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1. สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

1.1 สาระสาคัญของกองทรัสต์ 

 ชือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

 ทุนจดทะเบียนและทุนที 28,313,422,110 บาท 

 ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  

 อายุกองทรัสต์ กองทรัสตไ์ม่กําหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์

ลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและ 

สิงปลกูสร้างทีเป็นโรงงาน คลงัสินค้า และ/หรือ สํานกังาน 

ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

ทรัสตี (Trustee)      
     

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จํากัด 

 

1.2 สรุปข้อมูลทีสําคัญเกียวกับทรัพย์สิน (ณ วันที 30 กันยายน 2563) 

ประเภททรัพย์สิน อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสินค้า  

ลกัษณะการลงทุน กรรมสิทธิ  และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้าง 

จํานวนทรัพย์สิน  614 ยูนิต พืนทีให้เช่ารวม 1,871,012 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 

- อาคารโรงงาน 331 ยูนิต พืนทีให้เช่ารวม 847,235 ตารางเมตร 

- อาคารคลังสินค้า 283 ยูนิต พืนทีให้เช่ารวม 1,023,777 ตารางเมตร 

การจัดหาผลประโยชน์ ให้เช่าทรัพย์สิน  

อตัราการเช่า ร้อยละ 82.2  

อายุสัญญาเช่าเฉลีย  2.04 ปี 

มลูค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 40,367.89 ล้านบาท  

ราคาประเมินของทรัพย์สิน 41,143.61 ล้านบาท (โดยผู้ประเมินราคาอิสระ) 

 

 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท ์(ประเทศไทย) 

จํากัด  
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1.3 สรุปข้อมูลสําคัญเกียวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุน 

ภายหลังจากทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็นคู่สัญญากับ 

ผู้เช่าพืนทีภายใต้สัญญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับจากการลงทุน

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

และอาคารคลังสินค้า ซึงสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐาน โดยมีเงือนไขและสาระสําคัญของสัญญาเช่า  

เช่น ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน ส่วนใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  การกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ 

ค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี)  เงอืนไขการวางเงนิประกันหรือหลกัประกันการเช่า  การต่อระยะเวลาของสญัญาเช่า เป็นต้น 

ทังนี  ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กองทรัสต์มีรายได้ 

ค่าเช่าและบริการจํานวน 2,883.82 ล้านบาท  

 อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่ม FPT”) รวมถึงทรัพย์สินหลัก

ทีกองทรัสต์ลงทุนจากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) ทีมีการตกลงรับประกันการมีผู้ เช่า

ทรัพย์สินตามสัญญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลูกสร้าง สัญญาเช่าทีดิน และสัญญาเช่าทีดินและสิงปลูกสร้าง (รวมเรียกว่า 

“สญัญาลงทุน”) โดย กลุ่ม FPT และสหไทย จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการในจํานวนเท่ากับ 

ค่าเช่าและค่าบริการ รวมทังค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามทีระบุ ในสัญญาลงทุน โดย ณ วันที  30 กันยายน 2563  

มีทรัพยสิ์นหลักปัจจุบันของกองทรัสต์ทีเข้าเงอืนไขการรับประกันการมีผู้เช่าดังรายละเอียดต่อไปนี (ทงันี โปรดดูรายละเอียดของ

ผู้รับประกันในส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ ข้อ 2.6.4 ข้อมลูเกียวกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager)) 

รายละเอียดทรัพย์สินหลักปัจจุบันทีเข้าเงือนไขการรับประกันการมีผู้ เช่า  

ลําดับที ประเภท

ทรัพย์สนิ 

ทีตัง พืนที 

ทีรับประกัน 

(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าที

รับประกัน 

ระยะเวลาทีรับประกัน 

1 คลงัสินค้า นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

450 อ้างอิงอัตราค่าเช่า 

ต่ อ ต า รา ง เม ต ร 

ต่ อ เ ดื อ น  ต า ม

ร า ย ง า น ก า ร

ประเมินซึงจัดทํา

โ ด ย ผู้ ป ร ะ เ มิ น

มูลค่าทรัพย์สิน 

 

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัทีกองทรัสต์เข้าลงทุน หรือ 

ระยะ เวลาการเช่าตาม สัญ ญ าเช่าของผู้ เช่าก่ อ นที

กองทรัสต์เข้าลงทุน (สัญญาเช่าของผู้ เช่าครบกําหนด

วนัที 30 ธันวาคม 2563) 

2 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 

9,800 ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้ เช่านับตังแต่วันทีสัญญา

เช่ากับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลงหรือนับตังแต่วันทีกองทรัสต์

ลงทุนในทรัพย์สินตามสัญ ญาลงทุน (แล้วแต่กรณี )  

จนค รบ กํ าหน ด ระ ยะ เวล า 12 เดื อ นนั บ จาก วัน ที

กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์ สินตาม สัญญ าลงทุนหรือ

นับตังแต่วันทีสัญญาเช่าทีมีอยู่กับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลง

ห รือ นั บ ตั ง แ ต่ วัน ทีก อ ง ทรัส ต์ ล งทุ นใน ทรัพ ย์ สิ น 

ตามสัญญาลงทุน (แล้วแต่กรณี)จนถึงวันทีกองทรัสต์ 

ทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
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ลําดับที ประเภท

ทรัพย์สนิ 

ทีตัง พืนที 

ทีรับประกัน 

(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าที

รับประกัน 

ระยะเวลาทีรับประกัน 

3 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(แหลมฉบงั 2) 

4,350 ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้ เช่านับตังแต่วันทีสัญญา

เช่ากับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลงหรือนับตังแต่วันทีกองทรัสต์

ลงทุนในทรัพย์สินตามสัญ ญาลงทุน (แล้วแต่กรณี )  

จนค รบ กํ าหน ด ระ ยะ เวล า 12 เดื อ นนั บ จาก วัน ที

กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์ สินตาม สัญญ าลงทุนหรือ

นับตังแต่วันทีสัญญาเช่าทีมีอยู่กับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลง

ห รือ นั บ ตั ง แ ต่ วัน ทีก อ ง ทรัส ต์ ล งทุ นใน ทรัพ ย์ สิ น 

ตามสัญญาลงทุน (แล้วแต่กรณี)จนถึงวันทีกองทรัสต์ 

ทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

4 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(แหลมฉบงั 3) 

ตามพืนทีเช่า

ทีว่างทีเกิดขึน

จ ริ ง ภ า ย ใ น

ร ะ ย ะ เ ว ล า 

ทีชดเชย 

 ระยะเวลาทีชดเชย 6 ปี  นับตังแต่วันทีกองทรัสต์ เข้า

ลงทุน 

1.4 สรุปเหตุการณ์ทีมีนัยสําคัญทีกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ (Milestone) ในปีทีผ่านมา 

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และรอบระยะเวลาบัญชี

ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา กองทรัสต์มีการเปลียนแปลงและพฒันาการทีสําคญั ดงัน ี

ปี 2561 (ตังแต่วันที 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561) 

 เดือนเมษายน ทีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 รับทราบการแปลียนแปลงรอบ

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี และรอบระยะเวลาบญัชีจากสินสดุวันที 31 ธันวาคม เป็นสินสดุในวนัที 30 กันยายน 

 เดือนสิงหาคม กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (บางรายการ) ซึงใช้แหล่งเงินทุน 

จากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 1,393.05 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเชา่  

ในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 25 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 79,106 ตารางเมตร และแปลงสภาพสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอนกรรมสิทธิ ในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 13 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 

35,250 ตารางเมตร 

 เดือนกันยายน กองทรัสต์ได้ลงทุนในการก่อสร้างเพือขยายพืนทีให้เช่าอาคารโรงงาน 1 ยูนิต  

ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง จังหวัดระยอง เนืองจากผู้ เช่ามีความประสงค์ทีจะขยายกําลังการผลิต  

ทําให้อาคารโรงงานดังกล่าวมีพืนทีให้เช่าเพิมขึนจํานวน 1,700 ตารางเมตร และกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม

ครังที 3 โดยลงทุนในกรรมสิทธิทีดินและอาคารโรงงาน ซึงตังอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จํานวนรวม 2 ยูนิต 

พืนทีให้เช่าอาคารรวม 6,000 ตารางเมตร โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ จํานวนประมาณ 90.00 

ล้านบาท  
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ปี 2562 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 เดือนธันวาคม 2561 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (ส่วนทีเหลือจากเดือนสิงหาคม 

2561) ซึงใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 1,907.08 

ล้านบาท โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 33 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 72,775 ตารางเมตร 

และแปลงสภาพสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอนกรรมสิทธิ ในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม  

10 ยูนติ พืนทีให้เช่าอาคารรวม 28,100 ตารางเมตร 

 เดือนมกราคม 2562 ทีประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 รับทราบการแปลียนแปลง 

ชือกองทรัสต์ จากชือเดิม “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน” เปลียนเป็น 

“ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ตี” 

 เดือนสิงหาคม 2562 กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 4 ซึงได้ลงทุนในกรรมสิทธทีิดิน 

และอาคารคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) จากบริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จํากัด ซึงตังอยู่ที ตําบลชะแมบ 

อําเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคาร 18,354 ตารางเมตร โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก

การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 665.00 ล้านบาท 

 เดือนกันยายน 2562 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิเพิมเติมครังที 5 โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ อาคาร

คลังสินค้าซึงรับโอนกรรมสิทธิ จาก FPIT ซึงตงัอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2) 

และโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) จํานวนรวม 6 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 29,850 

ตารางเมตร และใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 637.00 ล้านบาท 

ปี 2563 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 เดือนพฤศจิกายน 2562 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 6 โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ

ทีดินและอาคารคลังสินค้า ซึงรับโอนกรรมสิทธิจากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึงตงัอยู่ใน

โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

จํานวน 24 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวมประมาณ 80,012 ตารางเมตร และใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิ จํานวนประมาณ 2,050.00 ล้านบาท 

 เดือนมกราคม 2563 กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมโดยจัดสรรให้แก่

ประชาชนทัวไปซึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จํานวน 220,000,000 หน่วย ทําให้ปัจจุบันมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก 

และเสนอขายแล้วจํานวน 2,822,387,048 หน่วย โดยเงินทีได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมดังกล่าว 

จํานวนรวม 3,146,000,000 บาท ได้นําไปชําระหนีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทีใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน 

 เดือนกันยายน 2563 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 7 (บางรายการ)) โดยเข้าลงทุนใน

กรรมสิทธทีิดินและอาคารคลงัสินค้าซึงรับโอนกรรมสิทธิจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึงตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2)  โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) และโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) จํานวนรวม 20 ยูนิต พืนที
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ให้เช่าอาคารรวม 54,950 ตารางเมตร และเข้าลงทุนในกรรมสิทธทิีดินและอาคารโรงงานซึงรับโอนกรรมสิทธิจาก บริษัท 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาขน) ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง  นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี ชลบุรี  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวนรวม 16 ยูนิต พืนที 

ให้เช่าอาคารรวม 57,575 ตารางเมตร โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 2,857.99 

ล้านบาท 

1.5 สรุปข้อมูลสําคัญเกยีวกับการกู้ยืมเงิน 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้สทุธิ รวมทังสิน 11,494.42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

ดังน ี

เงินกู้ยืม 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะสนัสุทธิจํานวน 2,856.15 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ทําการ

กู้ ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง ซึงเงินกู้ ยืมดังกล่าวกําหนดชําระดอกเบียทุกสินเดือน และกําหนดชําระคืน

เงินต้นภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีเบิกใช้เงินกู้ครังแรก ทงันี เงอืนไขทีสําคญัในสญัญาเงนิกู้  คือ การรักษาอัตราส่วนภาระหนี

ทีมีภาระดอกเบียต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในระดบัไม่เกินร้อยละ 60 

 หุ้นกู้ 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์ FTREIT มีภาระหนีหุ้นกู้ สุทธิทังสิน 8,638.27 ล้านบาท ซึงเป็นหุ้น กู้

จํานวนรวม 8.64 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ซึงหุ้นกู้ มีกําหนดชําระดอกเบียทุก 6 เดือน นบัจากวนัที

ออกหุ้นกู้  และกําหนดชําระคืนเงินต้นเมือครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยหุ้ นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดข้อจํากัดบาง

ประการ เช่น กําหนดอัตราส่วนของมลูค่าการกู้ยืมต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ณ สินงวดบัญชีรายปี

ตลอดอายุของหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่เป็นเรืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเรือง

ปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน 

1.6 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

                  การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน ตังแต่วนัที 12 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2563 

ครังที รอบผลการดําเนินงาน 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 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. 552 9 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 
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ครังที รอบผลการดําเนินงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

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 0.1600 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 

24 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 11 มี.ค. 2563 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

25 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 8 มิ.ย. 52 63 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

26 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 3 ก.ย. 2563 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

27 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 2 ธ.ค. 52 63 0.1680 ประโยชน์ตอบแทน 

 

1.7 ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 ในปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) กองทรัสตมี์ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนรวม 949,414,567 บาท 

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี 
 

ค่าใช้จ่าย จํานวน (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ต้นทุนการเช่าและบริการ 191,624,888 0.64 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 374,643,672 1.25 

ค่าธรรมเนียมทรัสต ี 19,793,248 0.07 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5,769,175 0.02 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,770,000 0.01 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19,570,578 0.06 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตัดจ่าย 21,505,405 0.07 

ต้นทุนทางการเงิน 314,737,601 1.05 

รวมค่าใช้จ่าย 949,414,567 3.17 
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1.8 การวิเคราะห์และคําอธิบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปีที

ผ่านมา 

ในปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) กองทรัสต์มีรายได้รวมเพิมขึน 241.27 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิมขึนร้อยละ 8.59 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที FTREIT มีรายได้ค่าเช่า 

และบริการเพิมขึน โดยรับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562  

และเดือนกันยายน ปี 2563 รวมถึงการเพิมขึนของรายได้อืนทีเกิดจากการบันทึกรายได้ทีเกียวข้องกับค่าภาษีทีดิน 

และสิงปลูกสร้างซึงสอดคล้องกับการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างทีบันทึกในต้นทุนการให้เช่า 

และบริการ ทําให้กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิมขึน 349.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 19.98 

เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า   

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ เพิมขึนตามจํานวนทรัพย์สินทีมากขึนจากการลงทุน

ในทรัพย์สินเพิมเติม นอกจากนนั การเพิมขึนของต้นทุนทางการเงินมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเพือลงทุนในทรัพย์สิน

เพิมเติมของกองทรัสต์ดงักล่าว 

อนึง ในปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) กองทรัสต์มีรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธทิียังไม่เกิดขึน

จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นขาดทุนสุทธิจํานวน 904.71 ล้านบาท ในขณะทีช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ารายการ

ดังกล่าวมีกําไรสุทธิจํานวน 60.08 ล้านบาท ซึงผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 เกิดจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจําปี 

ส่งผลให้ในปี 2563 FTREIT มีการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานอยู่ที 1,194.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 

ก่อนหน้าเป็นจํานวน 653.13 ล้านบาท 

2. ความเสียงทีสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสียงอนัอาจจะเกิดขึนได้กับกองทรัสต์ โดยปัจจัยความเสียงหลักทีเกียวข้องกับ

