตัิการร่วมกนัดแูลให้การทําธรุกรรมดังกลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัน ี

(1) ธุรกรรมนนัต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ และกฎหมายทีเกยีวข้อง และต้องเป็นไปเพอืประโยชน์สงูสดุ

ของกองทรัสต์ 

(2) ธุรกรรมต้องมคีวามสมเหตสุมผล และกระทําบนราคา และเงือนไขตลาดทีเป็นธรรม 

(3) ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการทาํธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจอนมุตัิการเข้าทําธุรกรรม 

12.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี 

12.2.1 รายชือทรัสต ีและบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสต ี

ทรัสตแีละบุคคลทีเกยีวโยง 

กับผู้จัดการกองทรัสต์ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษัทห ลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

บวัหลวง จํากัด หรือ ทรัสตี 

 ทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT 

2. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(“ธนาคารกรุงเทพ”) 

 ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดยถือหุ้นประมาณ

ร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของทรัสต ี
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12.2.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี 

ก. รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตทีเีกยีวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัทกีองทรัสต์ลงทนุ  

ทรัสตแีละบุคคลทีเกียว

โยงกบัทรัสตี 
ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

ก อ งทุน รว ม  บั ว ห ล ว ง 

จํากัด 

(1) ทรัสตีได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตี

ตามสัญญากอ่ตังทรัสต์ 

 กองทรัสต์ได้ว่าจ้างบ ริษัทหลักทรัพย์จัด การ

กองทุนรวม บวัหลวง จํากัด เป็นทรัสตี เพือดูแล

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมจากการปฏิบัติหน้าที ตามขอบเขต

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตังทรัสต์ 

 อัตราค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว

หลวง จํากัด ได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายเดือน ทงันี ค่าตอบแทนทรัส

ตีทีได้รับเมือคํานวณรวมทังปีจะไมเ่กินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนงึห้า) ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัส ต์ซึงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เป็นไปตามธุรกิจปกติทีสามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการ

กองทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียมทรัสตีของทรัสต์

เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์อืนในประเทศ 

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) (ธนาคาร) 

(1)   ธนาคารอาจให้บริการผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน อืน แก่กอ งท รัส ต์  

โด ย ผู้ จั ด ก า รก อ งท รัส ต์ จ ะ

พิจารณาเงือนไขการให้บริการ

ผลิตภัณ ฑ์ทางการเงินอืนของ

ธนาคาร เปรียบเทียบกับสถาบนั

การเงินอืน 

 กอ งท รัส ต์ มีบัญ ชี เงิน ฝาก ทีใช้ สํ าห รับ กา ร

ดํ าเนินงานกับธนาค าร แล ะได้ รับ ดอ กเบี ย  

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้ารายอืนของธนาคาร 

โดยเป็น อัตราดอกเบียตามปกติของธนาคาร 

หรือ สถาบนัการเงินอืน 

 เงือนไขของการให้บริการผลิตภัณฑ์ทีกองทรัสต์ได้รับเป็นเงือนไขทีเป็นไป

ตามทางการค้าปกติและไม่ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไขที

เทียบเคียงได้กับเงือนไขปกติของผู้ให้บริการรายอืน ๆ  
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ข.          รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตีในรอบ 3 ปีบญัชีทผ่ีานมา 

ในปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และในช่วง 2 ปีบัญชี ทีผ่านมา กองทรัสต์มีรายการธุรกิจ 

ทีสาํคญัระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสต ีและบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี โดยรายการธุรกจิดังกลา่วเป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติ

และเกณฑ์ทีตกลงกนัระหวา่งกองทรัสต์และกิจการทีเกียวข้องเหลา่นนั ซึงเป็นไปตามธรุกิจปกต ิ โดยสามารถสรุปดงัน ี

(หน่วย: ล้านบาท)  1 มกราคม 2560 

ถึง 31 ธันวาคม 2560 

1 มกราคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2561 

1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

 ค่าธรรมเนยีมทรัสตี 6.80 12.86 18.60 

ธนาคารกรุงเทพ 

 ดอกเบียรับ ตามอตัราตลาด 0.35 1.97 0.83 

 ดอกเบียจ่าย ตามทีระบุในสญัญา

กู้ยมืเงิน 

22.3 39.50 - 

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกนักับทรัสตี 

(หน่วย: ล้านบาท)  ณ วันที 31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที 30 กันยายน 

2561 

ณ วันที 30 กันยายน 

2562 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

 ค่าธรรมเนยีมทรัสตีค้างจ่าย 3.40 1.53 1.61 

ธนาคารกรุงเทพ  

 ดอกเบียค้างรับ 0.11 0.51 0.15 

 เงินกู้ยมืระยะสนั 3,239.97 - - 

 ดอกเบียค้างจ่าย 2.66 - - 
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12.2.3 นโยบายในการทํารายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสต ีและบุคคลทีเกยีวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคต 

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตจะมีการ

ดําเนนิการดังตอ่ไปน ี

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลผา่นตลาดหลกัทรัพย์หรือช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถงึข้อมูลการจะเข้า

ทําธุรกรรมได้อย่างทวัถึง 

(2)  มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลทีสมเหตสุมผลเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 14 วนั 

(3)  มีการ เปิดเผยช่องทาง วิ ธีการ และระยะเวลาคัดค้านทีชัด เจน  โดยเวลาดังกล่าวต้องไม่ น้อยกว่า  

14 วนั เว้นแต่ในกรณีทีมีการขอมตผิู้ ถือหน่วยทรัสตเ์พอืเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวให้การคดัค้านกระทําในการขอ

มติผู้ถอืหน่วยทรัสต์นนั 

อนงึ ในกรณีทีมผีู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการทีมีการเปิดเผยตามข้อ (3) ข้างต้น ในจํานวน

ทีเกนิกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ทจีําหน่ายได้แล้วทังหมด ทรัสตจีะกระทาํหรือยินยอมให้มธุีรกรรมดงักลา่วข้างต้นไม่ได้ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ 

ด้วยทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

(“กองทรัสต์”) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึงมีหน้าทีนําส่ง 

งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาทีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทังกองทรัสต์ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ จึงมีหน้าทีในการจัดส่งงบการเงินต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)  

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชทีทีาํการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงนิ ของกองทรัสต์ 

ประจาํปี ผู้สอบบญัชี หมายเหตุ 

2562 

(ตังแตว่นัที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
นางสาว นิตยา  เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

2561 

(ตังแตว่นัที 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) 
นางสาว นิตยา  เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

2558 - 2560 นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชรัีบอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท สาํนกังาน อวีาย จํากดั 

 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ ในระยะเวลาทีผ่านมา

สรุปได้ดงัน ี

ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2562 

(ตังแตว่นัที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 

(ตังแตว่นัที 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2558 - 2560 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 งบดุล             

งบดุล 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน 

2558 2559 2560 2561 2562 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สินทรัพย์         

เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรม 7,260,760 7,351,650 30,450,600 33,987,447 37,049,373 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรม 310,271 270,555 141,813 904,544 836,597 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,296 41,049 1,168,439 233,442 305,160 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ 45,560 43,647 68,055 112,387 217,498 

ดอกเบียค้างรับ 368 468 380 2,625 2,188 

ลกูหนีอืน 2,983 7,527 19,239 87,868 10,174 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 61,759 51,974 95,254 80,683 50,705 

สินทรัพย์อืน 2,440 4,406 17,524 24,328 25,002 

รวมสินทรัพย์ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 35,433,324 38,496,697  

หนีสิน         

เงินกู้ ยืมระยะสนั                    -                     -   3,739,966  1,393,047 1,302,000 

ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย          4,437        15,495        59,711  118,367 129,637 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        35,438         27,293       84,987  66,092 59,024 

ดอกเบียค้างจ่าย             -                  -        18,899  66,017 88,438 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย        53,243           6,172        18,504  30,511 31,322 

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า                -                  -           2,282  577 - 

เงินมดัจําคา่เช่าและบริการ      169,698      151,850      761,829  844,371 945,180 

เงินกู้ ยืมระยะยาว   1,819,000    1,819,000                 -   - - 

หุ้นกู้                 -                  -    1,800,000  5,540,000 8,440,000 

หนีสินอืน          4,306           4,597         7,032  12,402 11,917 

รวมหนีสนิ 2,086,122 2,024,407 6,493,211 8,071,383 11,007,518 

สินทรัพย์สุทธิ         

ทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 5,542,063 5,542,063 25,423,452 25,173,623 25,173,623 

กําไรสะสม 59,252 204,806 44,641 2,188,318 2,315,557 

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315 5,746,869 25,468,093 27,361,941 27,489,179 

หนีสินและสนิทรัพย์สุทธิ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 35,433,324 38,496,697 
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 13.3     งบกําไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทนุ สําหรับปี สนิสุด วันท ี31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท) 2558 2559 2560 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

รายได้จากการลงทนุ      

รายได้ค่าเช่าและบริการ 366,158  563,070  587,408  

รายได้ดอกเบยี                   2,540  3,885  3,715  

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 41,325  62,054  515  

รายได้จากการริบเงินมดัจําค่าเชา่และคา่บริการ 5,575  24,995  3,598  

รายได้อืน 49  1,771  9  

รวมรายได้ 415,647 655,775 595,245 

ค่าใช้จ่าย      

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 44,410 60,508 65,026 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,694 5,892 6,803 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,474 2,273 2,354 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 496 590 1,882  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 28,118 99,995 59,821 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีตดัจ่าย 12,479 15,185 15,478 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 38,423 74,208 74,785 

รวมค่าใช้จ่าย 129,094 258,651 226,149 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 286,553 397,124 369,096 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทนุ 211 -    -   

รายการกําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุ (126,500) 90,890  (142,250) 

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 160,264 488,014 226,846 
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งบกาํไรขาดทนุ (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท) 

สําหรับงวด 9 เดือน สินสุด วันท ี30 กันยายน 

2560 2561 

(สอบทาน) (ตรวจสอบ) 

รายได้จากการลงทนุ   

รายได้ค่าเช่าและบริการ 396,818 1,933,737 

รายได้ดอกเบยี 2,917 9,474 

รายรับจากการรับประกันการมีผู้ เช่า 515 2,586 

รายได้จากการยดึเงินมดัจําคา่เช่าและบริการ 3,598 7,096 

รายได้อืน 9 1,001 

รวมรายได้ 403,857 1,953,894 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนการเช่าและบริการ 23,797 254,599 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 37,633 235,793 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4,391 12,863 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,712 6,114 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 532 1,953 

ค่าใช้จ่ายในการขาย - 2,920 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18,245 71,461 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดัจ่าย 11,294 29,317 

ต้นทุนทางการเงิน 55,157 132,504 

รวมค่าใช้จ่าย 152,761 747,524 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 251,096 1,206,370 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขนึจากการขายเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - 8,300 

รายการกําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (49,491) 1,798,204 

การเพิมขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 201,605 3,012,874 
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งบกาํไรขาดทนุ (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท) 

สําหรับปี สนิสุด วันท ี30 กันยายน 

2561 2562 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

รายได้จากการลงทนุ   

รายได้ค่าเชา่และบริการ 2,124,327 2,745,471 

รายได้ดอกเบยี 10,273 15,954 

รายรับจากการรับประกันการมีผู้ เช่า - 30,525 

รายได้จากการยดึเงินมดัจําคา่เช่าและบริการ 7,096 11,227 

รายได้อืน 3,587 3,961 

รวมรายได้ 2,145,283 2,807,138 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนการเช่าและบริการ 323,679 349,115 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 263,187 346,376 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15,274 18,598 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,756 6,157 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,302 1,520 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25,541 44,922 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดัจ่าย 33,501 29,978 

ต้นทุนทางการเงิน 152,132 271,257 

รวมค่าใช้จ่าย 823,372 1,067,923 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 1,321,911 1,739,215 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากการขายเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 5,380 48,123 

รายการกําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 1,705,445 60,078 

การเพิมขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 3,038,116 1,847,416 

 

13.4 งบกระแสเงนิสด 

 

งบกระแสเงนิสด สําหรับงวด 9 เดือน สินสุด วันท ี สําหรับปี สนิสุด วันท ี

(หน่วย: พันบาท) 30 กันยายน 30 กันยายน 

  
2560 

(สอบทาน) 

2561 

(ตรวจสอบ) 

2561 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

2562 

(ตรวจสอบ) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 320,709  (1,123,665) (238,200) (768,221) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (311,072) 188,668 420,956 839,939 

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 9,637 (934,997) 182,756 71,718 

เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด 41,049 1,168,439 50,686 233,442 

เงินสด และเงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 50,686 233,442 233,442 305,160 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

กองทรัสต์ได้เปลียนรอบระยะเวลาบญัชี จากสินสดุวันที 31 ธันวาคม เป็นสินสดุวันที 30 กันยายน โดยเริมตงัแต่งวด

บญัชีสินสดุวนัท ี30 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป ดงันนังบการเงินสาํหรับงวดบญัชีสนิสดุวนัที 30 กันยายน 2561 จึงได้จดัทาํขึน

ตามวันสินสดุของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครังแรก โดยเป็นงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วันที 1 มกราคม 2561 

ถึงวนัที 30 กันยายน 2561 (“งวดบัญชีปี 2561”) และงวดบัญชีสินสดุวันที 30 กันยายน 2562 เป็นงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562 (“งวดบญัชีปี 2562”) 

เพือประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการ

เปลยีนแปลงเพมิขึนหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับงวด 12 เดือน

สินสดุวันที 30 กันยายน 2562 กับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ ใช้งบการเงินสามารถดรูายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 22 เรืองข้อมลูเพมิเติม 

14.1 ผลการดาํเนินการของกองทรัสต์ 

 14.1.1 สรุปผลการดาํเนินงานในงวดบญัชีปี 2562  

        ในงวดบัญชีปี 2562 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม 3 ครัง โดยลงทนุในทรัพย์สนิจากกลุม่บริษัท  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2561 และในเดือนกันยายน 2562 และลงทุน 

ในทรัพย์สินจากบริษัท ซีที ศนูย์กระจายสินค้า จํากัด ในเดือนสิงหาคม 2562 ทําให้ ณ วันที 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มี

พนืทีให้เช่าอาคารรวมประมาณ 1,678,475 ตารางเมตร โดยแบง่เป็นพนืทีให้เช่าอาคารโรงงาน 789,660 ตารางเมตร และพนืที

ให้เช่าอาคารคลงัสนิค้า 888,815 ตารางเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 47.0 และ 53.0 ของพืนทีให้เช่าทังหมด ตามลําดบั  

และแบ่งเป็นการลงทุนแบบกรรมสทิธิ  1,234,121 ตารางเมตร และการลงทนุแบบสิทธิการเช่า 444,354 ตารางเมตร หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 73.5 และ 26.5 ของพืนทีให้เชา่ทงัหมด ตามลาํดบั 

             จากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเตมิในงวดบญัชีปี 2562 ทําให้กองทรัสต์มกีารเตบิโตในพืนทีให้เช่าจาก 1.57 ล้าน

ตารางเมตร เป็น 1.68 ล้านตารางเมตร หรือเติบโตประมาณร้อยละ 7.0 จํานวนอสังหาริมทรัพย์เพิมขึนเป็น 554 ยูนิต  

โดย ณ วันที 30 กนัยายน 2562 กองทรัสต์มอีัตราการเช่าเติบโตจากร้อยะ 79.2 (ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561) เป็นร้อยละ 83.2  

โดยอัตราการเช่าเติบโตจากการทีมีผู้ เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ามากขึน นอกจากนี กองทรัสต์มีอัตราการต่ออาย ุ

สญัญาเช่า (Renewal Rate) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ทีผ่านมา อยู่ทีประมาณร้อยละ 85.8  

มีอตัราการขนึคา่เชา่ประมาณร้อยละ 1.6 และมีอายสุญัญาเช่าเฉลยีคงเหลอืประมาณ 2.33 ปี 
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                ข้อมลูสาํคัญเปรียบเทยีบระหว่างงวดบญัชีปี 2562 และ 2561 

 ณ วันที 30 กันยายน 2561 ณ วันที 30 กันยายน 2562 เพมิขนึ (%) 

จํานวนอสังหาริมทรัพย์ (ยูนิต) 516 554 7.4 

มลูค่ายุตธิรรม (ล้านบาท) 33,984 37,049 9.0 

พนืทีให้เช่า (ตารางเมตร) 1,568,716 1,678,475 7.0 

พนืทีทมีีผู้เช่า (ตารางเมตร) 1,241,739 1,394,326 11.5 

อตัราการเช่า (%) 79.2 83.1 3.9 

   14.1.2 รายได้ 

         ในงวดบญัชีปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวม 2,807.14 ล้านบาท เพิมขึน 661.86 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึน

ร้อยละ 30.85 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีรายได้หลกัทีเกิดจากรายได้ค่าเช่าและบริการ จํานวนประมาณ 

2,745.47 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย จํานวนประมาณ 15.95 ล้านบาท รายได้จาการรับประกันการมีผู้ เช่า จํานวนประมาณ 

30.53 ล้านบาท และรายได้จากการยดึเงินมดัจําค่าเชา่และบริการ จํานวนประมาณ 11.23 ล้านบาท รวมถึงรายได้อืน จํานวน

ประมาณ 3.96 ล้านบาท 

          สาํหรับรายได้ค่าเช่าและบริการในงวดบัญชีปี 2561 และ ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและบริการจํานวน 

2,124.33 ล้านบาท และ 2,745.47 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 621.14 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 29.24 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการทีกองทรัสต์รับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจํานวนรวม 3 ครัง ในงวด

บญัชีปี 2562 ดงักลา่วข้างต้น และทรัพย์สนิมอีตัราการเช่าทีสงูขึนเมอืเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

          อย่างไรก็ตาม ในงวดบัญชีปี 2562 กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการมีผู้ เช่าจํานวน 30.53 ล้านบาท  

ซึงเกิดจากการทีในเดือนธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“FPT”) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (“FPIT”) รวม

เรียกว่า “กลุ่ม  FPT” โดยกลุ่ม  FPT มี เงือนไขของการรับประกันกา รมีผู้ เช่าท รัพ ย์สิน เฉพาะรายการทีว่างจากก าร 

มีผู้ เช่า ณ วนัทีกองทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้กองทรัสต์มีรายรับจากการ

รับประกนัการมผีู้ เช่าจํานวนดงักลา่ว  

14.1.3 ค่าใช้จ่าย 

           ในงวดบัญชีปี 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจํานวน 1,067.92 ล้านบาท เพิมขึน 244.55 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นการเพมิขึนร้อยละ 29.70 เมือเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

1) การเพิมขึนของต้นทุนการเช่าและบริหาร ซึงเพิมขึนตามการเพมิขึนของจํานวนทรัพย์สิน และการที

กองทรัสต์มอีตัราการเช่าทีสงูขึนดงักลา่วข้างต้น 

2) ในงวดบญัชีปี 2561 และ 2562 ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์มีจํานวน 263.19 ล้านบาท และ 346.38 

ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 83.19 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมทรัสตี มีจํานวน 15.27 ล้านบาท และ 
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18.60 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 3.33 ล้านบาท การเพมิขึนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมสีาเหตหุลกัมาจาก

การลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเตมิของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2562  

3) การเพมิขนึของค่าใช้จ่ายในการบริการ ในงวดบัญชปีี 2561 และ 2562 กองทรัสต์มีค่าใช่จ่ายในการบริหาร

จํานวน 44.92 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 19.38 ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวน 25.54 ล้านบาท ในชว่งเวลา

เดียวกันของปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเพิมขึนมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่าย 

ในการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมในช่วงเดือนสงิหาคม 2562 ทังนี ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่จะเป็น

ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สิน ค่าสอบทานมลูค่าทรัพย์สนิประจําปี ค่าทีปรึกษา

กฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตังสํารองหนีสงสยัจะสูญ  

เป็นต้น 

14.1.4 ต้นทุนทางการเงนิ 

 ในงวดบัญชีปี 2561 และ ปี  2562 กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินจํานวน  152.13 ล้านบาท และ 271.26  

ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 119.13 ล้านบาท การทีต้นทุนการเงินเพิมขึนมีสาเหตุหลักมาจากการทีกองทรัสต์มีหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (เงินกู้ ยืม และหุ้นกู้ ) เพิมขึน ซึง ณ 30 กันยายน 2562 กองทรัสต์มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวนรวม 

9,742.00 ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวนรวม 6,933.05 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทังนี การเพมิขึนของ

หนีสนิดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการกู้ยมืเพือลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเตมิจํานวนรวม 3 ครัง ในงวดบญัชีปี 2562 

14.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ

ในงวดบญัชีปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมเพิมขึน 661.86 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 30.85 เมือเทยีบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการทีกองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและบริการเพมิขึน ซึงรับรู้รายได้ค่าเช่า

และบริการจากการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเตมิจํานวนรวม 3 ครัง กล่าวคือการลงทนุทรัพย์สินเพมิเติมในเดือนธนัวาคม 2561 

ในเดือนสงิหาคมและกนัยายน ปี 2562 และทรัพย์สินมีอตัราการเช่าทีสูงขึนเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทําให้

กองทรัสต์มผีลประกอบการทดีีขึน รวมถึงมีรายได้จากการรับประกนัการมผีู้ เช่าจํานวน 30.53 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเพิมขึน 244.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 29.70  

เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยกองทรัสต์มีต้นทนุการให้เช่าและบริการ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิมขึนตามจํานวนทรัพย์สินทีมากขึนจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเตมิ นอกจากนัน การเพิมขึนของ

ต้นทนุทางการเงินมีสาเหตหุลกัมาจากการกู้ยืมเพอืลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเตมิของกองทรัสต์ดงักลา่ว 

ดังนัน ในงวดบญัชีปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจํานวน 1,739.22 ล้านบาท เพิมขึน 417.31 

ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพมิขึนร้อยละ 31.57 เมอืเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

อนึง ในงวดบัญชีปี 2562 กองทรัสต์มีกําไรสทุธิทีเกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 48.12 ล้านบาท 

ในขณะทีรายการดงักลา่วมีจํานวน 5.38 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกําไรสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ (Unrealized Gain) จํานวน 60.08 ล้านบาท ในขณะทีรายการดังกล่าวมีจํานวน 1,705.45 ล้านบาท จาก

การสอบทานมลูค่าทรัพย์สนิประจําปี ในชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สง่ผลให้ในงวดบญัชีปี 2562 กองทรัสต์มกีารเพมิขึน

ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ท ี1,847.42 ล้านบาท ลดลงจาก 3,038.12 ล้านบาท ของปีกอ่นหน้า 



 
ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

สว่นที : ฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงาน 

 
 

สว่นที 4 หน้า 10 
 

14.1.6 เงนิลงทุน 

ณ วันที 30 กันยายน 2562 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม มมีูลค่าทงัสิน  37,049.37 ล้านบาท 

เพมิขึนจาก ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 ซึงมีมลูค่า 33,987.45 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สิน

เพมิเตมิในเดอืนธันวาคม 2561 และในเดือนสงิหาคมและกนัยายน 2562 

สําหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 30 กันยายน 2562 มีอยู่ทังสิน 836.60 ล้านบาท 

ลดลงประมาณ 67.94 ล้านบาท เมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ ประเภทเงินฝาก

ประจํา 

14.1.7 เงนิกู้ยืม และหุ้นกู้ 

ในงวดบญัชีปี 2562 กองทรัสต์มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จํานวน 2,900 ล้านบาท และมีการเบิกใช้เงินกู้ ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,302 ล้านบาท 