กองทรัสตโ์ดยตรงทีผู้จดัการกองทรัสต์ทราบและพิจารณาแล้วเห็นว่าหากเกิดขึนอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ ดงัต่อไปนี  

1. ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

(ก)  ความเสียงจากการปฏิบตัิตามสัญญาทีเกียวข้องกับการลงทุน 

(ข)  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าทรัพย์สิน  

(ค)  ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(ง)  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ FPT และ FPIT ทีอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

(จ)  ความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการกู้ ยืมเงิน 

2. ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

(ก)  ความเสียงจากการแข่งขนัทีสงูขนึซึงอาจส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 

(ข)  ความเสียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 

(ค)  ความเสียงจากภยัธรรมชาติ อุบติัภยั และการก่อวินาศภยั 
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(ง) ความเสียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาด หรือปัญหาร้ายแรงด้าน

สาธารณสขุอืน 

(จ)  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญาของผู้เช่ารายย่อย 

(ฉ)  ความเสยีงจากความสามารถในการชําระค่าเชา่ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผู้เช่ารายย่อย 

(ช)  ความเสียงจากการกระจุกตัวของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สญัชาติของผู้ เช่ารายย่อย 

(ซ)  ความเสียงทเีกียวข้องกับการส่งมอบทีดินหลงัจากสญัญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

(ฌ) ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้กฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนทีดิน และอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของ

กองทรัสต ์

(ญ) ความเสียงจากการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา (Option to Early 

Termination) ของผู้เช่าพืนที 

(ฎ)   ความเสียงจากการทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตังอยู่ในเขตปลอดอากร 

(ฏ)   ความเสียงจากการททีรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์บางส่วนอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งภาระจํายอม 

(ฐ)   ความเสียงจากการใช้ทีดินของบุคคลภายนอกเป็นทางผ่านสายไฟฟ้า 

(ฑ)   ความเสียงจากข้อกําหนดในสัญญากับผู้ เช่าพืนทีบางรายทีกองทรัสต์ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 

Fisrt Refusal) ในการซือทรัพย์สินทีเช่า 

(ฒ)   ความเสียงจากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์บางโครงการมีการให้เชา่แก่ผู้ เช่าพืนทีรายเดียว 

3. ความเสียงของการเปลียนแปลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ 

ทงันี โปรดดูรายละเอียดของความเสยีง ในส่วนที 2 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์  ข้อ 4 ปัจจยัความเสียง  
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1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

 ชือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

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

 ชือย่อ FTREIT 

 ทุนจดทะเบียนและทุนที 28,313,422,110 บาท 

 ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  

 อายุกองทรัสต์ กองทรัสตไ์ม่กําหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและ 

สิงปลกูสร้างทีเป็นโรงงาน คลงัสินค้า และ/หรือ สํานกังาน 

1.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท ์(ประเทศไทย) 

จํากัด  

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

Limited   

 ทีตังสํานักงานใหญ่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัที 22-23 ถนนพระราม 4  

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 02-483-0000  โทรสาร 02-483-0592 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 ทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

 มูลค่าทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น 

 มูลค่าทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น 
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1.3 ทรัสตี (Trustee)      
     

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จํากัด 

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) BBL Asset Management Company Limited 

 ทีอยู่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทุน 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนจดชําระแล้ว 100,000,000 บาท 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1 ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

โครงสร้างกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              : FPT  หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

              : FPIT หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

: สหไทย หมายถึง บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

บริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ 
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสตี

 บลจ. บวัหลวง

ผู้ จัดการกองทรัสต์
FIRM

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

FPT FPIT และ สหไทย 

กํากับดูแล
กองทรสัต์

ค่าธรรมเนียม 

ประโยชน ์
ตอบแทน 

เงินลงทุน 

• สิทธิการเช่าทดีิน 30 ปี และกรรมสทิธิ ในอาคาร 
คลงัสินค้า

• กรรมสิทธิในทดิีนและอาคารคลงัสินค้า
• สิทธิการเช่าทดีินและอาคารคลงัสินค้า

ประมาณ 27 ปี
• สิทธิการเช่าทดีินและอาคารคลงัสินค้า

 
ประมาณ 28 ปี

 
• สิทธิการเช่าทดีินและอาคารคลงัสินค้า

 
ประมาณ 30 ปี

 
• กรรมสิทธิในทีดินและอาคารโรงงาน
• สิทธิการเช่าทดีินและอาคารโรงงาน

ประมาณ 30 ปี

ผู้เช่า

 กลุ่ม บ. FPT นกัลงทุนทวัไป

ค่าธรรมเนยีม

บรหิารจดัการ
ทรัพย์สิน 

ค่าธรรมเนยีม

ค่าเช่า ให้เช่าอาคาร 
โรงงานและคลงัสินค้า

การให้บริการ

กระแสเงินสด 

ความหมายของสัญลักษณ์ 

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน

เงินกู้ยืม

ดอกเบียจ่าย

ผู้ ถือหุ้นกู้

ผู้ให้กู้ยืม 
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ได้จดัตังขึนตาม

พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมือวนัที 12 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท 

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ. บัวหลวง) เป็นทรัสตีของกองทรัสต์  และบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (FIRM) (เดิมชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด) เป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT) (เดิมชือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  

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

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด) (หรือรวมเรียกว่า “กลุ่ม FPT”) เป็นผู้ได้รับการว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดการ

กองทรัสต์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

             กองทรัสต์จัดตังขึนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทวัไป ซึงกองทรัสต์จะนําเงินทุนทีได้จาก

การระดมทุนไปซือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธกิารเช่า และ/หรือสิทธิ

การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ

จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลียนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง

และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอืน ๆ และ/หรือดําเนินการอืน

ใดทีเกียวข้องและจําเป็นเพือประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมาย

หลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนและเริมซือขายตงัแต่ วนัที 9 มกราคม 2558 เป็นต้นมา 

ปลายปี 2558 กองทรัสต์ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทวัไป

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

ประเภทโรงงานและคลังสินค้า ซึงกองทรัสต์ได้รับเงินค่าชําระหน่วยเพิมทุนครบถ้วน ณ วันที 17 ธันวาคม 2558 โดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์เพิมทุนของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริมซือขายตังแต่ วันที 25 

ธันวาคม 2558 

       การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้ารวมกับกองทรัสต์  

FTREIT 

จากการทีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND), กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) 

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) (รวมเรียกว่า “กองทุนรวม”) ไม่สามารถ

ดําเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนเพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิมเติมได้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที  สน. 25/2552 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (และทีได้แก้ไขเพิมเติม) ซึงกําหนดให้ต้องดําเนินการยืนคําขอความเห็นชอบเพิมเงินทุนจดทะเบียนเพือลงทุน 

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

สามารถเพิมทุนเพือทําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนัน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเป็นผู้ นําในการแปลงสภาพกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์ FTREIT ซึงเป็นทางทีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสามารถได้รับผลตอบแทน

จากการเติบโตในอนาคต และในอีกทางผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการที กองทรัสต์จะมีทรัพย์สินให้เช่าครอบคลุม 

ในพืนทีอุตสาหกรรมทีสําคัญของประเทศ ซึงหลังจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ FTREIT กลายเป็น กองทรัสต์อุตสาหกรรม 

ทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 

โดยในปี 2560 ทีผ่านมานันทางภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์เกียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกียวกับอสังหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึงจะสินสุด

ภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการของกองทุนรวม และผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT จึงได้ร่วมกัน

พิจารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม และได้ร่วมพิจารณากําหนดขันตอนการดําเนินการดังกล่าวและเห็นควร

นําเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้พิจารณาและอนุมัติแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม  

เข้าสู่กองทรัสต์ FTREIT 

โดยเมือวันที 18 - 19 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการอนุมัติในการแปลงสภาพกองทุนรวม TFUND, TLOGIS 

และ TGROWTH เข้าร่วมกับ กองทรัสต์ FTREIT และ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ทําการอนุมติัรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเพือเข้า

ร่วมกับกองทรัสต์ FTREIT 

เมือวันที 20 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินซึงส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์และภาระของกองทุนรวม  

ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  ครังที 1/2560 เมือวันที 19 ตุลาคม 2560 โดยกองทรัสต์ได้ออก

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

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

โดยหลังจากการออกหน่วยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์มีทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 25,066,972,762 บาท แบ่งออกเป็น 

2,602,387,048 หน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 9.6323 บาท Par Value) (โดยทุนจดทะเบียนและทุนทีได้ รับจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมมลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ทีเพิมขึนจํานวน 356,479,015 บาท) 

และจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเริมทําการซือขาย

ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตงัแต่วนัที 28 ธันวาคม 2560 

ในวันที 28 มกราคม 2562 กองทรัสต์ได้เปลียนชือใหม่เป็น ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold 

REIT) และเปลียนชือย่อหลกัทรัพย์ใหมเ่ป็น FTREIT 

ในเดือนมกราคม 2563 กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมโดยจัดสรรให้แก่ประชาชนทัวไปซึงเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิม  จํานวน 220,000,000 หน่วย ทําให้ ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก 

และเสนอขายแล้วจํานวน 2,822,387,048 หน่วย และมลูคา่ทีตราไว้หน่วยละ 9.5363 บาท (Par Value)  
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วิสัยทัศน์ของกองทรัสต์  

- การเป็นผู้นํากองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกสใ์นประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

พันธกิจของกองทรัสต์  

- การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสงูโดยใช้เงนิทุนจากแหล่งเงินทุนทมีีต้นทุนทีเหมาะสม 

-     การบริหารความเสียงของกองทรัสต์ เพือการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยงัยืนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

         2.2     กลยุทธ์ของกองทรัสต์       

        ผู้ จดัการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด  

และเติบโตอย่างยังยืน ทังในรูปผลประโยชน์ตอบแทน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และบริหารโครงสร้างเงินทุน

ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึงผู้ จัดการกองทรัสต์มีกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างยังยืน 

แก่กองทรัสต์ดงัต่อไปน ี

1. การบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพือให้สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยอย่างแท้จริง ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ได้ว่าจ้างกลุ่ม FPT ซึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมทําหน้าทีบริหารทรัพย์สิน เนืองจากเป็นผู้นําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า มีประสบการณ์ทียาวนาน มีความสัมพันธ์และความเข้าใจผู้ เช่ารายย่อยเป็นอย่างดี รวมถึง

มีทีมงานทีเพียงพอสามารถให้บริการแก่ผู้เช่ารายย่อยได้ทนัที นอกจากนี ยงัมีฐานลูกค้าทีกว้างขวางทงัในและนอกประเทศ ทงันี

เพือผลกัดันให้เกิดการขยายตวัทางธุรกิจและส่งผลให้อัตราการเช่าเติบโตควบคู่กนัไป 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม FPT ทําอย่างมืออาชีพ สามารถบริหารให้อัตราการเช่า อัตราค่าเช่า 

และอัตราการต่ออายุสัญญาเช่ามีการเติบโตอย่างสมําเสมอ ควบคู่ กับการควบคุมค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่าง 

มีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังศึกษาทางเลือกในการเพิมประสิทธิภาพอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้

ประโยชน์จากพืนทีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เช่น โครงการแผงโซลาร์เซลล์บนพืนทีหลงัคาของโรงงาน และคลงัสนิค้า เป็นต้น 

2. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีแผนในการพัฒนาคุณภาพอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ให้สูงขึน เพือตอบสนอง

ความต้องการของผู้เช่า ซึงประกอบด้วยการขยายพืนทีให้เช่า การติดตัง และปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคาร ซึงการลงทุนเพือการ

พัฒนานีทําให้กองทรัสต์มีโอกาสเพิมอัตราการเช่า และ/หรือ ขยายอายุสัญญาเช่าให้ยาวขึน ส่งผลต่อการสร้างรายได้แก่

กองทรัสต ์และสร้างประสบการณ์ทีดีแก่ผู้ เช่า 

3. การลงทุน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิมเติมแก่กองทรัสต์ 

โดยกองทรัสต์มีผู้สนบัสนุนคือกลุ่ม FPT ซึงได้ให้สิทธิทีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ โดยหากกลุ่ม FPT 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 7 

 

จะขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสนอขายแก่กองทรัสต์เป็นเบืองต้น ซึงเป็นส่วนสําคัญทีช่วยเพิมโอกาสการเติบโตในอนาคตจาก

การลงทุนเพิมเติม 

นอกจากนีกองทรัสต์ยังมีกลยุทธ์การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลอืน (Third Party) โดยเน้นการลงทุน 

ในโรงงาน และคลังสินค้าบนพืนทีนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ หรือในเขตพืนทียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสําคัญของ

ประเทศ ทังนีไม่ได้จํากัดเพียงแต่การลงทุนในประเทศ เท่านัน ทางกองทรัสต์พร้อมทีจะลงทุนในโรงงาน และคลังสินค้า 

ในต่างประเทศหากสินทรัพย์นันมีคุณภาพสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนทีคุ้มค่าให้แก่กองทรัสต์ ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

จะเป็นผู้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบติัของทรัพย์สินทีจะลงทุน โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัทีสําคัญดงัน ี

• คุณภาพของทรัพย์สิน เช่น ทําเลทีตัง สภาพทีดิน สภาพอาคาร ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค 

และสิงแวดล้อม ภายใต้กฎหมาย และข้อบงัคบัทีเกียวข้อง และความเสียงทีเหมาะสม 

• อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย ์

• คุณสมบติัและความสามารถในการชําระค่าเชา่ของผู้เช่า 

• อตัราการเช่าพืนที 

ด้วยกฎการลงทุนของกองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ทจ.49/2555 และสัญญาการก่อตังกองทรัสต์  ทางกองทรัสต์สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึงเป็นโอกาสในการพฒันาทรัพย์สนิเองในอนาคต 

ในรอบปีทีผ่านมากองทรัสต์เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทังสินจํานวนรวม 60 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 

4,908 ล้านบาท  พืนทีให้เช่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์ใหม่รวมทังสิน 192,537 ตารางเมตร (ไม่รวมพืนทีสํานักงานศุลกากร 204 

ตารางเมตรใน โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3)) 

4. การบริหารเงินทุนและความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนการจดัการโครงสร้างเงินทุน และต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสม ซึงหลกัการบริหาร

เงินกู้ ยืมนนั ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงอตัราดอกเบียของตลาด ณ ปัจจุบนัรวมถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบียในอนาคต 

เพือพิจารณาการกู้ยืมในรูปแบบทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยืน และสมําเสมอแก่กองทรัสต์ นอกจากนัน

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้วางแผนการใช้เงินทุนจากหนีให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือไม่ให้มีความเสียงจากการบริหารการชําระ

หนีสิน และไม่ให้เกินอตัราส่วนการกู้ยืมทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงกําหนดไว้ทีร้อยละ 

35 (ในกรณีทีไม่มีเครดิตเรทติงระดบัเกรดลงทุน) หรือร้อยละ 60 (ในกรณีมีเครดิตเรทติงระดบัเกรดลงทุน) นอกจากนนัผู้จัดการ