ณ วันที 30 กันยายน  2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ ยืมและหุ้ นกู้ รวมทังสิน 9,742.00 ล้านบาท โดยการเพิมขึน 

ของเงินกู้ ยมืและหุ้นกู้ (สทุธิจากสว่นทีชําระคืน) จํานวน 2,808.95 ล้านบาท เมือเทียบกบั ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีสาเหตุ

มาจากการกู้ยืมเงินเพอืลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ในเดือนธันวาคม 2561 และในเดือนสงิหาคมและกนัยายน ปี 2562 ทังนี 

อัตราส่วนการกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที 30 กันยายน 2562 อยู่ทีร้อยละ 19.57 และ 

ร้อยละ 25.31 ตามลาํดับ ซึงอยู่ในระดบัทตีํากว่าอตัราตามทีประกาศของ ก.ล.ต. ทีกําหนดไว้ร้อยละ 35 (สาํหรับเครดิตองค์กร

ตํากว่าระดบัลงทนุ) และร้อยละ 60 (สาํหรับเครดิตองค์กรอยู่ทีระดบัการลงทนุ) 

ปัจจบุ ันอนัดบัเครดิตของกองทรัสต์ซึงจัดอนัดบัโดย บริษัท ทริส เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด อยู่ที A (Stable 

Outlook) (ระดบัการลงทนุ - Investment Grade) ซึงให้อันดับ ณ วันที 22 กรกฎาคม 2562 ซึงถือเป็นอนัดบัเครดิตทีสงูทีสุด

สาํหรับกองทรัสต์ประเภทอตุสาหกรรมและโลจิสตคิส์ในประเทศไทย 

อตัราส่วนทเีกียวข้องกับการกู้ยืมทสํีาคัญ 
 

หมายเหตุ :  
(1)  การกู้ ยืมเงิน หมายความรวมถงึ การออกตราสารหรือเข้าทําสัญญาทีมีสาระ (Substance) ทีเข้าลักษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน โดยไม่นบัรวมภาระ

หนีสินอืน ๆ 
(2) ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินต่อมลูค่าทรัพย์สินรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ สินงวด

บญัชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้  
(3)  คํานวณโดยปรับตัวเลขให้เป็นอตัราสว่นเต็มปี (Annualised) 
(4) อัตราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบยี = (รายได้จากการลงทุนสทุธิ + ดอกเบียจ่าย + ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีตัดจ่าย) / ดอกเบียจ่าย 

ข้อมูล 
ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน 

2561 2562 

อัตราสว่นหนีสนิต่อทนุทีได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ (เท่า) 0.32 0.44 

อัตราสว่นการกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (1) (2) 19.57 25.31 

อัตราสว่นหนีสนิเงินกู้ยืมต่อกําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสอืมราคา และค่าตดัจําหนา่ย  

(IBD to EBITDA ratio) 

5.07 

3.80(4) 

4.77 

 

อัตราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียทคีรบกําหนดภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบยีทังหมด 

(ร้อยละ) 

20.09 21.58 

อัตราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest Coverage ratio : ICR) (4) 10.33 7.52 
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14.2 แนวโน้มในอนาคต 

ในสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศทีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยภาพรวมของปี 2562 

อยูท่ี 3% อตัราการสง่ออกมีการเตบิโตลดลง และคาดการณ์ว่าในปี 2563 สถานการณ์โดยรวมอาจจะยังไม่ฟืนตัวชดัเจน ดงันัน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีแผนการบริหารโดยการเจาะกลุ่มลกูค้าในอุตสาหกรรมทียังมกีารเติบโตอยู่ 

โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าอีคอมเมิร์ซ กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์ และกลุม่อ ุตสาหกรรมยานยนต์ทีธุรกิจยังคงมีการเติบโตอยู ่นอกจากนัน

การดึงกลุ่มผู้ เช่าทีมีย้ายฐานการผลิตเนืองจากสงครามการค้ามาเช่าคลงัสินค้า และโรงงานเป็นอีกปัจจยัทีช่วยสนับสนุนการ

เติบโตให้กองทรัสต์ FTREIT ได้ 

ในงวดบัญชีปี 2563 ผู้ จดัการกองทรัสต์มีแผนการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จาก

กลุม่ FPT และกลุ่มบุคคลอืนเพอืสร้างการเตบิโตทต่ีอเนืองให้แก่กองทรัสต ์FTREIT และวางแผนในการพฒันาเพือเพมิคณุภาพ

ในอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิมอตัราการเชา่ และอตัราคา่เช่าของกองทรัสต์ 

แม้ภาพรวมในงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีทีกองทรัสต์  FTREIT ประสบความสําเร็จในหลาย ๆ  ด้าน แต่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะยังคงเดินหน้าในการบริหารจัดการสนิทรัพย์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน การเดินหน้าเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

คุณภาพสูง และบริหารเงินทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้กองทรัสต์ FTREIT สามารถเติบโตอย่างมันคงและสามารถจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยได้อย่างยงัยืน 
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15. ความเห็นของทรัสตเีกียวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  การรับรองความถกูต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนนั  ให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนัของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ลงลายมือชือพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทังมอบอํานาจให้บุคคลใดลง

นามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงัน ี   

  “ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนีแล้ว  ด้วยความระมัดระวงั ผู้จัดการ

กองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั”  นอกจากน ีผู้จดัการกองทรัสต์รับรองวา่  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของกองทรัสต์ได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเกยีวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

 (2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีดี เพอืให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ในส่วนที

เป็นสาระสาํคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทงัควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

 (3) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และผู้จดัการกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2562 ต่อผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์

แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมี

ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับรองความถกูต้องแล้ว 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพมิล ศภุวิรัชบัญชา เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร

ใดไมม่ีลายมอืชือของนางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา กํากับไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะถือว่าไม่ใชข้่อมลูทผีู้ จดัการกองทรัสต์ได้รับรอง

ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น   

ชือ ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

 

1. นายโสภณ ราชรักษา กรรมการ ................................................ 

 

2. นายพรีะพฒัน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการ ................................................ 
 

 ในฐานะผู้ จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจจากทรัสตมีาพร้อมด้วย) 

 ชือ ตาํแหน่ง                ลายมอืชอื 
 

ผู้ รับมอบอาํนาจ   
 

นางสาวพรพมิล ศภุวิรัชบญัชา          ประธานเจ้าหน้าทบีริหารสายงานการเงิน         ................................................... 
 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (‘บริษัท”) ในฐานะผู้ จ ัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี มีกรรมการ

และผู้บริหาร ดงันี 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซงึประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จาํนวน 6 ท่าน ดงันี 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

1. นายตรีขวญั 

บุนนาค 

ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of North Texas, USA 

 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เอสวีไอ 

 บจก. เบริล 8 พลสั 

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. สยามอตุสาหกรรมเกษตรอาหาร 

กรรมการ 

 บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท 

 บจก. เอม็เมอรัลด์ เบย ์วิลลา่ 

 บมจ. โกลด์ มาสเตอร์ 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

2. นายโสภณ 

บุณยรัตพนัธุ์ 

กรรมการอิสระ ปริญญาโท  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เอสวีไอ 

 บมจ. เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง 

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บลจ. แอสเซท พลัส 

กรรมการ 

 บจก. เจแปน สตราทีจิก แคปปิตอล 

 บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี 

 บจก. วีเนท็ แคปปิทอล 
 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

3. นายอุเทน  

โลหชิตพิทกัษ์ 

กรรมการ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

กรรมการ 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

 Frasers Property Thailand (Hong Kong) 

Limited 

 Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) 

 บจก. วนั แบงค็อก โฮลดิงส ์

 บจก. วนั แบงคอ็ก เวนเจอร์ส 

 Farnborough Business Park Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) 

 Frasers Property Thailand (International) Pte. 

Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์  

(ประเทศไทย) 

 Frasers Property Investments (Europe) SARL 

(Luxembourg) 

 Frasers Property International Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore) 

 Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 

Commissioner  

 PT SLP Surya TICON Internusa  

4. นายโสภณ  

ราชรักษา 

กรรมการ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

National Graduate Institute for 

Policy Studies, Japan 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Michigan State University, USA 

 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร ผู้ อํานวยการใหญ่ และรักษาการประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

กรรมการ  

 บจก. ออโตเมชัน แอสเซ็ท 

 บจก. พีบีเอ โรโบทิคส์ (ประเทศไทย) 

 บจก. วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค 

 บจก. บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค 

 บจก. บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

 บจก. เทคโนโลยี แอสเซท็ส์ 

 บจก. จัสโค (ถนนวิทยุ) 

 บจก. จัสโค (ถนนสาทร) 

 บจก. จัสโค (ประเทศไทย) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) 

 Frasers Property Thailand (International) Pte. 

Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บีเอฟทีแซด 

 บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส 

 Shanghai TICON Investment Management 

Co., Ltd. 

 PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

 Frasers Property Thailand (Hong Kong) 

Limited 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 

 บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  

ดิเวลลอปเม้นท์ 

5. นายฮิโรอากิ  

ซากาเนะ 

กรรมการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

และรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญีปุ่ น 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

General Manager 

 Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

Senior Director  

 Advantage Partners Pte. Ltd.  

General Manager  

 Mitsui & Co., Ltd.,  

6. นายพีระพัฒน์ 

ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Mahidol University  

International College 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  

Texas A&M University, USA 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

รองผู้จัดการทัวไป  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

 

 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มีดงันี 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

1. นายพีระพัฒน์  

ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Mahidol University 

International College 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, USA 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

รองผู้จัดการทัวไป  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

 

2. นายชาญศกัดิ 

ธรรมสมบติัดี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

(ภาคภาษาอังกฤษ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ตําแหน่งและหน้าทใีนปัจจุบนั 

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 

 บจก. มิตซุย แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Risk Management 

 บจก. มิตซุย แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

3. นางสาววริศรา 

เตชะกุลวิโรจน์ 

ผู้อํานวยการอาวุโสสายงาน

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เพือการลงทนุ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืนฐาน 

 บลจ. บวัหลวง 

4. นางสาวพรพิม ล 

ศุภวิรัชบญัชา 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

สายงานการเงิน 

และรักษาการ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารเงิน 

และเลขานกุารบริษัท 

 

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทุน

สมัพันธ์ 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  อินดัสเทรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

5. นายวีรยุทธ  

เหลา่เวชประสิทธ ิ

ผู้อํานวยการฝ่ายกฏหมาย 

และกํากับดูแล 

 

ปริญญาตรี นติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 

 บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 

6. นายภมูภาร 

อรุณธรรมกุล 

ผู้อํานวยการฝ่ายการลงทนุ 

และนกัลงทนุสมัพันธ์ 

  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(การเงิน), สถาบันบัณฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

Capital Market Associate 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

Senior Auditor 

 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

7. นางสาวนําทิพย์ 

ปานจันทร์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

 

ปริญญาโท การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิต 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การทาํงานทผ่ีานมา 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 บมจ. เอสเอฟคอร์ปอเรชัน 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 บจก. ไทยไอริกซ์ ลซิซิง 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 

  

 

- ไม่มีข้อมลู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

  

 

  - ไม่มีข้อมลู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 

  

 

- ไม่มีข้อมลู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

สรุปสาระสําคัญของสญัญาก่อตงัทรัสต์ (และทีแก้ไขเพิมเตมิ) 

หวัข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา (1) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (เดิม

ชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกดั) ในฐานะผู้กอ่ตงัทรัสต์ (“ผู้ ก่อตังทรัสต์”) และใน

ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะทรัสตี (“ทรัสต”ี) 

ชื อ  อ า ยุ  ป ระเภท  และ

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

(1) ชือของกองท รัสต์คื อ ท รัสต์ เพือการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เพอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (เดิมชือ ทรัสต์เพอืการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน) ใช้ชือภาษาอังกฤษว่า Frasers 

Property Industrial Thailand Freehold & Leasehold REIT (เดิมชือ TICON Freehold 

and Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือชือย่อวา่ FTREIT (เดิม TREIT)  

(2) มีวตัถปุระสงค์เพอืระดมเงินทนุจากนกัลงทุนทัวไป และนําเงินทีได้จากการระดมเงินทนุ

ไปซือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนซึงอสังหาริมท รัพย์ และ/ห รือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ และการจัดการผลประโยชน์ทีเกียวเนืองกับการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สนิต่าง 

ๆ ทีกองทรัสต์ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ เพอืมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์

และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอืน และ/หรือหลกัทรัพย์อืน และ/หรือ

การหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืนใดที

เกียวข้ องกําห นด รวมทัง เป็ นก องท รัส ต์ทีรองรับการแปลงสภ าพก องทุน รวม

อสงัหาริมทรัพย์เข้ารวมกบักองทรัสต์ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมี

วตัถุประสงค์ในการออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พร้อมเงินสด (ถ้ามี) เพอืแลกเปลยีน

กับทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และเมือกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้ว กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะนํา

ทรัพย์สินหลกัทีได้รับโอนจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวไปหาผลประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ นอกจากนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการยืนคําขอต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ เพือขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีน 

วันทมีีผลบงัคับใช้ วนัทีคู่สญัญาลงนามในสญัญาฉบบันี และผู้กอ่ตงัทรัสต์ได้โอนเงินจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์

ให้แก่ทรัสต ี

ท รั พ ย์ สิ น ที จ ะ ใ ห้ เ ป็ น

กองทรัสต์ 

ทรัพย์สินเริมต้น (Initial Assets) ทีจะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่ เงินทีผู้ก่อตังทรัสต์ได้รับจากการ

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก เงินกู้ยืม เงินทีได้จากการออกและ



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

เสนอขายตราสารหนีตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก .ล.ต. และ/หรือ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนด  เงินทีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับจากการ

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังต่อ ๆ ไป และทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

ได้ลงทนุ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอนืตามทีสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุประกาศกําหนด รวมทงัทรัพย์สนิจากการแปลงสภาพของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ามา

รว ม กับ ก อ งท รัสต์  (Conversion Assets) ได้แ ก่  ท รั พย์สิน แ ละ ภ าร ะข อ งก อ งทุน ร วม

อสงัหาริมทรัพย์  

จํานวนหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ ได้แก่ จํานวนหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครังแรก รวมกบัจํานวน

หน่วยทรัสต์จากการออกเสนอขายเพมิเติมในครังต่อ ๆ ไปทังหมด ทังนี จํานวนหน่วยทรัสต์ที

ออกและเสนอขายมี ดงันี  

 จํานวนหน่วยทรัสต์ในการออกและเสนอขายครังแรกมจีํานวนไม่เกนิ 342,500,000 (สาม

ร้อยสสีบิสองล้านห้าแสน) หน่วย  

 จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายเพิมเติม ครังที 1 มีจํานวนเท่ากบั 224,300,000 

(สองร้อยยสีบิสล้ีานสามแสน) หนว่ย  

 จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

เข้ามารวมกับกองทรัสต์ มีจํานวนเท่ากับ 2,035,587,048 หน่วย (สองพนัสามสบิห้าล้าน

ห้าแสนแปดหมืนเจ็ดพนัสีสิบแปดหน่วย) พร้อมเงินสดจํานวน 3,793,839,010  บาท 

(สามพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนสามหมืนเก้าพนัสิบบาทถ้วน) เพอืแลกกบัการ

ได้มาซึงทรัพย์สนิของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีแปลงสภา 

มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ ได้แก่ มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครังแรก รวมกับมลูค่า

รวมหน่วยทรัสต์จากการออกเสนอขายเพิมเติมในครังต่อๆ ไปทังหมดซึง มูลค่ารวมหน่วยทรัสต์

ในการออกและเสนอขายในแต่ละครังมดีงัน ี

 มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ในการออกและเสนอขายครังแรกมีจํานวนเท่ากับ 3,425,000,000 

(สามพนัสร้ีอยยีสบิห้าล้าน) บาท  

 มูลค่ าร วมหน่ว ยท รัสต์ที ออก และเสนอขายเพิม เติม  ค รั งที  1 มี จํานวนเท่ากับ 

2,243,000,000 (สองพนัสองร้อยสสีิบสามล้าน) บาท  

 มลูค่ารวมหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

เข้า ม ารว ม กับ ก องท รัส ต์  เพือ แลก กับ การ ได้ม าซึงท รัพ ย์ สิน ข องก องทุน รวม

อสงัหาริมทรัพย์ทีแปลงสภาพ มีจํานวนรวมตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยทรัสต์เท่ากับ 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

19,607,385,122.45 บาท (หนึงหมืนเก้าพนัหกร้อยเจ็ดล้านสามแสนแปดหมืนห้าพนัหนึง

ร้อยยีสบิสองบาทสีสิบห้าสตางค์) พร้อมเงินสดจํานวน 3,793,839,010  บาท (สามพัน

เจ็ดร้อยเก้าสบิสามล้านแปดแสนสามหมืนเก้าพนัสบิบาทถ้วน) 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (1) สทิธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรียกว่า

หน่วยทรัสต์ หน่วยทรัสต์ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ในการเป็นผู้ รับประโยชน์จาก

กองทรัสต์ ดงัน ี

(ก) สทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทนุเมอืเลิกกองทรัสต์ 

(ข) สทิธิในการได้รับเงินคนืทนุเมือมีการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

(ค) สทิธิในการโอนหนว่ยทรัสต์ 

(ง) สทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 

โดยผู้ถือหนว่ยทรัสต์แต่ละรายมีคะแนนเสยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ทีตนถือ 

(จ) สทิธิในการจาํนําหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) สิทธิอืน ๆ ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดใน พ.ร.บ. ทรัสต์  และกฎหมาย

หลกัทรัพย์ 

(2) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไม่มสีทิธิขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอืนใด

เพิมเติมให้แก่กองทรัสต์ หลังจากทีได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ไม่มคีวามรับผิดอืนใดเพิมเติมอกีสาํหรับหนว่ยทรัสต์ทีถือนนั 

(2) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไม่เพยีงพอต่อการชําระ

หนใีห้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีของกองทรัสต์ 

ข้ อ จํ า กั ด ใ น ก า ร ถื อ

ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ 

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ได้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมดของกองทรัสต์ 

(2) กองทรัสต์จะมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมด 

(3) ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยท รัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ 

ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด หรือในสัดส่วนอืนใดตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ทรัสตี 

จะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด 

หรือในสดัส่วนอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
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ข้ อ จํ า กั ด ก า ร โ อ น

หน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์ไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากการโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใด ถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจํากัดในการถือหนว่ยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

จะปฏิเสธการโอนหน่วยทรัสต์ในส่วนทีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยเกินข้อจํากัดการถือ

หน่วยทรัสต์ 

การเพิมทุนของกองทรัสต์ (1) ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ดําเนินการเพิมทุนของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์สามารถเพิมทุน

ได้เมือมีวตัถปุระสงค์ในการเพมิทนุดังตอ่ไปน ี

(ก) เพือลงทนุในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม หรือเพือ

ลงทนุในทรัพย์สนิอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

(ข) เพือดําเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพทีดีและมีความพร้อมทีจะใช้หา

ผลประโยชน์ หรือเพือให้สอดคล้องกับสภาพตลาด หรือความต้องการของลกูค้า 

หรือเพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ค) เพอืนําเงินทีได้จากการเพิมทนุมาชําระหนีเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(ง) เพือลงทนุในทรัพย์สนิอืนตามหลกัเกณฑ์และสัดส่วนในประกาศท ี สร. 26/2555 

(จ) เหตุอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

(ฉ) วัตถุประสงค์อืนตามทีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพือประโยชน์สูงสดุแก ่

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงต้องไม่ขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ที พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรือ

สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ

กําหนด 

(2) การเพมิทนุแบบมอบอํานาจทัวไป ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีแสดงไว้อย่างชดัเจนว่า การ

จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีเกียวข้อง โดยจะต้องได้รับคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  หากเป็นการเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มผีู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์

รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอืหนว่ยทรัสต์ทีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงคัดค้าน และผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์กับ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ทงันี ต้องดําเนนิการเพิมทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีทปีระชุม

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มมีติอนมุตัิเพมิทนุ 
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(3) การเพิมทนุแบบกําหนดวัตถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน หากเป็นการเพิมทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจง

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่า

ร้อยละ 10 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

คดัค้านและผู้จดัการกองทรัสต์ต้องขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์กับสํานกังาน ก.ล.ต. 

การลดทุนชําระแล้วของ

กองทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มีอํานาจหน้าทีในการดําเนินการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์สามารถลดทนุได้เมอืมวีัตถปุระสงค์ในการลดทนุดงัต่อไปน ี

(ก) เมื อกอ งท รัสต์ มีสภา พคล่อ งส่วน เกิ นที เห ลือ อยู่ ภ าย ห ลังก ารจํ าหน่ าย

อสงัหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทังนี 

ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ากองทรัสต์ไม่มกีําไรสะสมเหลอือยู่แล้ว 

(ข) มูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ลดลงจากการประเมินค่า หรือสอบทานการ

ประเมินค่าทรัพย์สนิ 

(ค) กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏ

เหตขุดัข้องในภายหลงัทําให้ไม่สามารถได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการ

คํานวณกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามรายการเกียวกับการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(จ) เฉพาะในการลงทุนครังแรกของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์ระดมทุนได้เพียง

พอทีจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทังหมดทีระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่

ผู้จดัการกองทรัสต์พจิารณาลงทุนในทรัพย์สินทีเป็นอสงัหาริมทรัพย์บางรายการ 

และมีเงินส่วนทีเหลอืจากจํานวนเงนิทีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

(ฉ) กรณอืีนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มมีติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

(ช) เหตอุืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุประกาศกาํหนด 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการลดทุนชําระแล้วด้วยวิธีการลดมลูค่าหน่วยทรัสต์ โดย

ต้องได้รับคะแนนจากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทังหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที

สามารถดําเนนิการลดทนุชําระแล้วได้โดยไม่ต้องมมีตทีิประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณี

ทีลดทนุชาํระแล้วตามกรณี (ก) – (จ) ข้างต้น  
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การลงทุนของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิทกีองทรัสต์สามารถลงทนุ  

ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนใดตามที

สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด โดยการลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 

และตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ ซึงมสีองประเภทดงันี 

(1) การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ 

(ก) กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้าง

ลกัษณะทีเป็นโรงงาน คลงัสนิค้า และ/หรือ สาํนกังาน เพือได้มาซึงกรรมสทิธิ  สิทธิ

ครอบครอง หรือสิทธิการเช่า (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง) อสังหาริมทรัพย์และ

ทรัพย์สนิอนัเป็นสว่นควบหรืออปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ข) กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิอนืใดทีสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สิน

หลกั 

(ค) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงสทิธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ทีมี

การออก น.ส. 3 ก. หรือเป็นการได้มาซึงสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ทีมกีารออก

ตราสารแสดงกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.  