กองทรัสต์ยังบริหารให้เครดิตเรทติงของกองทรัสต์อยู่ในระดับเกรดการลงทุน (Investment grade) ซึงปัจจุบันอยู่ทีระดับ A 

(Stable Outlook) ซึงจัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติง จํากัด ซึงถือว่าเป็นอันดับเรทติงทีสูงสุดสําหรับกองทรัสต์ประเภท

อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ณ ปัจจุบนัของประเทศไทย 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทีร้อยละ 26.8 

โดยมีอายุเฉลียคงเหลือของหนีสินทีมีภาระดอกเบียอยู่ที 3.3 ปี และอตัราดอกเบียถัวเฉลียถ่วงนําหนักทร้ีอยละ 3.25 
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โดยอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสินทรัพย์รวมมีการเพิมขึนในปีเกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ 

ซึงเกิดจากการทีกองทรัสต์ใช้หนีสินระยะสันเพือเข้าทําการลงทุน และจะใช้เงินกู้ยืมระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้  และ/หรือ เงินจาก

การเพิมทุนเพือมาชําระหนี 

2.3 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของกองทรัสต์ 

ปี 2557 

 วนัที 12 ธันวาคม 2557 ทรัสต์ได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จํากัด เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด) จํากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ

กองทรัสต์ 

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัวไป จํานวน 

342,500,000 หน่วย เป็นมูลค่ารวม 3,425,000,000 บาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจํานวน 860,000,000 บาท เป็น

มลูค่ารวมทังสิน 4,285,000,000 บาท เพือการลงทุนในกรรมสิทธแิละสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวมทงัสิน 45 ยูนิต 

โดยมีพืนทีให้เช่าอาคารรวม 214,523 ตารางเมตร  

ปี 2558  

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์มีการเพิมทุนครังที 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทัวไป จํานวน 224,300,000 หน่วย เป็นมูลค่ารวม 2,243,000,000 บาท และกู้ยืมเงิน 

จากสถาบันการเงินเป็นจํานวน 959,000,000 บาท เป็นมูลค่ารวมทังสิน 3,202,000,000 บาท เพือการลงทุนในกรรมสิทธิและ

สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมครังที 1 จํานวนรวมทงัสนิ 53 ยูนิต โดยมีพืนทีให้เช่าอาคารรวม 155,182 ตารางเมตร1  

ปี 2560 

 เดือนธันวาคม กองทรัสต์มีการออกหน่วยเพิมทุนแกผู้่ถือหน่วยกองทุนรวม จํานวน 2,035,587,048 หน่วย 

เป็นมูลค่ารวม 19,881,375,139 บาท) (โดยทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 

2560 ได้รวมมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ทีเพิมขึนจํานวน 356,479,015 บาท) เพือแลกเปลยีนกับสินทรัพย์ และภาระของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

ปี 2561 (ตังแต่วันที 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561) 

 เดือนเมษายน ทีประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต ์ประจําปี 2561 รับทราบการแปลยีนแปลงรอบระยะเวลา

การดําเนินงานประจําปี และรอบระยะเวลาบญัชีจากสินสดุวนัที 31 ธันวาคม เป็นสินสดุในวนัที 30 กันยายน 

 
1 หมายเหต ุ พืนทีดังกล่าวไม่นับรวมพืนทีติดตงัแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 มีคลงัสินค้าทีให้บริการเช่าพืนทีติดตงัแผง

เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์แล้วจํานวน 3,300 ตารางเมตร ทงันีหากพิจารณาถึงพืนทีคลงัสินค้าทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมในครังที 1 จะมีคลงัสินค้า

ทีสามารถนําพืนทีหลงัคาออกให้เช่าเพมิเติมได้เท่ากับประมาณ 129,782 ตารางเมตร 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 9 

 

 เดือนสงิหาคม กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (บางรายการ) ซึงใช้แหลง่เงินทุนจากการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 1,393.05 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเชา่ในอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวนรวม 25 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 79,106 ตารางเมตร และแปลงสภาพสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุน

โดยรับโอนกรรมสิทธิ ในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 13 ยูนิต พืนทใีห้เช่าอาคารรวม 35,250 ตารางเมตร  

 เดือนกันยายน กองทรัสต์ได้ลงทุนในการก่อสร้างเพือขยายพืนทีให้เช่าอาคารโรงงาน 1 ยูนิต ซึงตังอยู่ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง จังหวดัระยอง เนืองจากผู้เช่ามีความประสงค์ทีจะขยายกําลังการผลิต ทําให้อาคารโรงงาน

ดังกล่าวมีพืนทีให้ เช่าเพิมขึนจํานวน 1,700 ตารางเมตร และกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 3 โดยลงทุน 

ในกรรมสิทธิทีดินและอาคารโรงงาน ซึงตังอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จํานวนรวม 2 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 

6,000 ตารางเมตร โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ จํานวนประมาณ 90.00 ล้านบาท 

ปี 2562 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 เดือนธันวาคม 2561 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (ส่วนทีเหลือจากเดือนสิงหาคม 2561) 

ซึงใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และกู้ ยืมเงนิจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 1,907.08 ล้านบาท โดยเข้า

ลงทุนในกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 33 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 72,775 ตารางเมตร และแปลงสภาพสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอนกรรมสิทธิ ในอสังหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 10 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 

28,100 ตารางเมตร 

 เดือนมกราคม 2562 ทีประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี  2562 รับทราบการแปลียนแปลง 

ชือกองทรัสต์  จากชือเดิม  “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน” เปลียนเป็น  

“ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต”ี   

 เดือนสิงหาคม 2562 กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 4 ซึงได้ลงทุนในกรรมสิทธิทีดิน 

และอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  (ห้องเย็น ) จากบริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จํากัด ซึงตังอยู่ ที ตําบลชะแมบ  

อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จํานวนรวม 1 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคาร 18,354 ตารางเมตร โดยใช้แหลง่เงินทุนจากการ

กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 665.00 ล้านบาท 

 เดือนกันยายน 2562 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที  โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ อาคาร

คลังสินค้าซึงรับโอนกรรมสิทธิจาก FPIT ซึงตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2)  

และโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) จํานวนรวม 6 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 29,850 ตารางเมตร 

และใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 637.00 ล้านบาท 

ปี 2563 (ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 เดือนพฤศจิกายน 2562 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 6 โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิทีดิน 

และอาคารคลังสินค้า ซึงรับโอนกรรมสิทธิจากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึงตังอยู่ในโครงการ 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จํานวน 24 ยูนิต พืนที 

ให้เช่าอาคารรวมประมาณ 80,012 ตารางเมตร และใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 2,050.00 

ล้านบาท 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 10 

 

 เดือนมกราคม 2563 กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมโดยจดัสรรให้แก่ประชาชนทวัไป

ซึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จํานวน 220,000,000 หน่วย ทําให้ปัจจุบันมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายแล้วจํานวน  

2,822,387,048 หน่วย โดยเงินทีได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมดังกล่าว จํานวนรวม 3,146,000,000 บาท 

ได้นําไปชําระหนีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินทีใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน 

 เดือนกันยายน  2563 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 7 (บางรายการ) โดยเข้าลงทุนใน

กรรมสิทธิทีดินและอาคารคลงัสินค้าซึงรับโอนกรรมสิทธิจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

ซึงตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2)  โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ 

พาร์ค (ศรีราชา) และโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) จํานวนรวม 20 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 

54,950 ตารางเมตร และเข้าลงทุนในกรรมสิทธิทีดินและอาคารโรงงานซึงรับโอนกรรมสิทธิจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

(ประเทศไทย) จํากัด  (มหาขน) ซึงตังอยู่ ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี  ระยอง  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ชลบุ รี   

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จํานวนรวม 16 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวม 57,575 

ตารางเมตร โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวนประมาณ 2,857.99 ล้านบาท 

2.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่  

2.4.1  ความเกยีวข้องระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เนืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง FPT และ FPIT ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) สําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ประเภทโรงงานและคลังสินค้า 

ตามลําดับ นอกจากนี FPT ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย ณ วนัที 30 กันยายน 2563 ถือหุ้นของผู้ จดัการ

กองทรัสต์ ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมด (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 3 ในหัวข้อ 7.2.3) และ

นอกจากนัน FPT และบริษัท FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.  ซึงเป็นบริษัทย่อยของ FPT 

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือโดยทังสองบริษัท ณ วันที 30 กันยายน 2563 คิดเป็นประมาณร้อยละ 

22 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงัหมด  

ซึงบทบาทต่าง ๆ ของ FPIT และ FPT ทีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้  

ทังในเรืองการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารโรงงานหรือคลังสินค้าทีเป็นทรัพย์สินของ กลุ่ม FPT ให้ลูกค้า

พิจารณาก่อนอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าทีเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ

กําหนดราคาซือขายหรือให้เช่าทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนดังกล่าว และได้กําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  การกําหนด

เงือนไขให้สามารถถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในกรณีทีผลการดําเนินงานไม่ถึงเป้าหมายทีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนด 

ในสญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  การกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกันกับ

กองทุนรวมหรือกองทรัสต์อืน ๆ ทีมีลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ทีใกล้เคียงกัน การกําหนดราคาในการเข้าซือคลังสินค้า 

และโรงงาน โดยสํารวจความสนใจของนักลงทุน (Book Building) การกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกทรัพย์สินเพือเข้าลงทุน 

รวมถึงกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพอืเป็นการป้องกันปัญหาดงักล่าว

ทีอาจเกิดขึน (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “แนวทางการกํากบัดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์”) 
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   2.4.2 อสังหาริมทรัพย์อืนภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

พืนทีให้เช่าภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีตังอยู่ในพืนทีเดียวกันกับกองทรัสต์(1) 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง  - 38 100,400 11 5 46,357 

2 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี 7 103 290,875 - 11 33,655 

3 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - 15 32,300 - - - 

4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู - 13 40,325 - - - 

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

6 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) - 39 109,078 - 5 12,825 

7 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  - 23 56,500 - 2 5,525 

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

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

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

11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา 3 56 150,156 - 21 72,100 

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

13 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(บางพลี 1) 
10 - 76,477 - - - 

14 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(บางพลี 3) 
28 - 106,692 - - - 

15 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

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

16 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

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

17 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

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

18 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(แหลมฉบงั 1) 
21 - 69,404 - - - 

19 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(แหลมฉบงั 2) 
26 - 81,700 18 - 38,125 

20 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

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

สวนอุตสาหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

จํานวน

คลังสินค้า 

(ยูนิต) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางมตร) 

21 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(โรจนะปราจีนบุรี) 
8 - 14,832 - - - 

22 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 
16 - 81,668 6 - 18,100 

23 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(วงัน้อย 1) 
13 - 67,306 5 - 44,511 

24 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(วงัน้อย 2) 
8 - 19,600 12 - 94,096 

25 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(แหลมฉบงั 3) 
24 - 80,012 - - - 

 รวม 282 331 1,852,658 101 47 506,621 

หมายเหตุ:  ทีมา FIRM และ FPT  

(1) พืนทีให้เช่า หมายถึง พืนทใีห้เช่าทังหมดซึงรวมถึงพืนทีทีมีสญัญาเช่า และพืนทีว่างทีสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่าได้ 

            2.4.3 แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพือป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ในการเลือกลงทุนในอาคารโรงงานและคลังสินค้า ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคาร

โรงงานและคลังสินค้าทีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เช่าแล้วเป็นหลัก โดยการกําหนดราคาซือขายหรือเช่าโรงงานและคลังสินค้า 

จะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (หากมี) และการสํารวจความสนใจของ 

นกัลงทุน (Book Building) (หากมี) ณ ช่วงเวลาทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน  โดยหากเป็นการทํารายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยง

กับกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายทีเกียวข้องและสัญญาก่อตังทรัสต์

กําหนดไว้  อาทิเช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมาย 

ทีเกียวข้อง และหากเป็นรายการทีมีขนาดใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

หรือทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ในการเลือกลงทุนดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคํานึงถึงความเสียง 

ทีอาจเกิดจากการพึงพาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ทีมาจากผู้ เช่ารายใดรายหนึงอีกด้วย (Concentration Risk) 

สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์นัน ผู้จัดการ

กองทรัสตไ์ด้มีข้อตกลงร่วมกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ว่า ทุกครังทีมีผู้สนใจเช่าอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า ผู้บริหาร

อสังหาริมท รัพย์จะเสนอทรัพย์สินทังหมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทียังว่างอยู่ห รือกําลังจะว่างให้ลูกค้า 

เป็นผู้ พิจารณาตดัสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุม่ FPT หรือกองทรัสต์ ซึงผู้ จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีการ

สุม่โทรศพัท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารโรงงานและคลงัสินค้าทีว่างเพือให้แน่ใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลง 

ทีมีกับกองทรัสต์นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัทํารายงานต่าง ๆ เพือเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีสัญญา

แต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนด ดังนัน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเชือว่า จะสามารถควบคุมให้ กลุ่ม FPT ดําเนินการบริหาร
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อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 3 ต่อเดือน ของรายได้สุทธิจากสญัญาเช่าและบริการในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ในเดือนนัน ๆ  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5 ของกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต ์

ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม ่ - ตามสัดส่วนระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้ เช่ารายใหม่ และไม่เกิน  

3 เดือน ของอตัราค่าเช่าและบริการ 

ค่านายหน้าในการขาย ไม่เกิน 

3 

ของมูลค่าการขาย และ/หรือ โอนสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว โดยยกเว้นการ 

ทํารายการดังกล่าวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้องกับผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกัน และยกเว้นการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ 

ผู้เช่ารายยอ่ยซึงสญัญาเช่ามีข้อกําหนดให้สิทธิในการซืออสงัหาริมทรัพย ์

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์นัน ผู้จัดการ

กองทรัสตมี์ความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนืองจาก 

- ความสามารถและชือเสียงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงความสามารถของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหา

ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เมือคํานึงถึงความสามารถด้านการตลาด ความสามารถในการหาและบริหารผู้ เชา่ ความสามารถ

ในการบริหารต้นทุนการดูแลรักษาทรัพย์สินรวมถึงชือเสียงและทรัพยากรของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า

อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพยมี์ความเหมาะสม 

- ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทังสองรายมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เช่ารายย่อย และมี

ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินของกองทรัสต์: 

เนืองจากกลุ่ม FPT เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินส่วนใหญ่ทีกองทรัสต์ลงทุน กลุ่ม FPT จึงมี

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับทรัพย์สินเป็นอย่างดี  รวมถึงเนืองจาก กลุ่ม FPT เป็นผู้ จัดหาผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สินดังกล่าว 

กลุ่ม FPT จึงมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถบริหารความต้องการของผู้ เช่ารายย่อย และดูแล

รักษาทรัพย์สินได้ดีกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยร์ายอืน ๆ 

2.5 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

-  อาคารคลังสินค้า 

สําหรับอาคารคลังสินค้าทีกองทรัสต์ลงทุน ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าสําเร็จรูปพร้อมให้เช่า  

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

(ห้องเย็น) ซึงตงัอยู่ในทําเลทีเป็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญเหมาะแก่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าทีดี อาคารคลงัสินค้าสามารถรองรับ

การจดัการคลังสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารจะคํานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับนําหนักของพืนอาคาร ความสูง
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ของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืนให้มีความลาดชันทีเหมาะสมกับความสูงของ 

รถขนสินค้าและพืนทีสํานักงานในตัว โดยขนาดคลังสินค้าส่วนใหญ่มีขนาด ตังแต่ 900 ถึง 32,700 ตารางเมตร พืนอาคาร

สามารถรับนําหนกัได้ตงัแต่ 2 ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร 

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลงัสินค้า 

 

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายในของอาคารคลงัสินค้า 

 

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) 

 

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายในของอาคารคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) 
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- อาคารโรงงาน 

สําหรับอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทุน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอาคารชันเดียวพร้อมชันลอยเพือใช้เป็น

สํานกังาน ซึงก่อสร้างในบริเวณพืนทีทีมีรัวกันเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืนทีจอดรถ และพืนทีสําหรับขนถ่ายสินค้า ทังนี 

อาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทนุในปัจจุบันเป็นอาคารโรงงานทีพฒันาขึนตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 ถึง 15,950 ตารางเมตร พืนอาคารโรงงาน

สามารถรับนําหนักได้ตังแต่ 1 ถึง 5 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กซึงไม่ต้องมีเสารองรับ

หลงัคาโรงงาน ทําให้อาคารโรงงานมีพืนทีใช้สอยได้สงูสดุและมีพืนทีสํานกังานในตวั  

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 

รูปภาพตวัอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 
 

ข้อมูลทัวไปของทรัพย์สินปัจจุบัน  

ณ วันที 30 กันยายน 2563 ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนได้แก่ กรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทอาคารคลังสินค้า จํานวน 283 ยูนิต มีพืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 1,023,777 ตารางเมตร และประเภท

อาคารโรงงาน จํานวน 331 ยูนิต มีพืนทีให้เช่าอาคารโรงงานรวมประมาณ 847,235 ตารางเมตร คิดเป็นจํานวนรวมทังสิน 614 

ยูนิต (“ทรัพย์สินปัจจุบัน”) พืนทีให้เช่าอาคารรวมทงัสินประมาณ 1,871,012 ตารางเมตร ตังอยู่บนทีดินทีมีเนือทีรวมประมาณ 

2,600 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. อาคารคลงัสินค้า 

1.1. กรรมสิทธิ ในทีดินเนือทีรวมประมาณ 820 ไร่ และกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า จํานวน 192 ยูนิต พืนทีให้เช่า

อาคารคลงัสินค้าประมาณ 663,523 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการดงัต่อไปน ี
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1.1.1. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 บี) ซึงตงัอยู่ทีตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง จํานวน 2 หลงั 12 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 28,968 

ตารางเมตร 

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

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 6 หลัง 7 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 35,430 

ตารางเมตร 

1.1.3. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 เอ) ซึงตังอยู่ทีตําบลบ่อวิน 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 หลัง 4 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 15,800 

ตารางเมตร 

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

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 4 หลัง 21 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 69,404 

ตารางเมตร 

1.1.5. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2) ซึงตงัอยู่ทีตําบลหนองขาม อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน  9 หลัง 26 ยู นิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 81,700  

ตารางเมตร 

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

พานทอง จังหวัดชลบุ รี จํานวน 1 หลัง 5 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 10,600  

ตารางเมตร 

1.1.7. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี) ซึงตังอยู่ทีตําบลหัวหว้า 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 หลัง 8 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 

14,832 ตารางเมตร 

1.1.8. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ อยุธยา) ซึงตังอยู่ทีตําบลอุทัย อําเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 หลงั 3 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 18,324 

ตารางเมตร 

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

จงัหวดัชลบุรี จํานวน 9 หลงั 16 ยูนิต พืนทใีห้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 81,668 ตารางเมตร 

1.1.10. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) ซึงตงัอยู่ทีตําบลพยอม อําเภอวงัน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 หลัง 13 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 67,306  

ตารางเมตร 

1.1.11. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  (วังน้อย 2) ซึงตังอยู่ทีตําบลพยอม อําเภอ 

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 หลัง 8 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 

19,600 ตารางเมตร 
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1.1.12. โครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) ซึงตังอยู่ทีตําบลบางสมัคร และตําบล 

บางวัว อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 8 หลัง 28 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้า

ประมาณ 81,175 ตารางเมตร 

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

จงัหวดัชลบุรี จํานวน 3 หลงั 9 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 20,700 ตารางเมตร 

1.1.14. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จํานวน 3 หลัง  

7 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 19,650 ตารางเมตร 

1.1.15. โครงการซีที ศูนย์กระจายสินค้า ซึงตังอยู่ทีตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

ตารางเมตร 

1.1.16. โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) (เดิมชือ โครงการคลังสินค้า 

สหไทย 9) ซึงตังอยู่ทีตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 11 หลัง แบ่งเป็น 24 ยูนิต 

พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 80,012 

1.2. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 23 ปี  24 ปี และ 25 ปี (ถึงวันที 12 ธันวาคม 2586  วนัที 21 ธันวาคม 2587 

และวันที  20 ธันวาคม 2588 ตามลําดับ) นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนือ ทีประมาณ  213 ไร่  

21 ตารางวา และกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า จํานวน 16 หลัง 53 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้า

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

ซึงตงัอยู่ทีตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึงปัจจุบนั FPIT เป็นเจ้าของกรรมสทิธิทีดิน 

1.3. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 23 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 21 กุมภาพันธ์ 2586)  

เนือทีประมาณ 101 ไร่ 3 งาน 25.1 ตารางวา และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า จํานวน 6 หลัง 10 ยูนิต 

คงเหลือประมาณ 23 ปี นบัจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวนัที 21 กุมภาพันธ์ 2586) พืนทีให้เช่าอาคาร

คลังสินค้าประมาณ 76,477 ตารางเมตร โดยตังอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(บางพลี 1) ซึงตงัอยู่ทีตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซึงปัจจุบัน FPIT เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ 

1.4. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 25 ปี และ 28 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 20 ธันวาคม 

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

อาคารคลังสินค้าคงเหลือประมาณ 25 ปี และ 28 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 20 ธันวาคม 

2588 และวนัที 29 สิงหาคม 2591 ตามลําดบั) จํานวน 11 หลงั 28 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารคลงัสินค้าประมาณ 

106,692 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3) ซึงตงัอยู่ที

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึงปัจจุบนั FPIT เป็นเจ้าของกรรมสิทธ ิ
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2. อาคารโรงงาน 

2.1. กรรมสิทธิในทีดิน เนือทีรวมประมาณ 1,200 ไร่ และกรรมสทิธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 306 ยูนิต พืนทีให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 763,135 ตารางเมตร โดยตงัอยู่ในโครงการดงัตอ่ไปนี 

2.1.1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง ซึงตังอยู่ทีตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จํานวน 36 หลงั (36 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 81,750 ตารางเมตร 

2.1.2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตําบลพานทอง ตําบอลหนองกะขะ และตําบลบ้านเก่า 

อําเภอพานทอง และตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 95 หลัง (95 ยูนิต) พืนที 

ให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 246,975 ตารางเมตร 

2.1.3. นิค มอุตสาห กรรมบ้าน หว้า  (ไฮ เทค ) ซึ งตั งอยู่ที ตําบ ลบ้าน เลน  อํา เภ อบางปะอิ น  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 35 หลงั (35 ยูนติ) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 97,378 ตารางเมตร 

2.1.4. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ซึงตังอยู่ทีตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี จํานวน 3 หลัง  

(3 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,200 ตารางเมตร 

2.1.5. นิคมอุตสาหกรรมปินทอง ซึงตังอยู่ทีตําบลหนองขาม ตําบลบ่อวิน และตําบลบึง อําเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี จํานวน 36 หลงั (36 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 84,775 ตารางเมตร 

2.1.6. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ซึงตังอยู่ทีตําบลบ้านช้าง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน 52 หลงั (52 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 120,932 ตารางเมตร 

2.1.7. นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึงตังอยู่ทีตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปรากร จังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวน 13 หลงั (13 ยูนิต) พืนทใีห้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 40,325 ตารางเมตร 

2.1.8. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึงตังอยู่ที ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 21 หลงั (21 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 51,500 ตารางเมตร 

2.1.9. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึงตังอยูที่ตําบลคลองจิก และตําบลบางกระสัน อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 15 หลงั (15 ยูนิต) พืนทีให้เช่าอาคารโรงงานประมาณ 32,300 ตารางเมตร   

2.2. สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ 23 ปี และ 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 11 ธันวาคม 

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

ประมาณ 104 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารโรงงานคงเหลอืประมาณ 23 ปี และ 25 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิ

การเช่า (ถึงวนัที 11 ธันวาคม 2586, วันที 12 ธันวาคม 2586, วนัที 27 กุมภาพันธ์ 2587 และวนัที 17 ธันวาคม 

2588 ตามลําดับ)  จํานวน 19 หลัง (19 ยูนิต) พืนทีให้ เช่าอาคารโรงงานประมาณ 68,200 ตารางเมตร  

โดยตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี (อมตะนคร) ซึงตังอยู่ทีตําบลพานทอง ตําบลหนองกะขะ  

และตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง และตําบลดอนหัวฬ่ อ อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี ระยอง ซึงตังอยู่ทีตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

(ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน อําเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมปินทอง ซึงตงัอยู่ที

ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี   
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2.3 สิทธิการเช่าทีดินคงเหลือประมาณ  23 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า (ถึงวันที 11 ธันวาคม 2586)  

เนือทีประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา และกรรมสิทธิอาคารโรงงาน จํานวน 6 หลัง (6 ยูนิต) พืนทีให้เช่า

อาคารโรงงานประมาณ 15,900 ตารางเมตร โดยตังอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึงตังอยู่ตําบลอุทัย อําเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึงตังอยู่ทีตําบลคลองหนึง อําเภอ 

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

อนึง สําหรับทรัพย์สินปัจจุบันผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังให้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) (FPT) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (FPIT) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานและทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ตามลําดับ นอกจากนี กองทรัสต์ได้แต่งตังบริษัท 

สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นผู้บริหารจัดการพืนทีเขตปลอดอากร (Free Zone) ของทรัพย์สินหลัก 

ทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมบางส่วนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 3) โดยมิได้บริหารในด้าน

การจดัหาผลประโยชน์ให้แก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
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ราคาประเมินของทรัพย์สินปัจจุบัน 

มูลค่าของทรัพย์ สินปัจจุบัน  ตามวิธีการคิดลดจากรายได้ (Income Approach) ณ  วันที  30 กันยายน  2563  

มีรายละเอียดดงัต่อไปน ี

ประเภท

ทรัพย์สิน 
ลักษณะการลงทุน มูลค่าทีกองทรัสต์เข้าลงทุน (ล้านบาท) 

ราคาประเมินของทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

โดยผู้ประเมินอสิระ  

คลงัสินค้า 

กรรมสิทธิ ในทีดิน

และอาคารคลงัสนิค้า 
14,231.31 13,906.07 

สิทธิการเช่าทีดินและ 

กรรมสิทธิในอาคาร

คลงัสินค้า 

3,323.42 3,308.52 

สิทธิการเช่าทีดินและ 

อาคารคลังสินค้า 
3,218.74 3,072.90 

โรงงาน 

กรรมสิทธิในทดิีน

และอาคารโรงงาน 
17,884.86 19,168.18 

สิทธิการเช่าทีดินและ 

กรรมสิทธิ ในอาคาร

โรงงาน 

269.90 272.00 

สิทธิการเช่าทีดินและ 

อาคารโรงงาน 
1,439.66 1,415.94 

รวม 40,367.89 41,143.61 

  

ภาระผกูพันในทรัพย์สินของกองทรัสต์ในปัจจุบัน 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 21 

 

สรุปรายละเอียดทรัพย์สินปัจจุบัน และรูปแบบการลงทุนทีกองทรัสต์ลงทุน  

 ณ วันที 30 กันยายน 2563 ทรัพยสินปัจจุบันของกองทรัสต์จะประกอบด้วย 1) กรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้า จํานวน 283 ยูนิต มีพืนที

ให้เช่าอาคารคลงัสินค้ารวมประมาณ 1,023,777 ตารางเมตร 2) กรรมสิทธิ  และสิทธกิารเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารโรงงาน จํานวน 331 ยูนิต มีพืนทีอาคารโรงงานรวมประมาณ 

847,235 ตารางเมตร คิดเป็นอาคารคลงัสินค้า และอาคารโรงงาน จํานวนรวมทงัสิน 614 ยูนิต พืนทีให้เช่าอาคารรวมทงัสินประมาณ 1,871,012 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงันี 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทีดิน 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 7 19,650 1.0 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(บางพลี 1) 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23  ปี 

(ถึงวนัท ี21 ก.พ. 86) 

สิทธกิารเช่าคงเหลือประมาณ 23  ปี  

(ถึงวนัที 21 ก.พ. 86) 
10 76,477 4.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(บางพลี 3) 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 25  ปี 

(ถึงวันที 20 ธ.ค. 88) และสิทธิการเช่า

คงเหลอืประมาณ 28 ปี (ถึงวนัท ี29 

สิงหาคม 2591) 

สิทธกิารเช่าคงเหลือประมาณ 25  ปี  

(ถึงวันที 20 ธ.ค. 88) และสิทธิการเช่า

คงเหลือประมาณ 28 ปี (ถึงวันท ี29 

สิงหาคม 2591) 

28 106,692 5.7 

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค 

(บางนา) 
กรรมสทิธิ 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23  

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

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 21 ธ.ค. 87) และ

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 25  ปี (ถึงวนัที 

20 ธ.ค. 2588) ตามลําดบั 

81 258,260 13.8 
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โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทีดิน 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(โรจนะ อยุธยา) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 3 18,324 1.0 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 เอ) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 7 35,430 1.9 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 เอ) 
กรรมสทิธิ กรรมสิทธ ิ 4 15,800 0.8 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(อสีเทิร์น ซีบอร์ด 1 บี) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 12 28,968 1.5 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 16 81,668 4.4 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(แหลมฉบงั 1) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 21 69,404 3.7 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค 

(แหลมฉบงั 2) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 26 81,700 4.4 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซ็นเตอร์ 

(โรจนะ ปราจีนบุรี) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 8 14,832 0.8 
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โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์   

อาคาร ทีดิน 

จํานวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า 

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(วงัน้อย 1) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 13 67,306 3.6 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค  

(วงัน้อย 2) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 8 19,600 1.0 

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(พานทอง 1) 
กรรมสทิธิ กรรมสิทธิ 5 10,600 0.6 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(บ่อวิน) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 9 20,700 1.1 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์เซ็นเตอร์ 

(แหลมฉบงั 3) 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 24 80,012 4.3 

โครงการซีที ศูนย์กระจายสินค้า กรรมสิทธิ กรรมสิทธ ิ 1 18,354 1.0 

รวมอาคารคลังสินค้า   283 1,023,777 54.7 
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โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ 

อาคาร ทีดิน 
จํานวนอาคาร  

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

อาคารโรงงาน 
  

   

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต ีชลบุรี 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

และสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี 

(ถึงวนัที 17 ธ.ค. 2588) ตามลําดบั 

กรรมสิทธิ /สิทธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

และสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี 

(ถึงวนัที 17 ธ.ค. 2588) ตามลําดบั 

103 271,225 14.5 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง 
กรรมสทิธ/ิสิทธกิารเช่าคงเหลอื

ประมาณ 25 ปี (ถึงวนัที 27 ก.พ. 87) 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 25 ปี (ถึงวนัที 27 ก.พ. 87) 
38 100,400 5.4 

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 1) กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 19 39,250 2.1 

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 2) กรรมสทิธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสทิธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัท ี12 ธ.ค. 86) 
9 21,025 1.1 

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 3) กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลอื

ประมาณ 24 ปี (ถึงวนัที 12 ธ.ค. 86) 
13 38,100 2.0 

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 
39 109,078 5.8 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 

 

กรรมสิทธิ 

กรรมสิทธ/ิสิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 

 
 

56 131,832 7.1 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 25 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม /  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สินปัจจุบันของกองทรัสต์ 

อาคาร ทีดิน 
จํานวนอาคาร  

(ยูนิต) 

พืนทีให้เช่า

อาคาร 

(ตร.ม.) 

สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร กรรมสิทธิ 
กรรมสิทธิ /สิทธิการเช่าคงเหลือ

ประมาณ 24  ปี (ถึงวนัที 11 ธ.ค. 86) 
23 56,500 3.0 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 3 7,200 0.4 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 15 32,300 1.7 

นิคมอุตสาหกรรมบางป  ู กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 13 40,325 2.2 

รวมอาคารโรงงาน 331 847,235 45.3 

รวมทรัพย์สินปัจจุบันทีกองทรัสต์ลงทุน 614 1,871,012 100.0 

หมายเหตุ   * สําหรับการลงทุนในสิทธิการเช่าในทีดิน มีเงือนไขให้รือถอนอาคารเมือสินอายุสญัญาเช่าทีดิน 
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รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

สัดส่วนตามพืนทีอาคาร (ร้อยละ) 

จําแนกพืนทตีามประเภททรัพย์สิน จําแนกพืนทีตามประเภทกรรมสิทธิ 

 

2.6 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.6.1  ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

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

ชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์  จํากัด) ในฐานะผู้จัดตังกองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบาย

ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสตล์งทุน ดงันี 

1. กรรมสิทธิ  และ/หรือ สทิธิการเช่าในทดิีนและอาคารคลงัสินค้า 

2. กรรมสิทธิ และ/หรือ สทิธิการเช่าในทีดินและอาคารโรงงาน 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แ ต่งตัง  FPT และ  FPIT เป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์  (Property Manager) 

เนืองจากทังสองบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืนทีอุตสาหกรรมทีเป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้ามานานกว่า  

30 ปี และ 15 ปี ตามลําดับ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารวมทังมีความเชียวชาญ 

ในด้านการตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสมัพันธ์อันดีกับผู้ เช่าทีเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการบริหารรายได้

และค่าใช้จ่ายนอกจากนี ภายในกลุ่ม FPT ยังมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ทังทีเป็นทีมงานก่อสร้างซึงประกอบด้วย สถาปนิก 

วิศวกร และผู้ จัดการโครงการ ซึ งเป็นผู้ ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง  อีกทังยังมีเจ้าห น้าทีให้บริการช่วยเห ลือลูกค้า 

ในการขอใบอนุญาตและจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางาน 

ในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลูกค้าต้องการ ซึงจะช่วยให้การบริหารทรัพย์สินดงักล่าว 

ซึงเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรัสต์ 

โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจเช่าพืนทีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีหน้าที 

ในการทําการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง ๆ รวมทังการส่งเสริมการตลาด  

  คลงัสินค้า               โรงงาน 

  55%              45% 

 

1,023,777      847,235 
   ตารางเมตร              ตารางเมตร 

กรรมสิทธ ิ

76% 

 

1,426,658 
ตารางเมตร 

สิทธิการเช่า 

  24% 
 

444,354
ตารางเมตร 
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การให้ผู้สนใจทีจะเช่าพืนทีเข้าชมทรัพย์สินดังกล่าว และการเจรจากับผู้ทสีนใจจะเช่าพืนที รวมถึงดูแลการจัดเก็บรายได้ให้แก่

กองทรัสต์ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์ชําระค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอัตราทีอ้างอิง

ตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพยที์กองทรัสต์ลงทุน โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทีกองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.6.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็น

คู่สญัญากับผู้ เช่าพืนทีภายใต้สัญญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับ

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

อาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า ซึงสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของ

สญัญาทคีล้ายคลึงกัน เช่น 

 รายได้ค่าเช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าทดิีนและอาคารโรงงานหรืออาคารคลงัสินค้า 

 รายได้ค่าบริการรายเดือน มาจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทําให้อาคารซึงเป็น

ทรัพย์สินทีเชา่ตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพดี 

 รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน มาจากการให้บริการส่วนกลางในเรืองต่าง ๆ เช่น การรักษา

ความปลอดภยั การรักษาความสะอาด การระบายนํา ดูแลรักษาสวนและภมิูทศัน ์การซ่อมแซมและบํารุงรักษาบริเวณส่วนกลาง 

 การกําหนดระยะเวลาการเช่า ส่วนใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

 รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ และรายได้ค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี) ส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตรา

คงทีในแต่ละสัญญา และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายุจะมีการเจรจาเพือกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้ค่าบริการ

ส่วนกลาง (ถ้ามี) ก่อนการต่ออายุสญัญา  

 สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีระยะเวลามากกว่า 3 ปี ซึงจะมีการกําหนดอตัรา

ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสัญญาบางส่วนจะกําหนดให้ค่าเช่าปรับขึนในลักษณะขันบันได ซึงสัญญาเช่า 

ระยะยาวจะทํากับผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืนทีจํานวนมาก 

 สญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกันหรือหลกัประกันการเช่ากับผู้ให้เช่า 

2.6.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจากการให้เช่าพืนที

อาคารโรงงาน และรายได้จากการให้เช่าพืนทีอาคารคลังสนิค้า โดยสามารถแบ่งรายได้ตามประเภทของสัญญาดงัน ี

 อาคารโรงงานประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

 อาคารคลงัสินค้าประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่า สญัญาบริการ และสญัญาบริการส่วนกลาง  

ซึงรายได้ค่าเช่าและบริการของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนมีการกระจายตัวในด้านการครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเช่า ประเภทอุตสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า ดงันี 
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(ก)  การครบกําหนดอายขุองสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่ามาตรฐาน มีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่า

แบบคงทีตลอดสัญญาเช่า และส่วนน้อยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่าคงที  

และ/หรือ มีการขึนค่าเช่าตามทีระบุในสัญญาเช่า โดย ณ วนัท ี30 กันยายน 2563 อายุสญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย 2.04 ปี 

(ข)  ประเภทอุตสาหกรรมของผู้ เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบันทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (รวมอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า) มีการ

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีผู้ เช่า

มากทีสดุ ได้แก่ ยานยนต์ โลจิสติกส ์อิเล็กทรอนิกส ์และค้าปลีก ตามลําดบั  

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของผู้ เช่าของอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้า

ของกองทรัสต์ตามอตัราส่วนรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี) เป็นดงันี  

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมูล ณ วนัที 30 กันยายน 2563   

สดัส่วนข้างต้นคํานวณจากรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้าม)ี ในเดือนกันยายน 2563 

(ค)  สัญชาตขิองผู้ เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบันทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน) ส่วนใหญ่ 

จะเป็นผู้ เช่าสญัชาติญีปุ่ น รองลงมาเป็นสญัชาติยุโรป ไทย และเอเชีย (ยกเว้นญีปุ่ น) ตามลําดบั 

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามสัญชาติของผู้ เช่าอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้าของกองทรัสต์

ตามอตัราส่วนรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี) เป็นดงันี  
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หมายเหต ุ       อ้างอิงข้อมูล ณ วนัที 30 กันยายน 2563  

สดัส่วนข้างต้นคํานวณจากรายได้คา่เช่า ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) ในเดือนกันยายน 2563 

(ง) ผู้ เช่าโรงงานและคลงัสินค้าของกองทรัสต์ 

จากการทผีู้ จดัการกองทรัสต์บริหารจดัการกลุม่ผู้เช่า และการซือทรัพย์สนิเพิมเติมจึงทําให้การกระจุกตัว

ของรายได้จากผู้ เช่า 10 อันดับแรกลดลงจาก 20.38% (ณ วันที 30 กันยายน 2562) ลดลงเหลือ 19.15% (ณ วนัที 30 กันยายน 

2563) ซึงทําให้ความเสียงของการกระจุกตัวของรายได้โดยรวมนันลดลง ตลอดทังผู้ เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกและผู้ เช่ารายอืน ๆ 

เป็นผู้ เช่าทีมีชือเสียง และมีฐานลกูค้าทีเข้มแข็งจึงทําให้ความเสียงในฐานลกูค้าของกองทรัสตน์นัลดลง  

2.6.4  ข้อมูลเกยีวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

                    ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน  ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (FPIT) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า 

รวมถึงแต่งตังบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) เป็นผู้บริหารจัดการพืนทีเขตปลอดอากร  

(Free Zone) ของทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมบางส่วนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค (แหลม

ฉบงั 3) โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยแ์ต่ละราย ดงัน ี

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

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

ธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดย FPT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทุนจดทะเบียน  

ณ วันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 3,227 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 2,319 ล้านบาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 

25,819 ล้านบาท มี บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนรวมประมาณร้อยละ 81.1 ปัจจุบัน FPT ได้พัฒนาอาคารโรงงานให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงาน

ชนัเดียว โดยอาคารโรงงานดังกล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย 

การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักล่าวข้างต้นดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของ FPT ซึงประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกรและผู้จัดการ

โครงการซึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ทงันี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทงัในด้านการเงิน
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การรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิมความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตาม

ความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดดัแปลงต่อเติมอาคารโรงงานตามทีลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการ

อสังหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว นอกจากนี FPT ยังให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอ

ใบอนุญาตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้ารวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักร

สําหรับคนต่างชาติและการให้บริการทวั ๆ ไปตามทีลูกค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนําผู้ซือสนิค้าหรือผู้จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่

ลกูค้าการให้บริการดังกลา่วนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้าและบริการ ซึงส่งผลให้ FPT สามารถรักษาอตัราการ

เช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์แต่งตังให้ FPT เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สําหรับ

ทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานของกองทรัสต์ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีอินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั (FPIT) 

FPIT เดิมชือบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ FPT โดย ณ วันที 30 กันยายน 

2563 FPT ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

FPIT ได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 

2563 จํานวน 11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลังสินค้าทีมีคุณภาพระดับสากลเพือให้เช่า และ/หรือ ขาย  

ซึง FPIT ได้ดําเนินการพัฒนาอาคารคลังสินค้าให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารคลังสินค้าชันเดียว โดยคลังสินค้าดังกลา่วตังอยู่ใน

โครงการคลงัสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ในประเทศไทย โดยผู้จดัการกองทรัสต์แต่งตังให้ FPIT เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์สําหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารคลังสนิค้า  

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) 

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จัดตังขึนในปี 2556 เพือดําเนินการลงทุน

ก่อสร้างโครงการคลังสินค้าคุณภาพและให้เช่าคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิงในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง  ปัจจุบันสหไทย 

มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว จํานวน 400 ล้านบาท ซึงสหไทยได้รับการแต่งตังเป็นผู้บริหารจัดการพืนทีเขตปลอดอากร 

(Free Zone) ของทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมบางส่วนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส ์พาร์ค (แหลม

ฉบงั 3) โดยมิได้บริหารในด้านการจดัหาผลประโยชน์ให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

2.6.5  การรับประกันการมีผู้ เช่า 

ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่ม FPT”) รวมถึงทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์

ลงทุนจากบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) ทีมีการตกลงรับประกันการมีผู้ เช่าทรัพย์สินตาม

สญัญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลูกสร้าง สัญญาเช่าทีดิน และสัญญาเช่าทีดินและสงิปลูกสร้าง (รวมเรียกว่า “สัญญาลงทุน”) 

โดย กลุ่ม FPT และสหไทย จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการในจํานวนเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการ 

รวมทังค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามทีระบุในสัญญาลงทุน โดย  ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีทรัพย์สินหลักปัจจุบัน 

ของกองทรัสต์ทีเข้าเงือนไขการรับประกนัการมีผู้ เช่าดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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รายละเอียดทรัพย์สินหลักปัจจุบันทีเข้าเงือนไขการรับประกันการมีผู้ เช่า  

ลําดับที ประเภท

ทรัพย์สิน 

ทีตัง พืนทีทีรับประกัน 

(ตารางเมตร) 

อัตราค่าเช่าทรัีบประกัน ระยะเวลาทรัีบประกัน 

1 คลงัสินค้า นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชชลบุรี 

450 อ้ า ง อิ ง อั ต ร า ค่ า เ ช่ า 

ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ตามรายงานการประเมิน

ซึงจัดทําโดยผู้ ป ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น 

 

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์

เข้าลงทุน หรือ  ระยะเวลาการเช่าตาม

สัญญาเช่าของผู้ เช่าก่อนทีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน (สัญญาเช่าของผู้ เช่าครบกําหนด

วนัที 30 ธันวาคม 2563) 

2 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(ศรีราชา) 

9,800 ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้เช่านับตังแต่

วนัทีสัญญาเช่ากับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลงหรือ

นับตังแต่วันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน

ต า ม สั ญ ญ า ล ง ทุ น  (แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  

จนครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจาก

วัน ทีกองท รัสต์ลงทุนในทรัพย์สินตาม

สญัญาลงทุนหรือนับตังแต่วันทีสญัญาเช่า

ทีมีอยู่กับผู้เช่าพืนทีสินสุดลงหรือนับตังแต่

วั น ที ก อ ง ท รั ส ต์ ล ง ทุ น ใ น ท รัพ ย์ สิ น 

ตามสญัญาลงทุน (แล้วแต่กรณี)จนถึงวนัที

กองทรัสต์ทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายใหม่ 

แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ พาร์ค  

(แหลมฉบงั 2) 

4,350 ระยะเวลาทีรับประกันการมีผู้เช่านับตังแต่

วนัทีสัญญาเช่ากับผู้ เช่าพืนทีสินสุดลงหรือ

นับตังแต่วันทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน

ต า ม สั ญ ญ า ล ง ทุ น  (แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  

จนครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจาก

วัน ทีกองท รัสต์ลงทุนในทรัพย์สินตาม

สญัญาลงทุนหรือนับตังแต่วันทีสญัญาเช่า

ทีมีอยู่กับผู้เช่าพืนทีสินสุดลงหรือนับตังแต่

วั น ที ก อ ง ท รั ส ต์ ล ง ทุ น ใ น ท รัพ ย์ สิ น 

ตามสญัญาลงทุน (แล้วแต่กรณี)จนถึงวันที

กองทรัสต์ทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายใหม่ 

แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

4 คลงัสินค้า โครงการ เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี  

โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  

(แหลมฉบงั 3) 