(ง) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอืนใดตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิ

หลกั ทีได้มาพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ทขีออนุญาตเสนอขาย (ถ้ามีในแต่ละครัง) รวมทังจาํนวน

เงนิกู้ยืม (หากมี) 

(จ) กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงิน

ลงทุนทีจะทําให้ได้มาและใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพอืนําไปจดัหา

ประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงั

การเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอเพือ

การพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(ฉ) อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบ 

ทีมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพอืวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิอย่างน้อย 2 ราย ทีผู้ จัดการกองทรัสต์
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หวัข้อ รายละเอียด 

และทีปรึกษาทางการเงินทีร่วมจัดทําคําขออนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความ

เหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าทีแท้จริงได้อย่าง

น่าเชอืถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปน ี

1) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สนิทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2) ในกรณีทีอสังหาริมทรัพย์ทีจะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ ในบัญชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรือ

หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้

สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์นัน ๆ ได้ ทงันี ในกรณีทีไม่

ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้า

ลกัษณะใดลกัษณะหนงึดงัตอ่ไปน ี

ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงมีผลงาน

เป็นทียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีตังของอสงัหาริมทรัพย์

นนั 

ข. เป็นบุคคลทีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สนิทีเป็นสากล 

ค. เป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 

(international firm) 

(ช) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สินหลกัในครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทไีด้มามีมลูค่ารวมกัน

ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(ซ) การลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทุนผ่าน

บริษัท ทีจัดตังขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ

กองทรัสต์ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยลกัษณะของบริษัททีกองทรัสต์มี

การลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อม การขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ

การเพมิทนุสาํหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัทีโดยทางอ้อมของกองทรัสต์ กลไก

การกํากับดูแลบริษัททีกองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมผ่านบริษัท และการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ 

และหลกัเกณฑ์ในประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(2) การลงทนุในทรัพย์สนิอืน 

กองทรัสต์อาจลงทุนในท รัพย์สินอืนเพือการบริหารสภาพคล่อง หรือหาดอกผลจาก

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ได้ ตามประกาศท ีสร. 26/2555 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

เงือนไขการลงทนุในทรัพย์สนิ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณากําหนดเงือนไขการลงทุนใน

ทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือประโยชน์สูงส ุดแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในกรณีทีมีการ

กําหนดเงือนไขดังกล่าว จะต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมลูและ

หนงัสอืชีชวน และให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดาํเนนิการใด  ๆ  ทีจําเป็นเพอืปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

เงือนไขการลงทุนดังกล่าว รวมถึงตามหลัก เกณฑ์ทีเกียวข้องทีสํานักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

การได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึงทรัพย์สินหลัก 

(1) การได้มาซึงทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์  

ผู้ จัดกา รกองทรัสต์จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการได้มาซึงท รัพย์สิน หลัก 

แตล่ะครัง 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ 

ทีเกียวข้องกับทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) เพือประกอบการตดัสินใจลงทุน

และการเปิดเผยข้อมลูทีถูกต้อง โดยในกรณีทีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสทิธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์

ข้อมลูด้วย 

(ข) ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัอย่างน้อยตามทกีําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

(ค) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นการเช่าช่วง 

ผู้ จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกนัความเสียงหรือการเยียวยาความ

เสยีหายทอีาจเกิดจากการผิดสญัญาเชา่ หรือการไม่บงัคับตามสทิธิในสญัญาเช่า 

และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสยีงดงักลา่วตอ่ทรัสตแีละผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) การได้มาซึงทรัพย์สินหลกัเพิมเติม นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว 

จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปน ี

(ก) จะต้องเป็นรายการทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์ สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราทีเหมาะสม 

และไม่มผีู้มสีว่นได้เสียร่วมตดัสินใจในการเข้าทาํธุรกรรมนนั 

(ข) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์

ฉบบันแีละกฎหมายทเีกียวข้อง  
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หวัข้อ รายละเอียด 

(3) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ 

(ก) ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ ผู้ จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มี

การประเมนิมลูค่าทรัพย์สนิตามทกีําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ข) ต้องกระทําโดยเปิดเผย และเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ สมเหตสุมผล

และใช้ราคาทีเป็นธรรม ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

อยู่ในอตัราทีเหมาะสม และไม่มีผู้ มีส่วนได้เสียร่วมตัดสนิใจในการเข้าทําธุรกรรม

นนั 

(ค) หากการจําหน่ายทรัพย์สินหลกันนัเกดิขึนก่อน 1 ปีนบัแต่วันทีกองทรัสต์ได้มาซึง

ทรัพย์สินหลักนัน และเป็นการ จําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้มาซึง

กรรมสิทธิ ให้แก่เจ้าของเดิม จะต้องเป็นกรณีทจีําเป็นและสมควรโดยได้รับอนมุัติ

จากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(4) การได้มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติมหรือการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

จะต้องมีกระบวนการขอความเหน็ชอบ ดงันี 

(ก) หากเป็นทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของทรัสต์ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

(ข) หากเป็นทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของทรัสต์ ต้องได้รับมตขิองทปีระชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง  

การกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ (1) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การขอสินเชือจาก

สถาบันการเงิน การออกตราสารประเภทต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนจะประกาศกําหนด อาทิ

เช่น ตราสารหนี หุ้นกู้  หรือการเข้าทําสญัญาทีมีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ทงันีไม่ว่าจะเป็น

การกู้ยืมโดยมีทรัพย์สนิของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนัหรือไม่กต็าม  

(2) จํานวนเงินทีกู้ยืมจะต้องไม่เกินสดัสว่นทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(3) กองทรัสต์อาจก่อ ภาระผูกพันตามข้อกําหนดในประกา ศที  ทจ. 49/2555 รวมถึง 

แตไ่ม่จํากดัเฉพาะ การนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยมื 

(4) ในการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกองทรัสต์ หรือเพือการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  
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หวัข้อ รายละเอียด 

หรือเพือวัตถุประสงค์อืน  ๆ ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

จะพิจารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลกัประกันใด 

ๆ และแจ้งความคืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการดําเนินการดงักลา่วแก่ทรัสตี และทรัสตีและ

ผู้ จ ัดการกองท รัสต์ลงนามร่วมกันในการเข้าทําสัญ ญ า และ/ห รือเอ กสารใด  ๆ  

ทีเกียวข้อง 

(5) กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงิน หรือก่อภาระผูกพันแก่ท รัพย์สินของกองทรัสต์ และ /หรือ  

ทําธุรกรรมทีเกยีวข้องกบับุคคลทีเกียวโยงกันกบัทรัสตีได้ 

การทํ า ธุรกรรมระห ว่ าง

ก อ งท รั ส ต์ กั บ ผู้ จั ดก าร

กองท รัสต์  ห รือบุคคลที

เกียว โยงกัน กับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ 

(1) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง และผู้ทีมี

สว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทาํธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธรุกรรมนนั  

(2) เว้นแต่การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ บุคคลทีเกียวโยงกนั

กับผู้ จ ัดการกองทรัสต์ทีได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและ

หนงัสือชีชวนแล้ว การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือ บุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง 

 ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทเีกียวข้อง 

 ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมมีูลคา่เกินกว่า 1 ล้านบาท หรือตังแตร้่อยละ 0.03 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้ รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขึนไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด

ของผู้ถอืหนว่ยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

(3) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลกัษณะของธุรกรรม

ในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรัสต์ฉบบันีและกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และ

ในกรณีทีเป็นการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชมุต้องมีความเห็น

ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวจะได้รับการแต่งตงัจากกรรมการอิสระของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

การทําธุรกรรมทีเป็นการ

ขัดแ ย้งทางผลประโยช น์

ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสต ี

(1) การทําธุรกรรมทีเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี ต้องมี

สาระสาํคญัไม่ขดัหรือแย้งกบัมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศทีเกียวข้อง 

(2) ให้ถอืว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระและจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้ในกรณีดงันี  



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

(ก) มีความเกยีวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ดงันี 

1. เป็นผู้ถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์เกินร้อยละ 5  

2. มีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นในทรัสตีเกินร้อยละ 5  

3. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในผู้ จัดการ

กองทรัสต์  

4. มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผู้บริหาร

ของผู้จดัการกองทรัสต ์

5. มีความเกียวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัผู้ จดัการกองทรัสต์ทํานอง

เดียวกับ 1 - 4 ข้างต้น หรือในลกัษณะอืนอย่างมีนยัสาํคัญทีอาจทําให้ทรัสตี

ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท ี  

(ข) เป็นห รือมีความเกียวข้องกับผู้ ทีจะจําหน่าย โอน  ให้ เช่า  ห รือให้สิท ธิใน

อสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลกัษณะทีทาํให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีในส่วนที

เกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้

อยา่งเป็นอิสระ 

(3) หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระ 

ให้ทรัสตีแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. พร้อมแสดงมาตรการทีสมเหตสุมผลและน่าเชือได้วา่จะ

ทําให้ทรัสตีปฏิบัติหน้าทีได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วันนบัแต่วันทีปรากฏข้อเท็จจริง

ดังกล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการทีแสดงไว้ เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสงั

เป็นอย่างอืน 

(4) ทรัสตีจะกระทําการใดทีขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์หรืออาจทําให้ทรัสตขีาดความ

เป็นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

(ก) มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

(ข) มีการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว

โดยบุคคลดังกล่าวไม่คัดค้านหรือคัดค้านในจํานวนทีน้อยกว่าหลกัเกณฑ์ตาม

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการกระทําทีเป็นการ

ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ คือคดัค้านไม่

เกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดตามทีระบุไว้ใน

ประกาศปัจจบุนั 

การ เปิ ดเผย ข้ อ มู ลข อ ง

กองทรัสต์ 

(1) ผู้ จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของ

กองทรัสต์ดังต่อไปนี เว้นแต่มีเหตุทีทําให้สินสุดหน้าทีตามทีกําหนดในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์ ทังนี การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
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หวัข้อ รายละเอียด 

ทีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลของกองทนุรวมและทรัสต์ทีมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้าง

พนืฐาน และข้อบงัคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการ

เพิกถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์

(ก) รายงานทแีสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ซึงได้แก ่ประเภทข้อมลูดงันี 

1) งบการเงิน 

2) ก า รวิ เค ร าะ ห์แ ล ะคํ า อ ธิบ าย ร ะห ว่ างกา ลข องฝ่ าย จัด ก า ร ( Interim 

Management Discussion and Analysis) 

3) รายงานประจาํปี 

4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

(ข) รายงานทีแสดงมลูค่าทรัพย์สนิรวม มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยทรัสต์ และ

ความคบืหน้าของการพฒันาทรัพย์สนิหลกั ซึงได้แก่ ประเภทข้อมลูดงัน ี

1) มลูค่าทรัพย์สนิรวม มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 

2) รายงานความคืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สนิหลกั ในกรณีทีกองทรัสต์เข้า

ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัขณะทยีงัไม่แล้วเสร็จ 

ทังนี ราคาประเมินของทรัพย์สินทีเปิดเผยหรือใช้ในการจัดทํารายงานทีระบุไว้ในข้อนี 

ต้องกระทําโดยบริษัทประเมนิมลูค่าทรัพย์สนิทีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญา

ก่อตังทรัสต์ และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีกําหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(2) การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระยะเวลา และ

เงือนไขดงัตอ่ไปน  ี

(ก) รายงานทแีสดงฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน ให้จัดทําและสง่ต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. โดยในกรณีทีเป็นข้อมลูตามรายงานประจําปี นอกจากการจัดทําและส่ง

ข้อมูลต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว ให้สง่ข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

อนึง ระยะเวลาในการนําส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี และรายงานประจําปีให้เป็นไปดงัต่อไปน ี

1) ระยะเวลาในการนําสง่งบการเงิน 
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หวัข้อ รายละเอียด 

ก. กรณีทวัไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน 

ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาสดงักลา่ว 

- งบการเงินประจํารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 เดอืนนับแต่

วนัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ข. กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน ก่อนสง่งบการเงินประจํา

รอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบับ

สอบทาน ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ดงักลา่ว 

- งบการเงินประจํารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 เดอืนนับแต่

วนัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ทังนี กองทรัสต์สามารถเลอืกส่งงบการเงินไตรมาส 2 ฉบบัสอบ

ทาน หรืองบการเงินประจํางวด 6 เดือน ทีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญ ชีก็ ได้  โด ย ในกรณี ทีก องท รัสต์ เลือกส่งงบ การ เงินป ร ะจํางวด  

6 เดือน ให้กองทรัสต์นําส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน 2  เดือนนับแต่วัน

สดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปีบญัช ี

2) ระยะเวลาในการนําสง่แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

- ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสนิสดุระยะเวลาบญัชี 

3) ระยะเวลาในการนําสง่รายงานประจําปี 

- นําส่งต่อสํานักงาน  ก.ล.ต . ภายใน  4 เดือ นนับแต่วันสินสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชี ทงันี วนัทสี่งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ต้องไม่ช้ากว่าวันทีส่ง

ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

- นําส่งต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุม

สามญัประจําปี 

(ข) รายงานทีแสดงมลูค่าทรัพย์สนิรวม มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยทรัสต์ และ

ความคืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สินหลกั ให้จดัทําและสง่ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

โดยในกรณีทีเป็นข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  และมูลค่า

หน่วยทรัสต์ นอกจากการจัดทําและส่งข้อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ให้
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เปิดเผยต่อผู้ ลงทุนด้วย ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(3) ให้การจัดทํางบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ต้องผ่าน

การสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแตก่รณี จากผู้สอบบญัช ี

รายงานของผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึงต้องไม่มีความหมายในลกัษณะ

ดงัต่อไปนี 

1) การจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีต้องใช้ในการจดัทาํงบการเงินนนั 

2) ผู้สอบบัญชีถูกจํากัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี โดย

การกระทําหรือไม่กระทําการของผู้จัดการกองทรัสต์ และกรรมการหรือ

ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) งบการเงินของกองทรัสต์ต้องจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ของไทย ทังนี หากการจัดทําหรือการเปิดเผยข้อมูลในเรืองใดไม่มีมาตรฐาน

รายงานทางการเงินของไทยครอบคลมุ ให้กองทรัสต์ระบุในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินเกียวกับรายการนโยบายบัญชทีีใช้ปฏิบติัสาํหรับการบนัทึกบัญชีรายการ

นนั และคําอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใด 

(ค) รายการทีแสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรัสต์ต้องมีรายการครบถ้วนใน

ลกัษณะเดยีวกบังบการเงินประจํารอบปีบัญช ี

(ง) ในกรณีทีกองทรัสต์มีบริษัทย่อย กองทรัสต์ต้องดําเนนิการเพอืให้บริษัทย่อยจดัทํา

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอืนให้แก่กองทรัสต์ เพือให้กองทรัสต์

สามารถจดัทํางบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ

รา ยงา นการเปิ ดเผย ข้ อมูลของก องทุน รวมแ ละท รัสต์ทีมีก ารลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืนฐาน 

ในกรณีทีมีเหตุตามทีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกียวกับการจดัทํางบการเงินรวม หรือมีเหตจุําเป็นทีทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถ

นําข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามวรรคก่อนหน้ามารวมในงบการเงินรวม 
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กองทรัสต์ดงักลา่วต้องเปิดเผยเหตุผลและผลกระทบของการไม่นําข้อมูลทาง

การเงินของบริษทันนัมารวมไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมด้วย 

(จ) กองทรัสต์ต้องดาํเนนิการส่งเอกสารดังต่อไปนีต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมกับการ

จดัสง่งบการเงิน 

1) หนงัสือรับรองงบการเงิน ซึงมีข้อมูลตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ทีมีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือ

โครงสร้างพนืฐาน 

2) บ ท สรุป ป ระ เภ ท ราย งา น ขอ งผู้ สอ บ บั ญ ชีต า ม ป ระ กา ศ สํ า นักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบญัชใีนตลาดทนุ 

(ฉ) เมือปรากฏว่ารายได้หรือกําไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบ

การเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ให้กองทรัสต์จัดทําการ

วิเคราะห์และคําอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management 

Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสําคญัที

ทําให้เกิดความแตกต่าง รวมทังผลกระทบทีเกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมกบัการจดัสง่งบการเงิน 

(ช) กองทรัสต์จะดําเนินการจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที

กําหนดไว้ในวรรคสอง ในกรณีทีผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าทีตรวจสอบหรือ

สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์มาแล้ว 5 รอบปีบญัชี

ติดต่อกนั 

1) กองทรัสต์สามารถแต่งตังผู้ สอบบญัชีรายใหม่ทีสังกัดสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

2) กองทรัสต์จะแต่งตังผู้สอบบัญชีรายทีพ้นจากการปฏิบัติหน้าทีเนืองจากการ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ได้เมือพ้นระยะเวลา

อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันทีผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการ

ปฏิบติัหน้าท ี

ทงันี งบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรัสต์ข้างต้นให้มีรูปแบบ

และวิธีการจัดทําและจัดสง่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที

เกียวข้อง 
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หวัข้อ รายละเอียด 

(4) รายงานประจาํปีของกองทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีของกองทรัสต์ ต้อง

มีข้อมลูตามทีกําหนดในประกาศทีเกยีวข้อง โดยให้มีรูปแบบและวิธีการจดัทําและจดัสง่

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง 

(5) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่เปิดเผยข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอัน

เป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูทีควรต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อความทีอาจทําให้สาํคัญผิดเกียวกับ

การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสํานกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(6) การจัดทําและการเปิดเผยรายงานทีแสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ และ

มลูค่าหน่วยทรัสต์ 

(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานทีแสดงมูลคา่ทรัพย์สินรวม มูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึงผ่านการ

รับรองจากทรัสตีแล้วต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 45 วันนบั

แต่วันสดุท้ายของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการ

เปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

(ข) มลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีแสดงในรายงาน

ตามทกีลา่วในข้อ (ก) ข้างต้น ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1) ให้ใช้ราคาทีได้จากการประเมนิมลูคา่หรือการสอบทานการประเมินมลูค่าครัง

ลา่สดุแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทเีป็นการคาํนวณมูลค่าในช่วงเวลาตงัแต่

การลงทุนในทรัพย์สินหลกัจนถึงวันก่อนวนัทีมีการสอบทานการประเมิน

มูลค่าครังแรก ให้ใช้ราคาทีได้มาซึงทรัพย์สนิหลกัในการคํานวณ โดยการ

ประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูค่าต้องเป็นไปตามสญัญา

ก่อตังทรัสต์ฉบับนี และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีกําหนดเกียวกับวิธีการ

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

2) ในกรณีทีเป็นทรัพย์สนิหลกัประเภทอืนนอกจากอสงัหาริมทรัพย์ (หากมี) หรือ

ทรัพย์สินอืนนอกจากข้อ ) ข้างต้น ราคาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการทสีมาคมบริษทัจดัการลงทนุกาํหนด 

3) ใช้ตวัเลขทศนยิม ดงัน ี
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ก. มลูค่าทรัพย์สินรวมและมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ให้คาํนวณและใช้ผลลพัธ์

เป็นตวัเลขทศนิยม 2 ตําแหนง่และปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล 

ข. มูลค่าหน่วยทรัสต์ ให้คํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและปัด

เศษทศนิยมต ามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 

ตําแหน่ง และตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง ในกรณีทีมีเศษเหลือจาก

การปัดเศษดังกล่าวข้างต้น ให้ นําเศษนันรวมคํานวณเข้าเป็น

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(7) ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักทียังไม่แล้วเสร็จ ให้กองทรัสต์จดัทํา

รายงานความคืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สนิหลกัทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที

มีการลงทุนในทรัพย์สนิหลกันัน และสง่รายงานดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 

วันนับแต่วันสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน โดยรายงานความคืบหน้าดังกลา่ว

ข้างต้นต้องมข้ีอมลูอย่างน้อยดงัน ี

(ก) ข้อมลูความคืบหน้าของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 

(ข) ในกรณีทีความคืบหน้าของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ให้ระบุแนว

ทางแก้ไขและผลกระทบทกีองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 

เมือกองทรัสต์พัฒนาทรัพย์สินหลักจนแล้วเสร็จและพร้อมจะนําไปจัดหา

ผลประโยชน์ ให้จัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึงโดยระบุข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการ

พัฒนาทีแล้วเสร็จ เช่น วันทีก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันทีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะนําไปจัดหา

ผลประโยชน์ 

(8) กองทรัสต์จะสินสดุหน้าทีในการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ใน

สญัญาก่อตังทรัสต์ เมือมีการชําระบัญชีของกองทรัสต์ ทังนี กองทรัสต์ต้องดําเนินการ

แจ้งเหตุทีทําให้หน้าทีในการจัดทําและส่งรายงานทีแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนนิงานสนิสดุลงข้างต้นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนถงึกําหนดเวลาสง่รายงานดงักล่าว 

การขอมติและการประชุม 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

(1) วิธีการขอมตผิู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องทาํโดยวิธีการจัดประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์เทา่นนั เว้นแต่

มีประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน อนุญาตให้มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี

ดงัต่อไปนี 

(ก) การประชมุสามญัประจาํปี  

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ขึนภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสินรอบปีบญัชีของกองทรัสต ์
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หวัข้อ รายละเอียด 

(ข) การประชมุวสิามญั 

ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญประจําปีของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ในกรณดีงัต่อไปน ี

1 เมือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพือ

ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ 

2 เมือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เข้าชือกันทําหนังสือขอให้

ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอ

เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสอืนนั ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้

มีการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายใน 45 วันนับแต่วันทีได้รับหนงัสือจากผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) เหตใุนการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ทีมีมลูค่าตังแต่ร้อยละ 

30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี 

(ค) การเพมิทุนหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้องได้รับมติผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ง) การทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการตังแต2่0 ล้านบาท หรือเกนิกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลยีนแปลงทรัสต ี

(ช) การเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์และการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ในเรืองทีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์

อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเป็นการเพิมอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย

นอกเหนอืจากอตัราสงูสดุทีระบุในสญัญากอ่ตงัทรัสต ์

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตุอืนใดตามทีทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือ

สมควรทีจะเสนอเรืองให้ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรือง

ดงักลา่ว 

(ฎ) เหตอุืนใดตามทีสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 
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หวัข้อ รายละเอียด 

(3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต ์

การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้จัดทําเป็นหนังสอืนดัประชุม ระบุสถานที 

วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุทีมรีายละเอียดเพียงพอ

ต่อการตัดสนิใจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกียวกับวิธีการประชุม

และการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อที

ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือ

ทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพอืพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทงัความเห็นของผู้ จดัการกองทรัสต์

ในเรืองดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็น

เกียวกับผลกระทบทีผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรืองนนั ๆ ด้วย โดยการ

จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ จะต้องดําเนนิการดงัตอ่ไปน ี

(ก) ในกรณีทวัไป ให้จัดส่งให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวัน

ประชมุ 

(ข) ในกรณีทีเป็นการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึงมีวาระทีต้องได้มติผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง ให้จดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ก่อนวนัประชุม 

นอกจากนนั ให้ประกาศการนัดประชุมในหนงัสอืพิมพ์รายวันแห่งท้องถินอย่าง

น้อย 1 ฉบบั ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

(4) องค์ประชมุ  

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุไม่น้อย

กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทังหมด และต้องมี

หน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

(5) วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองที

พจิารณา 

(6) มติของผู้ถือหนว่ยทรัสต์  

(ก) ในกรณีทัวไป ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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(ข) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผู้ถือหนว่ยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของ

มลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต ์

2. การเพมิทนุแบบกําหนดวัตถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุหรือการลดทนุชําระแล้ว

ของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นการลดทนุชําระแล้วตามเหตทุีไม่จําเป็นต้องได้รับ

มติจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

3. การเพมิทนุแบบมอบอาํนาจทวัไปของกองทรัสต์ 

4. การทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการตังแต ่20 ล้านบาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 ของ

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า 

5. การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

6. การเปลยีนแปลงทรัสต ี

7. การแก้ ไขเพิม เติมสัญญ าก่อตังทรั สต์ ใน เรืองทีกระทบสิท ธิของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อยา่งมนียัสาํคญั 