ตามพืนทีเช่าทีว่าง

ที เ กิ ด ขึ น จ ริ ง

ภายในระยะเวลา 

ทีชดเชย 

 ระยะเวลาทีชดเชย 6 ปี  นับตังแต่ วันที

กองทรัสต์เข้าลงทุน 
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2.7 หุ้นกู้และการกู้ยืมเงิน 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะสันและหุ้นกู้  (ไม่หักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการกู้ ยืมและ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ) ทงัสิน 11,497,990,000 บาท ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

หุ้นกู้ 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์ FTREIT มีภาระหนีหุ้นกู้ทังสิน 8,640 ล้านบาท ซึงเป็นหุ้นกู้จํานวนรวม 

8.64 ล้านหนว่ย มลูค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ประเภทหุ้นกู้ / ครังทอีอก อัตราดอกเบีย อายุ วันทีครบกําหนด 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 

ครังท ี1/2560     

-  ชุดที 2 คงทร้ีอยละ 4.18 ต่อปี 7 ปี 5 เมษายน 2567 1,000,000,000 

 ครังที 1/2561     

-  ชุดที 1 คงทร้ีอยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 28 มิถุนายน 2564 1,800,000,000 

-  ชุดที 2 คงทร้ีอยละ 2.97 ต่อปี 4 ปี 28 มิถุนายน 2565 300,000,000 

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

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

ครังท ี2/2561     

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

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

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

ครังท ี1/2562     

-  ชุดที 1 คงทร้ีอยละ 2.63 ต่อปี 4 ปี 8 สิงหาคม 2566 500,000,000 

-  ชุดที 2 คงทร้ีอยละ 3.14 ต่อปี 7 ปี 8 สิงหาคม 2569 500,000,000 

ครังท ี1/2563     

-  ชุดที 1 คงทีร้อยละ 3.00 ต่อปี 7 ปี 3 เมษายน 2570 450,000,000 

-  ชุดที 2 คงทีร้อยละ 3.30 ต่อปี 10 ปี 3 เมษายน 2573 550,000,000 

รวมหุ้นกู้   8,640,000,000 

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

สําหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2560 และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวนัที 28 ธันวาคม และ 28 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายุของ

หุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ทีออกครังที 1/ 2561 และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวันที 19 มิถุนายน และ 19 ธันวาคม ของทุกปี ตลอด
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อายุของหุ้นกู้  สําหรับหุ้นกู้ ทีออกครังที 2/ 2561 และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวนัที 8 กุมภาพนัธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี 

ตลอดอายุของหุ้นกู้  สําหรับหุ้นกู้ ทีออกในปี 2562  และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวันที 3 ตุลาคม และ 3 เมษายน ของทุกปี 

ตลอดอายุของหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2563 หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดข้อจํากัดบางประการ เช่น กําหนดอัตราส่วน

ของมูลค่าการกู้ยืมต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ณ สินงวดบัญชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ยืม 

ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ เว้นแต่เป็นเรืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั  

เงินกู้ยืมระยะสัน 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์ FTREIT มีเงินกู้ ยืมระยะสันทังสิน 2,857.99 ล้านบาท มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของกองทรัสต ์FTREIT 

ประเภทของอัตราดอกเบีย อตัราคงที 

การชําระดอกเบีย ชําระทุก ๆ เดือน 

ระยะเวลาเงินกู้ 12 เดือน  

ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ชําระคืนเงินต้นเมือครบกําหนด 
 

หลักประกันการกู้ยืม ไม่มีหลกัประกัน 

เงือนไขการกู้ยืมทีสําคัญ 1. ไม่จําหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพนัในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต ์ (Negative Pledge) 

2. เงือนไขสําคญัทีกองทรัสต์ต้องไม่ปฏิบตัิ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารผู้ให้เงินกู้แบบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรืองดงัต่อไปนี 

2.1 ประกอบธุรกิจอืนทีมวีตัถุประสงค์แตกต่างไปจากธุรกิจปกติทีกระทําอยู่อย่างมีนัยสําคัญ 

2.2 กู้ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพันต่อบุคคลอืนเพิมขึนจากหนีหรือภาระผูกพันทีผู้กู้มีอยู่ ณ  

วนัทําสญัญาฉบบันี 

2.3 จําหน่ายจ่ าย โอ นท รัพย์สิ น ประ เภท อสังหา ริม ท รัพย์ และสิท ธิการเช่ า ทีไม่ ใ ช่  

(ก) การจําหน่ายทรัพย์สินจากการใช้สิทธิซือของผู้ เช่ารายย่อย (option to buy) ตามทีประกาศไว้ 

ในหนังสือชีชวน หรือ (ข) การจําหน่ายทรัพย์สินเป็นจํานวนรวมไม่เกินกว่า 2,000,000,000 บาท  

ในแต่ละครังและรวมกนัไม่เกนิกว่า 8,000,000,000 บาท  

2.4    ก่อหลกัประกันหรือภาระผูกพนัใด ๆ บนทรัพย์สิน หรือรายได้ของกองทรัสต์ 

2.5 ลดทุนนอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีมาจากการดําเนินงาน

ปกติ หรือการลดทุนตามมตผิู้ถือหน่วย 

2.6    เปลียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

3.    การรักษาอตัราส่วนภาระหนีทีมีภาระดอกเบียต่อมูลค่าทรัพย์สนิรวม 

       ผู้ กู้ ต้องดําเนินการให้ภาระหนีตามสัญญานี เมือรวมกับภาระหนีทังหมดภายใต้สัญญา 

สินเชืออืน ๆ ทงัหมดของผู้กู้  มีจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของมุลค่าสินทรัพยร์วมของผู้กู้ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินและการออกหุ้ นกู้ เพือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

เข้าลงทุนนันเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนืองจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพือให้ผลตอบแทนเพิมสูงขึน 

โดยการกู้ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดบัหนึงซึงดีกว่าการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพือมาลงทุนทังหมด อนึง 

สดัส่วนการกู้ยืมเงินต่อส่วนทุนนันจะไม่เกินทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์จะคํานึงถึงการบริหาร
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ความเสียงของการกู้ ยืมเงินด้วย นอกจากนี อัตราดอกเบียและเงือนไขการกู้ยืมเงินทีกองทรัสต์ได้ทําการกู้ยืมถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบนั  

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

Outlook) (ระดบัการลงทุน - Investment Grade) ซึงให้อนัดบั ณ วนัที 18 พฤษภาคม 2563  

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีสัดส่วนของเงิน กู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total 

Asset Value) เท่ากับร้อยละ 26.81  
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3. ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน 

3.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท ี2 ของปี 2563 หดตัว 12.2% เพิมขึนจากการหดตัว 2.0% ในไตรมาสแรก ซึงสอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจโลกถดถอย เนืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทีรุนแรงและครอบคลุมเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ด้านการ 

ใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยมีการปรับตวัลดลง ขณะทีการ

ลงทุนภาครัฐกลบัมาขยายตวัเพิมขึน สําหรับด้านการผลิต สาขาทีพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขา

เกษตรกรรม สาขาการขนส่งและสถานทีเก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีก และสาขาไฟฟ้าและก๊าซ ปรับตัวลดลง 

ในขณะทีการผลิตสาขาก่อสร้าง การเงินการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสือสารมีการขยายตัวเพิมขึน  

โดยเศรษฐกิจไทยรวมครึงแรกของปี 2563 ปรับตวัลง 6.9% 

การบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐ 

การบริโภคภาคเอกชนลดลง 6.6% จากการขยายตัว 2.7% ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตามการลดลงของฐานรายได้ 

ในระบบเศรษฐกิจ การปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้บริโภค และการดําเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของ 

โรคโควิด 19 ซึงทําให้การบริโภคภาคเอกชนลดลง ในกลุ่มสินค้าคงทน กลุ่มสินค้ากึงคงทน และกลุ่มบริการลดลง 30.2%, 

15.7% และ 7.0% ตามลําดับ สอดคล้องกับการลดลงของการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าและบริการสําคญั ๆ เช่น การซือรถยนต์ 

(ลดลง 43.0%) การใช้จ่ายเกียวกับเสือผ้าและรองเท้า (ลดลง 21.4%) การใช้จ่ายในร้านอาหารและโรงแรม (ลดลง 45.8%) 

ขณะทีหมวดสินค้าไมค่งทนขยายตวั 1.6%   

สําหรับการใช้จ่ายเพือการอุปโภคของรัฐบาลเพิมขึน 1.4% เทียบกับการปรับตวัลดลง 2.8% ในไตรมสก่อนหน้า โดยอตัรา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาส 2 ของปี 2563 อยู่ที 22.3% สูงกว่าอัตราเบิกจ่าย 19.7% ในไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนหน้า รวมครึงแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลง 2.1% และการใช้จ่ายของรัฐบาลลดลง 0.7% 

การลงทุนและการส่งออกสินค้า 

การลงทุนรวมปรับตัวลดลง 8.0% เทียบกับการลดลง 6.5% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง 

15.0% ต่อเนืองจากการลดลงตวั 5.4% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของการลงทุนในเครืองมือเครืองจักร

และการลงทุนในสิงก่อสร้าง 18.4% และ 2.1% ตามลําดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิมขึน 12.5% โดยเป็นผลมาจาก 

การลงทุนรัฐบาลเพิมขึน 21.0% ในขณะทีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลง 0.8% สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
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ลงทุนในไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที 17.9% เพิมขึนจาก 16.8% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมครึงแรกของปี 2563  

การลงทุนรวมลดลง 7.2% โดยการลงทุนภาคเอกชนหดตวัลดลง 10.2% และ การลงทุนภาครัฐขยายตวั 1.2% 

การส่งออกสินค้าลดลง 17.8% เทียบกับการขยายตัว 1.4% ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก

และการชะลอตัวเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยกลุ่มสินค้าส่งออกทีมูลค่าลดลง เช่น ชินส่วนและอุปกรณ์ 

ยานยนต์ เครืองจักรและอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกทีมูลค่าเพิมขึน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 

แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีนกลับมาขยายตวั ขณะทีการ

ส่งออกไปยังตลาดญีปุ่ น อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ปรับตวัลดลง รวมครึงแรก

ของปี 2563 การสง่ออกสินค้าคิดเป็นมลูค่า 1,592 พนัล้านบาท ลดลง 16.8% 

แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตวัในช่วง (-7.8)% - (-7.3)% โดยมีปัจจยัข้อจํากัดจาก  

(1) การปรับตวัลดลงมากของจํานวนและรายได้จากนกัท่องเทียวต่างชาติ  

(2) ภาวะความถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 

(3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ  

(4) ปัญหาภยัแล้ว 

ทังนี คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะผ่านจุดตําสุดในไตรมาสที 2 ของปี 2563 และปรับตัวดีขึนในช่วงครึงหลังของปี โดยคาดว่า

มลูค่าการส่งออกสินค้าจะลดลง 10% การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมหดตวั 3.1% และ 5.8% ตามลําดบั อตัรา

เงินเฟ้อทวัไปเฉลียอยู่ในช่วง (-1.2)% - (-0.7)% และบญัชีเดินสะพดัเกินดุล 2.5% ของ GDP 

(ทีมา: คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 

3.2 ภาพรวมธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า 

ลักษณะเฉพาะของคลงัสินค้าในประเทศไทย 

ตลาดคลงัสินค้าในประเทศไทยมีการพฒันาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีทีผ่านมา โดยเติบโตจากกลุ่มคลังสินค้าแบบดังเดิม 

ทีดําเนินกิจการแบบครอบครัว มีความสูงจากพืนอาคารถึงเพดานไม่เกิน 7 เมตร โดยทีพืนของอาคารคลังสินค้าอยู่แนว

เดียวกับพืนราบ มีวิธีการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุกเพือส่งมอบสินค้าตามความสูงของรถบรรทุก และต่อมามีการพัฒนา

คลงัสินค้าโดยยกระดับความสูงพืนอาคารให้สูงขึนจากพืนราบอย่างน้อย 1.3 - 1.5 เมตร เพือให้อยู่ในระดับเดียวกันกับ

รถบรรทุก พืนอาคารสามารถรับนําหนักได้ประมาณ 3 - 5 ตัน และความสูงจากพืนอาคารถึงเพดานของคลงัสินค้าเพิมขึน

เป็น 9 ถึง 12 เมตร เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และระบายอากาศได้ดี ผู้พัฒนาคลังสินค้าให้เช่าใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลกั คือ 

(1) ผู้พัฒนาคลังสินค้าขนาดใหญ่ ผู้พฒันาคลังสินค้าประเภทต่างๆ เช่น คลังสนิค้าสําเร็จรูป (Ready-Built) 

และคลังสินค้าทีสร้างตามความต้องการของผู้เช่า (Built-to-Suit) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ตวัอย่างเช่น 
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 บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน (WHA) 

ผู้พฒันาทีมุ่งเน้นการพฒันาศูนย์กลางโลจิสติกส์ โรงงาน โดยเฉพาะคลังสินค้าทีสร้างตามความต้องการของผู้ เช่า และศูนย์

กระจายสินค้าตามทําเลต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ในเดือนธันวาคม 2557 WHA ได้จัดตัง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชือว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์ 

แวร์เฮ้าส์ ฟันด์” (WHAPF) เพือลงทุนในทดิีน สิทธิการเช่า อาคาร อุปกรณ์ งานระบบ และทรัพย์สนิอืนทีเกียวข้อง WHAPF  

ได้เพิมทุนครังที 1 และ 2 ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ ในปี 2560 ถูกแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ ชือว่า “ทรัสต์เพือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท” (WHART) และเพิมทุนเป็นครังที 3 ในปี 2561 

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

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก และอยุธยา-สระบุรี 

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

FPT ดําเนินการพัฒนาอาคารโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่าคุณภาพสูง ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม  

และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในปี 2557 ได้จัดตัง “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน” (TREIT) บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ซึงประกอบด้วยคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่าในทําเลต่าง ๆ 

เช่น ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ ชลบุรี ระยอง และอยุธยา ในปี 2560 ได้ทําการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน  (TFUND) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 

(TGROWTH) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) เข้ากับกองทรัสต์ โดยภายหลังการควบรวม

แล้ว TREIT  กลายเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุดของประเทศไทย ต่อมาในปี  2562 ได้มีการเปลียนชือเป็น  

“ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี” 

(FTREIT) 

(2) ผู้พัฒนาคลังสินค้าขนาดเล็ก ผู้พัฒนาทีเน้นการพัฒนาคลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดกลางเป็นหลัก

โดยเน้นทําเลเฉพาะ โดยมีรายชือดงัต่อไปนี 

 บริษัท ทิพย์โฮลดงิ จํากัด 

ผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึงโดยปกติพัฒนาทิดินของตนเอง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ ผลิต 