8. การเลกิกองทรัสต์ 

การ จ่ายป ระโย ช น์ ตอ บ

แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 

ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนบัแต่สินรอบปี

บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทมีีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั  

(2) กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง เว้น

กรณีทีกองทรัสต์มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน

แกผู่้ถือหนว่ยทรัสต์ 

ก า ร จํ า กั ด สิ ท ธิ แ ล ะ

ประโยชน์ตอบแทนและ

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์

เกินกว่าอตัราทีกําหนดในเรืองข้อจํากัดการถอืหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจํากัดสิทธิและ

ประโยชน์ตอบแทนและสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังตอ่ไปน ี

(1) ไม่นับเสียงในส่วนของหน่วยทรัสต์ทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ถือเกนิกว่าอตัราทีกําหนด 

(2) เว้นแต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะผลประโยชน์ตอบแทน ในสว่นของหนว่ยทรัสต์ทีผู้ถือหนว่ยทรัสต์
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หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือเกินกว่าอัตราทีกําหนดดังกล่าว โดยให้

ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีมีสทิธิได้รับในคราวนนั 

ท รั ส ตี แ ล ะ สิ ท ธิ ห น้ า ที

ของทรัสต ี

ทรัสตีต้องเป็นบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจเป็นทรัสต ีและยอมรับที

จะเข้าทําหน้าทีเป็นทรัสตีสาํหรับกองทรัสต์  

สทิธิของทรัสตี  

การใช้อํานาจและการปฏิบตัิหน้าทขีองทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเรือง

เฉพาะตัวของทรัสตีซึงจะมอบหมายให้บุคคลอืนมิได้ เว้นแต่มิใช่เรืองทีต้องทําเฉพาะตัว

และไม่จําเป็นต้องใช้ความชํานาญทางวิชาชีพเยียงทรัสตี หรือการดําเนินการอืนใด

ทีทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอืนได้ตามทีสญัญาก่อตังทรัสต์กําหนด โดยในกรณี

ดงักล่าว ทรัสตีต้องดําเนินการให้บุคคลดงักล่าวดําเนินการหรือปฏิบตัิหน้าทีโดยไม่ขัด

กบัสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยต้องดําเนนิการต่างๆ ตามทีจําเป็น

เพือให้การดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อเนืองและไม่เกิดผลเสยีหายต่อกองทรัสต์ ทังน ี

ในกรณีทีเกิดความเสียหายขึนกับกองทรัสต์จากการกระทําของบุคคลดังกล่าว ทรัสตี

ตกลงร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายให้แกก่องทรัสต์ 

หน้าทขีองทรัสต ีมีดงันี 

(1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซือสัต ย์สุจริต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุครัง เพือตอบข้อซกัถาม และให้ความเหน็เกียวกบัเรือง

ทีขอให้ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติว่าเป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์หรือไม ่

รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดาํเนินการดงักลา่วไม่สามารถ

กระทําได้ ในกรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์หรือกฎหมายที

เกียวข้อง 

(3) ทรัสตีต้องจัดให้มีข้อมูลทีเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง

สอืสารได้อย่างชัดเจน ไมบ่ิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด รวมทงัต้องใช้ความระมดัระวัง

อยา่งสมเหตสุมผลเพือให้มนัใจว่าได้ให้คาํแนะนําทีเหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพือ

ผู้ลงทนุอยา่งเหมาะสม 

(4) ทรัสตีต้องแยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของ 

ทรัสตี 
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(5) บังคับชําระหนีหรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่าง

กองทรัสต์กบับคุคลอืน 

(6) ในการเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก ต้องแจ้งต่อบุคคลภายนอก

เป็นลายลักษณ์อักษรเมือเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมดังกล่าวว่าเป็นการกระทําใน

ฐานะทรัสตี 

(7) ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขันตําในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

ระบบงานการติดต่อผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี และประกาศท ี

กร. 14/2555 

(8) ดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายที เกียวข้อง และในกรณีทีมีกา ร

เปลยีนแปลงแก้ไขสญัญากอ่ตงัทรัสต์ ต้องดําเนินการตามทีกฎหมายกําหนด 

(9) ติดตามดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ ได้รับมอบหมายงานรายอนื (หากมี) ปฏิบตัิหน้าที

ให้เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรัสต์ และสญัญาอนืทเีกยีวข้อง 

(10) ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ได้รับมอบหมายงาน

รายอืน (หากมี) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(11) กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจาก

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควรซึงเกียวข้องกับการบริหาร

จดัการกองทรัสต์โดยตรง 

(12) ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ งดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่

กองทรัสต์หรือไม่ปฏบิัตหิน้าที ทรัสตีต้องจดัทํารายงานเสนอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 

5 วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์นัน และดําเนินการแก้ไข ยับยัง หรือเยียวยา

ความเสยีหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์ตามทีเห็นสมควร 

หน้าทอืีนตามทีกาํหนดไว้ในประกาศที สร. 26/2555 และประกาศที กร. 14/2555 

การเปลียนแปลงทรัสต ี การเปลยีนแปลงทรัสต ีอาจมขีึนได้ด้วยเหตดุังตอ่ไปน ี

(1) เมือทรัสตลีาออกจากการทาํหน้าททีรัสตีโดยสมัครใจ 

(2) ในกรณีทีผู้ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนทรัสตี  

(3) ในกรณีทีทรัสตนํีาข้อมลูทีเกียวข้องกบัการจัดการกองทรัสต์ หรือข้อมลูอืนใดทีเกียวข้อง

กบัการจดัการกองทรัสต์ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์โดยมชิอบ เพอืกอ่หรืออาจก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อกองทรัสต์ ให้ผู้ จดัการกองทรัสต์เรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ

พจิารณาถอดถอนทรัสตี 
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(4) เมือทรัสตีสินสภาพนิติบุคคล หรือเมือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของทรัสตีมีมติให้เลิกกิจการ

บริษัททรัสต ี

(5) เมือทรัสตีถูกศาลสงัพทิักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน

ระหว่างการฟืนฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึนเพือบริหาร

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของทรัสตี และ/หรือทรัพย์สินของทรัสตี

ทงัหมดหรือเฉพาะในสว่นทีเป็นสาระสําคญั 

(6) เมือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกียวกับการปฏิบัติงานของทรัสตีว่ามี

ความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ทราบหรือ

ประกาศเป็นการทวัไป 

(7) เมือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงัพกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตเีป็นการชัวคราวหรือสงัเพิก

ถอนการอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต ี

ทงันี ทรัสตีรายเดิมต้องปฏิบติัหน้าทีทรัสตีของกองทรัสต์ตอ่ไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ

จัด การโอนท รัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทรัสต์ ให้แก่ทรัสตี รายใหม่ 

หรือตามคําสังของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมถึงการดําเนินการอืนใดทีจําเป็นเพือให้การโอน

ทรัพย์สินและเอกสารทงัหลายเป็นไปโดยเรียบร้อย เว้นแต่กรณีตาม (4) หรือ (5) ให้ผู้ ชําระบญัชี 

หรือเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ปฏบิตัหิน้าทแีทนทรัสตีรายเดิม 

การแต่งตงัทรัสตรีายใหม่ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องแตง่ตังบคุคลทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัส

ตี และยอมรับทีจะเข้าปฏิบตัิหน้าทีเป็นทรัสตีสําหรับกองทรัสต์เพอืทําหน้าทแีทนทรัสตี

รายเดิมภายใน 180 วันนบัตงัแต่วันทีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับหนงัสือบอกกลา่วการ

ลาออกจากทรัสตี หรือวนัททีีประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์มมีติให้ถอดถอนทรัสต ี  

หากผู้ จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตังทรัสตีรายใหม่ได้สําเร็จ

ภายในเวลาดังกล่าว ทรัสตีสามารถแต่งตังบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เป็นทรัสตี เพอืทําหน้าทีเป็นทรัสตีรายใหม่แทนตนได้ตามทีเห็นสมควร และหากทรัสตี

ไม่สามารถแตง่ตงัทรัสตรีายใหม่ได้สาํเร็จภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีผู้จัดการกองทรัสต์

ไม่สามารถตงัทรัสตีรายใหม่ได้สําเร็จ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีร้องขอต่อศาลแต่งตังทรัสตีราย

ใหม่ หากไม่สามารถแต่งตงัได้ ให้ศาลมีคําสงัเลิกกองทรัสต์ โดยให้ศาลมีอํานาจแต่งตงั

บคุคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสังต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยได้รับ

ค่าตอบแทนตามทีศาลกําหนด 
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ผู้ จัด การกองทรัส ต์และ

อํานาจหน้าทีของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

หน้าทใีนการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

(1) จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ 

(2) ชีแจง หรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดๆ ตามที

สาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

หน้าทเีกียวกบัการลงทนุหรือการจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(1) จดัให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและทรัพย์สนิอืนอย่าง

เหมาะสมตามแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสยีงอนัเกยีวข้องกบักองทรัสต์

และทรัพย์สนิของกองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ทกํีาหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ดําเนินการต่าง ๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มนัใจได้ว่าการจําหน่าย จ่ายโอนอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือการเข้าทําสญัญาทีเกียวเนืองกับอสงัหาริมทรัพย์เพอืกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้อง

และมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสียงด้านต่างๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์นนั ๆ พร้อมจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสยีง 

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัตามหลกัเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์ 

(5) ดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้  

(6) จดัให้มกีารประกนัภยัทีเพยีงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนั  

(7) ให้ความชว่ยเหลอืทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกบัการเสนอขายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใด ๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะช่วยเหลือในเรืองต่าง  ๆ เพือให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ 

หรือทําธุรกรรมดังกลา่วให้แกบุ่คคลอืนได้  

(9) จดัเตรียมแผนการลงทนุและการบริหารจัดการความเสียงอนัเกียวข้องกบักองทรัสต์และ

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และแผนการกู้ยมืเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของ

กองทรัสต์ประจําปี 

หน้าทเีกียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(1) ประสานงานกบัผู้ เช่ารายย่อยในการจดัเก็บเงินค่าเช่า เงินประกนั ค่าบริการ  

(2) ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตุภัยพิบัติต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 
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(3) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึง เงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต ์

(4) จดัทํางบการเงินของกองทรัสต์ 

(5) เบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (Petty Cash) 

(6) จดัให้มกีารจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(7) ใช้สทิธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพจิารณา ตอ่สู้ หรือใช้สทิธิทางกฎหมายอืนๆ แทนทรัสตี 

ในเรืองทีเกียวข้องกบัการบริหารจัดการกองทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็น

ครังคราว 

หน้าทอีืน ๆ  

(1) ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกับการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จ ัดการกองทรัสต์จะต้องแต่งตังที

ปรึกษาทีไม่มีสว่นได้เสยีในเรืองทีพจิารณา และหากข้อเท็จจริงเปลียนแปลงไปทําให้ที

ปรึกษามีสว่นได้เสีย ต้องมิให้ทปีรึกษาผู้มสี่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดยตรงหรือ

ทางอ้อมเข้าร่วมพจิารณาในเรืองนนั 

(2) ดําเนนิการอืนใดตามทกีําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จัดการกองทรัสต์ 

ความรับผิดและข้อจํากัด

ความรับผิดของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

(1) ในกรณีทีผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏบิัติหน้าทีตามทีกาํหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญา

แตง่ตงัผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ ไม่ว่าด้วยประการ

ใดๆ หรือผู้จัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบัตหิน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีระบไุว้ใน

สญัญาแต่งตังผู้ จ ัดการกองทรัสต์ หรือปฏิบัติหน้าทีด้วยความประมาทเลินเลอ่อย่าง

ร้ายแรง หรือจงใจกระทําผิดหน้าที ผู้ จ ัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายซึง

รวมถึงค่าปรับและค่าเสยีหายอืนใดทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะนํา

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์มาชําระค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสยีหายดงักลา่วไม่ได้  

(2) ในการปฏิบัติหน้าทีของผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความ

เสยีหายทีเกิดขนึแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบตัิหน้าที

ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ หากผู้จัดการกองทรัสต์ได้ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต

และระมดัระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทงัด้วยความชํานาญ โดยปฏิบัตติ่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตังท

รัสต์ ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผูกพันทีได้ให้ไว้เพิมเติมแก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี)  

แต่ผู้จัดการกองทรัสต์ยังต้องเรียกร้องต่อผู้ทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์หรือผู้

ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสียหายตาม

ความเป็นจริง 
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การเปลียนแปลงผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

เหตใุนการเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ได้แก่ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ลาออก 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์แจ้งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ทีจะยุติการ

ปฏิบตัิงานเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับ

อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์โดย

สาํนกังาน ก.ล.ต. สนิสดุผลแล้ว 

(3) สาํนกังาน ก.ล.ต. สงัเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือสงัพกัการ

ปฏิบัติหน้าทีของผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน ทังนี ตามประกาศที สช. 