ทงัภายในประเทศและต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหรรมอากาศยาน ชินสว่นรถยนต์ เสือผ้า เครืองสําอางค์ 

อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครืองดืม เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โลจิสติกส์ และขนส่งสินค้า 

 บริษัท ศิริโกมล โฮลดิง จํากัด 

ผู้พฒันาในพืนทีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึงมีโรงงานและคลงัสินค้าสร้างสําเร็จรูป และแบบสร้างตามความต้องการของผู้ เช่า 

 บริษัท โชติธนวัฒน์ จํากัด  (กลุ่มบริษัท เค กรุ๊ป) 

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

ลาดกระบงั (ฉลองกรุง) และระยอง 
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ทิศทางตลาดครึงแรกของปี 2563 และแนวโน้ม 

ผลกระทบทีสําคัญของตลาดอาคารคลงัสินค้าให้เช่า ขึนอยู่กับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิส์ซ โดยผู้พัฒนาหลายรายได้พฒันา

และจัดตัง Logistics Park เพือเป็นพืนทีไมล์สุดท้ายในการจัดส่งสินค้า (Last Mile Delivery) และความก้าวหน้าในการจัดตัง

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผู้พัฒนาชันนําหลายรายให้ความสนใจในการจัดตงันิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ในพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดซึงครอบคลุมจงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นอกจากนี ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็จะมีการขยายตวัเพิมขึน

เนืองจากประโยชน์ทีได้รับจากการจัดตงัระเบียงเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน ดงันันจึงส่งผลดีต่อตลาด

คลงัสินค้าให้เช่าซึงตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของกรุงเทพ สวุรรณภูม-ิบางปะกง จนถึงพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ด 

โครงการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและโลจิสติกส์ต่าง ๆ ในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ได้แก่ 

- โครงการพฒันามอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบงั-นครราชสีมา 

- การพฒันาในพืนทีอู่ตะเภา มาบตาพุด และถนนเลียบชายหาด (ระยอง-ชลบุรี) 

- โครงการรถไฟ : การพัฒนารถไฟรางคู่ (ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย) รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง)  

การก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา 

- โครงการสนามบิน : การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที 3 และเป็นศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน 

ศูนย์บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และศูนย์โลจิสติกส ์

- โครงการท่าเรือ : การพฒันาท่าเรือสตัหีบให้เป็นท่าเรือข้ามฟากทีเชือมต่อจากทะเลในอ่าวไทย การขยายท่าเรือแหลมฉบงั 

ในช่วงครึงแรกของปี 2563 อุปสงค์รวมของอาคารคลงัสินค้าให้เช่ามีแนวโน้มลดลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการหดตัวของสภาพ

เศรษฐกิจ และผลกระทบจากการหยุดชะงักของโซ่อุปทานจากการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การนําเข้า-ส่งออกลดลง 

รวมถึงการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าในครึงปีหลังของปี 2563 อุปทานจะค่อย ๆ เพิมขึนอีกครัง 

อนัเป็นผลมาจากการการฟืนตวัของสภาพเศรษฐกิจ  

อุปทานและอุปสงค์คลังสินค้าให้เช่า 
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อุปทานคลังสินค้าให้เช่า 

อุปทานคลังสินค้าให้เช่า ณ ไตรมาส 2 ของปี 2563 มีพืนทีประมาณ 3,970,000 ตารางเมตร เพิมขึน 130,000 ตารางเมตร  

จากสินปี 2562 ซึงมีอุปทานการเช่าพืนทีประมาณ 3,840,000 ตารางเมตร หรือเพิมขึน  3.4% โดยอุปทานทีเพิมขึนส่วนใหญ่มา

จากผู้พฒันารายใหญ่ เช่น FPIT และ WHA 

จําแนกตามพืนที 

 
อุปทานส่วนใหญ่อยู่บริเวณพืนทีโซนตะวันออกได้แก่ พืนทีบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีพืนทีประมาณ 2,190,000 ตารางเมตร หรือ 55.14% ของพืนทีทังหมด เป็นทีตังของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งที

บริษัทข้ามชาติชนันําของโลกหลายแห่งตงัโรงงานผลิตสินค้าจําหน่ายทงัตลาดในประเทศและต่างประเทศ สิงดึงดูดทีสําคัญ คือ 

เป็นพืนทีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมาก และมีโครงสร้างพืนฐานซึงสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งไป และกลับจากท่าเรือ 

สนามบิน และรถไฟทีสําคัญ ๆ อุปทานอนัดบัที 2 ตงัอยู่ในพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดได้แก่ พืนทีบริเวณแหลมฉบัง และจงัหวดัระยอง 

มีอุปทานรวมประมาณ 1,070,000 ตารางเมตร หรือ 26.84% ของพืนทีทังหมด พืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นพืนทีทีกําลังพัฒนา 

เติบโตอย่างมังคังโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทังยังเป็นทีตังของผู้ ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน และภาคส่วนทีมีมลูค่าสูงอืน ๆ รวมถึงมีท่าเรือนําลึก (แหลมฉบัง) 

เพือการนําเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ อุปทานอันดับที 3 ตังอยู่ในพืนทีโซนเหนือได้แก่ จงัหวดัปทุมธานี จงัหวัดอยุธยา 

และจังหวัดสระบุรี มีพืนทีประมาณ 710,000 ตารางเมตร หรือ 18.02% ของพืนทีทังหมด ซึงอุปสงค์ส่วนใหญ่มาจากผู้ ค้าปลีก

สินค้าอุปโภคและบริโภคสําหรับตลาดภายในประเทศ รวมถึงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส ์

อุปสงค์คลังสินค้าให้เช่าและอัตราการเช่า 

ในช่วงปี 2558 อุปสงค์และอัตราการเช่าอยู่ที 81.4% และเพิมขึนเป็น 89.4% ในปี 2562 เหตุผลหลักคืออุปทานใหม่ทีจํากัด 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามทีจะรักษาลกูค้าเดิมไว้ ประกอบกับการขยายตวัของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

และโลจิสติกส์ ส่งผลให้อัตราการเช่าเพิมขึน ทังนีในช่วงปลายปี 2562 พืนทีคลงัสินค้าทีมีการเช่ามีประมาณ 3,430,000 ตาราง

เมตร จากพืนทีทังหมดประมาณ 3,840,000 ตารางเมตร หรือ คิดเป็นอัตราการเช่าประมาณ 89.4% เนืองจากอุปทานใหม่ทีมี

จํากัด และอุปสงค์ทีมากกว่าอุปทานนําไปสู่การเพิมขึนของอัตราการเช่า โดยพืนทีโซนตะวันออก ยังคงเป็นพืนทีทีมีความ

ต้องการสูงอย่างต่อเนือง มีอัตราการเช่าพืนทีเฉลียประมาณ 92.8% พืนทีโซนเหนือ และพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ด มีอัตราการเช่า

พืนทีโซนเหนือ 

18.02% 

พืนทีโซนอีสเทิร์นซีบอร์ด  

26.84% 

พืนทีโซนตะวันออก 

55.14% 
พืนทีทังหมดประมาณ 

3,970,000 ตร.ม. 
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พืนทีเฉลียประมาณ 91.1% และ 76.8% ตามลําดบั ขณะทีอัตราการเช่าพืนทีในช่วงครึงปีแรกของปี 2563 อยู่ทีประมาณ 81.5% 

ลดลงจาก ณ สินปี 2562 ที 89.4% เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีหดตัวในช่วงครึงปีแรก การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน การชะลอ

การผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกสินค้าทีลดลง ส่งผลให้ อุปทานสําหรับคลังสินค้าให้เช่าในตลาด

ลดลง  

3.3  ภาพรวมธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (RBF : Ready Built factory) 

ทําเลทีสําคัญ สําหรับตลาดโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (RBF) 

พืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดตังอยู่ชายฝังตะวันออกของประเทศไทยใกล้กับท่าเรือนําลึกรวม  จังหวดั ได้แก่ ชลบุรีและระยอง จงัหวัด

ชลบุรีตังอยู่ติดกับจังหวดัฉะเชิงเทรา อุตสาหกรรมหลกัของจงัหวัดชลบุรี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ชลบุรีเป็น

ทีตงัของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมปินทอง จงัหวดัระยองตังอยู่ติดกับจงัหวดัชลบุรี อุตสาหกรรมหลักคือ 

ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ และโรงกลันนํามัน นิคมอุตสาหกรรมทีตังอยู่ในจงัหวดันี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี และ WHA 

(เหมราช) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด 

ผู้พัฒนาโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ารายใหญ่ในประเทศไทย 

(1) บริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน  จํากัด  (มหาชน) เชียวชาญทางด้านการพัฒ นานิคมอุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ WHA พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีครบครัน ซึงรวมถึง ไฟฟ้าและนําประปา 

โทรศัพท์ การกําจดัสิงปฏิกูลและของเสีย และสิงอํานวยความสะดวกอืน ๆ ภายในนิคม บริษัทยังให้บริการหลัง

การขายแก่ผู้ประกอบการทงัไทยและต่างชาติในจงัหวัดชลบุรี ระยอง และสระบุรี 

(2) บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มีความเชียวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยเน้นจังหวัด

ชลบุรีและระยองเป็นหลัก บริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีครบครันตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ได้แก่ ไฟฟ้าและนําประปา โทรศัพท์ การกําจัดสิงปฏิกูลและของเสีย และสิงอํานวยความ

สะดวกอืน ๆ ภายในนิคมฯ 

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

และคลังสินค้าให้เช่าคุณภาพสูง ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย ในปี 2557 ได้จัดตัง “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ไทคอน” (TREIT) ในปี 2560 ได้ทําการควบรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND  TGROWTH และ TLOGIS 

เข้ากับกองทรัสต์ โดยภายหลงัการควบรวมแล้ว TREIT กลายเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุดของประเทศ

ไทย ต่อมาในปี 2562 ได้มีการเปลียนชือเป็น “ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมท รัพย์และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี” (FTREIT) 

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

อุตสาหกรรมปินทองทีสามารถรองรับการทํางานได้อย่างครบครันในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และพัฒนา

ระบบโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 
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ทิศทางตลาดครึงหลังของปี 2563 และแนวโน้ม 

เช่นเดียวกับตลาดอาคารคลังสินค้าให้เช่า ตลาดโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าขึนอยู่กับความก้าวหน้าในการจัดตังระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกหรือ EEC เช่นกัน ซึงจะทําให้ผู้ เช่าสนใจทีจะสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทีอีสเทิร์นซีบอร์ดซึงครอบคลุม

จงัหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน  EEC อย่างจริงจังโดยคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) ยงัช่วยส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดการให้เช่าพืนทีโรงงานในพืนทีน ี

แนวโน้มความต้องการเช่าพืนทีโรงงานมีการเติบโตขึนอย่างต่อเนือง โดยประเทศไทยยงัคงเป็นจุดหมายปลายทางลําดับแรก ๆ 

สําหรับนักลงทุนต่างชาติเนืองจากทีตังทางภูมิศาสตร์ทีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคซึงทําให้เชือมต่อได้ดีกับกัมพูชา ลาว พม่า  

และมาเลเซีย  อย่างไรก็ตาม มีความเสียงที ผู้พัฒ นาอุตสาหกรรมต้องคํานึงถึง เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดดังทีเกิดขึนตังแต่ปี 2557 อีกทังภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติ ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนทีดึงดูดใจด้วยโครงสร้าง

พืนฐานระดับสูง สภาพภูมิศาสตร์ทีเอืออํานวย แรงงานทีมีความสามารถ และระบบการเงินทีมันคง นโยบายสิทธิประโยชน์ 

ใหม่ของ BOI เรียกว่า ‘Thailand Plus’ มีการบังคับใช้เมือเร็ว ๆ นี คาดว่าจะให้ผลสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามที

รัฐบาลมุ่งหวงั 

ด้วยเหตุดงักล่าว จึงคาดการณ์ว่าในครึงปีหลงัของปี 2563 อุปทานจะยงัคงเดิม ขณะทีอตัราการเช่ามีแนวโน้มทีเพิมขึนอย่างช้าๆ 

ทําเลทีมุ่งเน้นจะเป็นพืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดสืบเนืองมาจากการดําเนินการอย่างยงัยืนของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 

โดยอาจมีปัจจยักระทบทีสําคญัจากการสภาพเศรษฐกิจโลก และการย้ายฐานการผลิตซึงเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน  

อุปสงค์และอุปทานโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า 

 

การเปลียนแปลงของอุปทานรวมทังหมดในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 เพิมขึนประมาณ 30,000 ตารางเมตร จากสินปี 2562 

ส่วนใหญ่มาจากผู้พัฒนารายใหญ่ เช่น อมตะ ซัมมิท, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี และ WHA โดยเฉลียในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่านมา

อุปทานโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ามีการเติบโตในอตัราทีตําเฉลียประมาณ 0.6% ต่อปี สอดคล้องกับการเติบทางเศรษฐกิจ และการ
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ขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการส่งออก เราคาดการณ์ว่าผู้พัฒนาอุตสาหกรรมจะยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 

และอุปทานส่วนเกิน ซึงส่งผลต่อการขยายตวัของอุปทานต่อไปในอนาคต 

อุปทานจําแนกตามพืนที 

 

 
จากการจําแนกอุปทานตามพืนทีเป็น 3 พืนทีหลัก โดยพืนทีทีมีอุปทานมากทีสุดคือ พืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ดได้แก่ พืนทีบริเวณ

แหลมฉบัง และจังหวัดระยอง มีขนาดพืนทีเช่าประมาณ 860,000 ตารางเมตร หรือ 37.05% อีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นพืนทีทีกําลัง

พัฒนา เติบโตทังด้านความมังคังและยานยนต์ อีกทังยังเป็นทีตังของผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ 

อาหาร เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน และภาคส่วนทีมีมลูค่าสูงอืน ๆ และมีท่าเรือนําลึกตงัอยู่ (แหลมฉบัง) อนัดบัที

สองและสาม คือ พืนทีโซนตะวนัออกได้แก่ จงัหวัดสมทุรปราการ จังหวดัชลบุรี และจงัหวัดฉะเชิงเทรา และพืนทีโซนเหนือได้แก่  

จงัหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา และจังหวดัสระบุรี มีอุปทานรวมทังสินประมาณ 760,000 ตารางเมตร (32.70%) และ 710,000 

ตารางเมตร (30.00%) ตามลําดบั 

อุปสงค์โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าและอัตราการเช่า 

ในปี 2558 อุปสงค์และอัตราการเช่าเฉลียอยู่ที 65.4% และเพิมขึนอย่างต่อเนืองในช่วง 4-5 ปีทีผ่านมา โดย เพิมขึนเป็น 79.5% 

ในครึงปีแรกของปี 2563 ซึงมีอุปสงค์รวมของโรงงานให้เช่าอยู่ที 1,860,000 ตารางเมตร พืนทีโซนตะวันออกเป็นพืนทีทีมีอัตรา

เช่าเฉลียสูงทีสุดประมาณ 89.7% พืนทีอีสเทิร์นซีบอร์ด และพืนทีโซนเหนือ มีอัตราการเช่าพืนทีเฉลียประมาณ 82.1% และ 