29/2555 

(4) การให้ความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. สินอายุ และผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่ยืนคําขอ

ต่ออายกุารให้ความเห็นชอบ 

(5) เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ให้เปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์สนิสภาพนิติบุคคล หรือเมือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์มี

มติให้เลกิกิจการ 

(7) เมือผู้จัดการกองทรัสต์ถกูศาลสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถกูศาลพพิากษาให้ล้มละลาย 

หรืออยู่ในระหว่างการฟืนฟกูิจการ หรือศาลได้แต่งตังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึนเพือ

บริหารทรัพย์สนิของผู้จดัการกองทรัสต์ทงัหมดหรือเฉพาะในส่วนทีเป็นสาระสาํคัญ 

(8) เมือทรัสตีถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์ เมือผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท ี

ข้อกําหนดหรือเงือนไขของสญัญาแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตังทรัสต์ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศที สร. 26/2555 ประกาศที 

สช. 29/2555 และประกาศอืนใดที เกียวข้อง และไม่ ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน

หลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากทรัสตีให้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามหน้าท ี

ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ทรัสตี หรือผู้ จัดกา ร

กองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบติัหน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดงักลา่ว

รวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิงทีส่งมอบ

ให้ทรัสตหีรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ด้วย  

การแต่งตงัผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนนเพือแต่งตงัผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนบัแต่วนัทีปรากฏ
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หวัข้อ รายละเอียด 

เหตใุห้มีการเปลยีนแปลงผู้ จดัการกองทรัสต์ และแต่งตงับุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ

เห็นชอบภายใน 30 วันนบัแต่วันทีได้รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ 

ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดี

ทีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

แ ละอํ าน าจ ห น้ าที ข อ ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลทีเหมาะสมช่วยเหลือตนเกียวกับ

การบริหารอสังหาริมท รัพย์ได้ โดยขอบเขต อํานาจ ห น้าทีห ลักของผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามทีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงแตไ่ม่จาํกัด

เฉพาะหน้าทีต่าง ๆ ดังนี 

(1) จดัเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอนัเกียวข้องกับทรัพย์สนิของ

กองทรัสต์  

(2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหนงัสอืชีชวน แผนการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจน

กฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) จัดหาและนําเสนอทรัพย์สินหลักแก่ผู้จัดการกองทรัสต์เพือพิจารณาการลงทุนเพมิเติม

อย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับ

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

(4) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟืนฟ ูและบํารุงรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพด ี

(5) จดัให้มกีารประกนัภยัทีเพยีงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนั  

(6) ดําเนนิการอืนใดตามทกีําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การจัดการความขัดแย้ง

ทางผลป ระโยช น์ ที อาจ

เ กิ ด ขึ น ใน ก า ร จั ด ก า ร

กองทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องมีมาตรการหรือกลไกให้การจดัการกองทรัสต์เป็นธรรม ไม่เป็นการ

เอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศที สช. 29/2555 และประกาศ

ที กร. 14/2555 

(2) ในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อืน ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ดังกล่าวต้องไม่มีนโยบายการลงทุนทีเหมือนหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของ

กองทรัสต์ตามสญัญาก่อตังทรัสต์ เว้นแต่กองทรัสต์อืนแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ 

การแก้ไขเพิมเติมสัญญา

ก่อตงัทรัสต์ 

การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการ

ก่อตงักองทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง  
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หวัข้อ รายละเอียด 

การแก้ไขสญัญากอ่ตงัทรัสต์มี 2 กรณี ดงัน ี

(1) การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ในกรณีทวัไป 

ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมกับทรัสตีสามารถแก้ไขเพมิเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ได้

โดยการทําสญัญาแก้ไขเพมิเติมสัญญาก่อตงัทรัสต์ เมือผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี

เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมตขิองทีประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ในกรณีดงัน ี

(ก) การแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ตามคําสงัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 

21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ 

(ข) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์เพือประโยชน์ในการดําเนินการและบริหาร

จดัการใดของกองทรัสต์ในกรณีทีมกีารเปลยีนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติม กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสงัทีใช้อยู่ในปัจจบุัน โดยมีผลให้ข้อกําหนด

และเงือนไขของสัญญาก่อตังทรัสต์เปลียนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสังทีออกใหม่ดังกล่าว ทังนี  จะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ตามข้อ (ง)  

(ค) การแก้ไขเพมิเติมข้อผิดพลาดทีชดัแจ้ง และการแก้ไขเพิมเติมนนัไม่กระทบสทิธิ

ของผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ง) การแก้ไขเพมิเติมในกรณีอืน ๆ ซงึไม่ขดักบัผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือ

ก่อให้เกิดความรับผิดชอบมากขึนอย่างมีนยัสําคัญต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และไม่

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ มากเกินสมควรแก่กองทรัสต์ 

ทังนี การแก้ไขเพิมเติมดังกลา่วจะไม่ทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีหน้าทีใน

การจ่ายเงินสําห รับหน่วยทรัสต์ เพิมขึนหรือทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องรับ

ภาระหน้าทเีพมิเตมิ 

(2) นอกเหนือจากทีระบุข้างต้น การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตัง ทรัสต์ต้องได้รับมติจากที

ประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ดงัต่อไปน ี

(ก) การแก้ไขเพมิเติมเรืองทกีระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัสาํคญั เว้นแต่

เป็นการแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ตามคําสงัของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม

มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ ต้องได้รับมติ อย่างน้อย 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีมีสทิธิออกเสยีง 

(ข) กรณีอืนใดตามทีทรัสตหีรือผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ซึงไม่กระทบสทิธิของผู้

ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากของทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 
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หวัข้อ รายละเอียด 

เมือมีการแก้ไขเพมิเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องสง่

หนงัสือบอกกล่าวการแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ไปให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีได้ก่อขึนเนอืงจากการแก้ไขเพมิเติม

สญัญาก่อตงัทรัสต์น ีให้เรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

การเลิกกองทรัสต์ (1) เหตใุนการเลกิกองทรัสต์ มีดงันี 

(ก) เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงน้อยกว่า 35 ราย 

(ข) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลักและผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการ

เพือให้กองทรัสต์ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมลูค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 500 

ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีจําหนา่ยไปซึงทรัพย์สินหลกัดงักล่าว 

(ค) ทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ง) ในกรณีทีมีการควบรวมกองทรัสต์กับกองทรัสต์อืน และกฎหมายทีเกียวข้อง

กําหนดให้มกีารเลกิกองทรัสต์ 

(จ) เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ

ระดมทนุได้เพยีงพอทจีะลงทุนในทรัพย์สนิทีกองทรัสต์จะลงทนุทงัหมดทุกรายการ

ตามทีระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่เกิดเหตกุารณ์ดังต่อไปนี อันเป็นผลให้

ทรัพย์สินทีผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทนุมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เลิก

กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมแม้ทรัพย์สินทีผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาให้ลงทุนจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  

1. กองทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทนุดงักล่าวไม่ว่าบางรายการ

หรือทังหมด เนืองจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีกําหนดไว้

หรือตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูล หรือมีเหตุอืนใดอันทําให้

กองทรัสต์ไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ และ/หรือ 

2. เกิดเหตุสดุวิสัยขึนกับทรัพย์สินดังกล่าว ซึงมีผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวด้อยค่า

ลงอย่างมีนัยสําคัญห รือเป็นอุปสรรคทีทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ และ/หรือ  

3. มีเหตุอืนใดทีมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิดงักล่าว และผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า

เหตดุงักลา่วอาจมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทรัสต์ 

(ฉ) ในกรณีทีต้องมีการเปลียนแปลงทรัสตี และผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มี
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หวัข้อ รายละเอียด 

การแต่งตงัทรัสตีรายใหม่แตไ่ม่สามารถตงัทรัสตรีายใหม่ได้สําเร็จ 

(ช) เหตอุืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุกาํหนด 

(2) การดําเนินการในการเลกิกองทรัสต์ 

(ก) เมือมีการเลิกกองทรัสต์ ทรัสตีต้องรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์โดยไมช่ักช้า โดยการแจ้งเหตุในการเลิกกองทรัสต์จะต้องมรีายละเอียด

ขนัตําตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(ข) ทรัสตีต้องแจ้งไปยังผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายถึงเหตุในการเลกิกองทรัสต์ วันเลิก

กองทรัสต์ รวมทังขันตอนในการเลิกกองทรัสต์ และการชําระบัญชีกองทรัสต์ 

ระยะเวลาทีเกียวข้อง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว 

ภายใน 30 วันนบัแต่วันทีรายงานเหตุในการเลิกกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

ดงักลา่ว 

(3) กระบวนการในการเลกิกองทรัสต์ 

(ก) ทรัสตีต้องดําเนินการชําระบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี นับตังแต่วันเลิก

กองทรัสต์ จะไม่มีการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ หรือออกหน่วยทรัสต์

เพิมเตมิ  

(ข) จัดให้มีการทํางบการเงินของกองทรัสต์ ณ วันเลิกกองทรัสต์ โดยผู้สอบบญัชีซึง

ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

(ค) เมือทรัสตีชําระบัญชีของกองทรัสต์เสร็จ ทรัสตีจะต้องจัดทาํรายงานการเสร็จสิน

การชําระบญัชีเพอืแจ้งการเสร็จสนิการชําระบญัชีแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ รวมถึงแจ้ง

ไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทเีกียวข้อง (หากมี)  

(ง) หลงัจากทีทรัสตีได้แจกจ่ายเงินคืนทนุทงัหมดให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และจัดทํา

รายงานการเสร็จสินการชําระบัญชีแล้วเสร็จ ให้สญัญาก่อตังทรัสต์และสญัญา

แก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ทังหลาย (หากมี) เป็นอันสินผลไป และให้

กองทรัสต์ระงบัสนิไป 

(จ) ในกรณีทีมกีารเลิกกองทรัสต์ เนืองจากไมส่ามารถแต่งตงัทรัสตีรายใหม่แทนทรัส

ตีรายเดิมซึงสินสภาพนิติบุคคล เลิกกิจการ หรือถกูศาลสงัพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟืนฟกูิจการ ให้ผู้ ชําระบญัชี หรือเจ้าพนักงาน

พทิกัษ์ทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ดําเนินการแทนทรัสต ี



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอือตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

(4) ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มสีิทธิดํารงเงินทีได้จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทรัสต์

ตามทีจําเป็นเพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนของทรัสตีหรือผู้ จดัการกองทรัสต์ได้ ตามที

เห็นสมควร จนกว่าการชําระบญัชีแล้วเสร็จ 

(5) ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ตามทีจําเป็น จนกว่าการชําระบัญชีของกองทรัสต์จะแล้ว

เสร็จ 

กฎหมายทใีช้บงัคบั กฎหมายไทย 

 