63.7% ตามลําดับ ด้วยการเช่าสทุธิทีเพิมขึนชีให้เห็นว่าโรงงานให้เช่ายงัคงเป็นทีต้องการในตลาด และคาดการณ์ว่าการเติบโต

ยังคงดําเนินต่อไปในช่วงครึงปีหลังของปี 2563 อุปสงค์จะยังคงมีการเติบโตเนืองจากการสนับสนุนของรัฐบาลในการให้

ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผ่านการส่งเสริมการลงทุนในพืนที EEC โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงประโยชน์

จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีส่งผลให้โรงงานย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนไปยังประเทศอืน ๆ ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ซึงประเทศไทยถือเป็นประเทศทางเลือกทีนกัลงทุนให้ความสนใจ เนืองจากมีระบบโครงสร้างพืนฐาน และเป็น

จุดเชือมต่อระบบขนส่งไป และกลบัจากท่าเรือ และสนามบินในภูมิภาค 

ทีมา: แผนกวิจัยและให้คําปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท 15 ทีปรึกษาธุรกิจ จํากดั, บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี 

คอนซัลแทนท์ จํากดั, บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 

  พืนทีโซนเหนือ      

30.00% 

พืนทีโซนอีสเทิร์นซีบอร์ด 

37.30% 

พืนทีโซนตะวันออก 

32.70% 
พืนทีทังหมดประมาณ 

2,330,000 ตร.ม. 
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ในไตรมาส

ที 2 ปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 0.4% ชะลอลงจาก 1.7% ในไตรมาสก่อนหน้า สําหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภท

เชิงอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงจากการนําเข้า-ส่งออกสินค้า 

และความต้องการสินค้าภายในประเทศ ผู้ ประกอบการทีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ลดฐานการผลิตและจํานวนสินค้าลง 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที 2 ปี 2563 อสงัหาริมทรัพย์ประเภทเชิงอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

เนืองจากสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว โดยมีอุปสงค์เฉลียอยู่ที 80% และค่าเช่าเฉลียที 148 บาทต่อตาราง

เมตร คงทจีากปลายปี 2562 
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4. ปัจจัยความเสียง  

4.1      ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1  ความเสียงจากการปฏิบัติตามสัญญาทีเกียวข้องกบัการลงทุน 

ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์ได้เข้าทําสัญญาเช่าทีดิน 

สญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าอาคารและสิงปลูกสร้าง สญัญาจะซือจะขายอาคารและสิงปลูกสร้าง สญัญาจะซือจะขายทีดิน

และสิงปลกูสร้าง และ/หรือสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือประโยชน์ 

ในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และดําเนินการใด ๆ เพือให้คู่สญัญาปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ ผิดสัญญา หรือ  

เกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิก หรือ ผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญา  

เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคู่สัญญาผิดสญัญาดงักล่าว

อาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาตามที

กําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ ในกรณีทีคู่สญัญาปฏิบัติผิด

ข้อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สัญญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง กองทรัสต์อาจต้อง

นําเรืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเกียวข้องซึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดําเนินการ

ดังกล่าว ทังนี  ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการรวมถึงจํานวนเงินที

กองทรัสต์จะได้รับชดเชยจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับดุลพินิจของศาลทีเกียวข้อง  

และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

อนึง ในการเข้าทําสัญญาเช่าทีดิน สัญญาเช่าช่วงทีดิน และสัญญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้างได้มีการ

กําหนดค่าเสียหายทีกองทรัสต์จะได้รับในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าตกลงชําระค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ 

ตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา โดยเงือนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี  

ในบางกรณีค่าเสียหายทีผู้ ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดังกล่าว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความ

เสียหายทีกองทรัสต์ได้รับจากการผดิสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามูลค่าทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักลา่ว 

4.1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่า

ทรัพย์สิน 

เนืองจากทรัพย์สินส่วนหนึงทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าซึงมีช่วงระยะเวลาการเช่า

ประมาณ 27 ถึง 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึงกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

ได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดังนัน กองทรัสต์จึงมีความเสียงในการจัดหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาการเช่า

ดังกล่าว เนืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจัยหนึงในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการทําสญัญาเช่าคลังสินค้าและ

โรงงาน อย่างไรก็ดี เนืองจากในการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีมีอายุของสัญญา 

ไม่เกิน 3 ปี ทําให้ความเสียงดงักล่าวจะเกิดขึนในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสินสดุระยะเวลาการเช่าเพียงเท่านนั  นอกจากนี 
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เนืองจากผู้ เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหา 

ผู้เช่าทีมีความต้องการเช่าคลังสนิค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสินสดุระยะเวลาการเช่าได้ 

4.1.3 ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังให้ FPT และ FPIT เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทโรงงาน

และคลังสินค้าทีได้ลงทุนในปัจจุบัน โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีหน้าทีบริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน 

ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่ารายใหม่  

การต่อสัญญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลางกับผู้ เช่าปัจจุบนั การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การบํารุงรักษา 

หรือพัฒนาทรัพย์สินทีกองทรัสต์ได้ลงทุนให้อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าว 

จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หาก FPT และ FPIT ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เนืองจากเหตุผลใด

เหตุผลหนึง แม้ว่ากองทรัสต์ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจ 

ไม่สามารถแต่งตังบุคคลอืนเพือทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของ FPT และ 

FPIT ซึงอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถครบทุกหน้าทีงาน สามารถบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนได้ในระหว่างสรรหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอืน 

4.1.4  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับ FPT และ FPIT ทีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัให้ FPT และ FPIT เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทโรงงาน

และคลังสิ น ค้า ที ไ ด้ลงทุน ตาม ลําดับ  ในขณ ะ เดียวกัน  FPT และ  FPIT ก็ยั งค งเป็ น เจ้าของโรงงานและคลัง สิน ค้ า 

ในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน นอกจากนี 

FPT และ FPIT ยังเป็นผู้เสนอขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่กองทรัสต์ ซึงบทบาทต่าง ๆ ของ FPT และ FPIT ทีมีต่อกองทรัสต์

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกโรงงานและคลงัสินค้ามาเสนอขายให้กับ

กองทรัสต์ และการจัดหาผู้ เช่าใหม่ ประกอบกับการที FPIT เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และทําหน้าทีเป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  จึงอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และหาผู้เช่าให้ทรัพย์สินทเีป็นของกองทรัสต์ FPT และ FPIT  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว  

โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซือโรงงานและคลังสินค้า และบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของ FPT และ FPIT 

ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมดัระวัง ดงันี  

 ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลโดยจัดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ดําเนินการนําเสนอข้อมูลโรงงานหรือคลังสินค้าทีเป็นกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองของ FPT และ FPIT หรือ กองทรัสต์  

อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะนําเสนอค่าเช่าของโรงงานและคลังสินค้าทีสามารถเทียบเคียงกันได้  

เมือคํานึงถึงขนาดของอาคาร พืนทีใช้สอย ทําเลทีตัง และรูปแบบของสิงปลูกสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
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เพือให้เกิดความโปร่งใสและเพือให้ลูกค้าแต่ละรายมีข้อมูลของโรงงานหรือคลังสินค้าทีสามารถให้เช่าได้ในช่วงเวลานันอย่าง

เพียงพอต่อการตดัสินใจอย่างเท่าเทียมกัน 

 ทังนี ในการนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ให้แก่ลกูค้าทีสนใจจะเช่าพืนที ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะนําเสนอข้อมูลอาคารโรงงานหรือคลงัสินค้าทีว่างอยู่ โดยไม่ระบุความ

เป็นเจ้าของในทรัพย์สินนัน ๆ ซึง มาตรการดงักล่าวจะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินทงัหมดมีความเท่าเทียมกัน นอกจากนี 

ผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดทํารายงานหรือนําส่งข้อมูลรายชือลูกค้าที มีความสนใจจะเช่าทรัพย์ สินของผู้ บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นรายเดือนให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยในรายงานดังกล่าวจะระบุทําเลทีตัง 

พืนทีใช้สอย และรายละเอียดของอาคารโรงงานหรือคลังสินค้าทีลูกค้ามีความประสงค์ทีจะเช่า ซึงมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ 

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้ เช่าเพือเช่าทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ และ/หรือทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ที FPT และ FPIT จะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ให้มีรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียม 

ทีเหมาะสม 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ซึงผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยไ์ด้ ในกรณีดงัต่อไปน ี

 กรณีทีผลการดําเนินงานประจําปีของอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตํากว่าประมาณ

การผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุสดุวิสยั และ 

 กรณีอัตราการเช่าทรัพย์สินทีบริหารโดย FPT และ FPIT ตํากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 

3 เดือนติดต่อกัน เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุสดุวิสยั 

ทงันี ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สนิทกีองทรัสต์ลงทุน โดยผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ในกรณีทีเป็นงานซ่อมแซม

เลก็น้อย หรือ เป็นงานทีจะต้องใช้ความเชียวชาญในการซ่อมแซม หรือ งานทีจะต้องทําในเวลาทีจํากัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

การซ่อมแซมดงักล่าวมีมูลค่าสงู ผู้ จดัการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะพิจารณาให้ผู้ เชียวชาญทําการถอดแบบราคามาประกอบการ

พิจารณาเบืองต้น 

4.1.5   ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงิน 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนการกู้ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์อยู่ทีประมาณ 

ร้อยละ 26.81 โดยเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้  (ไม่หักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ) มีมูลค่ารวมทังสินประมาณ 

11,497.99 ล้านบาท ซึงประกอบไปด้วยหุ้นกู้  8,640 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสนัประมาณ 2,857.99 ล้านบาท  

กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากการกู้ยืมเงิน เกียวกับการชําระคืนดอกเบีย และ/หรือ เงินต้นไม่ว่าบางส่วน

หรือทังหมด อันเป็นเหตุให้ผิดสัญญาเงินกู้  และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ทีเกียวข้อง ซึงในกรณีดังกล่าวอาจนําไปสู่
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เหตุการณ์ทีทําให้ เกิดเห ตุผิดนัดในสัญ ญาอืนได้  (Cross Default) เนืองจาก ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ทจ. 26/2555 เรือง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสัญญา

ก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 ทีจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ซึงอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีสภาพคล่อง 

หรือมีเงินสํารองไมเ่พียงพอสําหรับการชําระเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ของกองทรัสตไ์ด้  

ทงันี ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพือชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมธนาคาร และ/หรือ เงินต้นของหุ้ นกู้ ทีมีอ ยู่ในปัจจุบัน (Refinancing) อย่างไรก็ดี 

กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชุดใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงทําสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ หรือได้

ข้อเสนอในสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ และ/หรือ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ แต่มีเงือนไขในสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่  

และ/หรือ หุ้นกู้ชุดใหม่ทีไม่ดีเท่ากับข้อตกลงหรือเงอืนไขเดิม  

ในกรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถชําระหนีเงินกู้ ยืมธนาคาร (บางส่วน) และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ทีมี 

ในปัจจุบัน (Refinancing) เนืองด้วยสาเหตุจากเหตุการณ์ข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาทางเลือกอืน ๆ ในการหา

แหล่งเงินทุนมาชําระหนี และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นดังกล่าว อาทิ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม รวมถึงการขาย

ทรัพย์สินบางส่วนของกองทรัสต์เพือชําระหนี ซึงอาจสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ ทังนี ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์  โดยจะพิจารณาถึง

ความสามารถในการชําระหนีทีมีภาระดอกเบีย ความสามารถในการก่อภาระผกูพนั เช่น อัตราสว่นการกู้ยืมเงินต่อสินทรัพย์รวม

ของกองทรัสต์ และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของกองทรัสต์อย่างต่อเนือง อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์

เห็นว่าความเสียงทีกองทรัสต์จะผิดนดัชําระหนีดังกล่าวอยู่ในระดับทีตํา 

4.2     ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

4.2.1  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึนซึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์ 

เพิมสงูขึน ทงัในเรืองของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าทีน่าเชือถือเพือมาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงการแข่งขัน

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี บริษัทคู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหล่งเงินทุน 

และปัจจัยสนบัสนนุอืน ๆ ทีเอือให้สามารถแข่งขันกับทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิมต้นทุนในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย ์หรือ ทําให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราค่าเช่าทีทรัสตเ์รียกเก็บจากผู้เช่าลดลง 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของ FIRM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของ FPT และ  FPIT 

ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทังทรัพย์สิน 

ทีกองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้าทีมีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีระบบสาธารณูปโภคทีมีประสิทธิภาพ 

ทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอตุสาหกรรมทงัในปัจจุบนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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4.2.2  ความเสียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ   

การเปลียนแปลงของปัจจัยทีมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของ

โลกรวมทังปัจจัยมหภ าคอืน  ๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษ ฐกิจ นโยบายของรัฐบาลในด้านการค้าการลงทุน 

และการต่างประเทศ  นโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล ราคา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มลูค่าของการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศ 

เป็นปัจจัยทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้าและโรงงานของผู้เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ ทีสนใจจะเช่าในอนาคต 

โดยเฉพาะจากผู้ ประกอบการจากต่างประเทศซึงเป็นกลุ่มผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทัง 

ความผนัผวนดงักล่าวยงัอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าอีกด้วย 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  

และปัจจัยมหภาคอืน ๆ รวมทังความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอย่างดี ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพือเสริมสร้างจุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนให้เป็นทีประจักษ์แก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

ทังทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเลือกทําเลทีตังของอสังหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศักยภาพสูง การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพสูง การให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมีความ

ต่อเนืองเป็นต้นเพือสร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในยามทีเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ภาครัฐและ

หน่วยงานต่าง ๆ ยงัมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การขอส่งเสริมการ

ลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ

ย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบและเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือมี

เหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึนอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ซึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ของคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า ผลประกอบการของ 

ผู้เช่ารายย่อยสถานะทางการเงนิของกองทรัสต์และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์  ทังนี ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ

ควบคุมปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว และไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันหรือในอนาคต

หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน สถานะทาง

การเงินและผลการดําเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

4.2.3  ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศภัย ดังนัน 

เพือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ กองทรัสต์ได้จัดให้มีการทําการประกันภัยในทุนประกัน 

ทีครอบคลุมมูลค่าของคลังสินค้าและโรงงานของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ รวมถึงจะจัดให้มีความคุ้มครองทรัพย์สินอย่าง

ต่อเนือง โดยแบ่งเป็น การประกันภัยในความเสียงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) การทําประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และการประกันภยัเพือประโยชน์บุคคลทีสาม (Third-party Insurance) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทประกันภยัจํากัดขอบเขตความรับผิดสําหรับการทําประกันภัยคุ้มครองความ

เสียหายจากอุทกภัย ดังนัน มูลค่าของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์จึงอาจลดลงได้หากมีความเสียหายส่วนทีการทําประกันภัย 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 
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ไม่คุ้มครอง นอกจากนี กองทรัสต์อาจไม่สามารถทีจะจดัหาเงินทุนเพือนํามาซ่อมแซม หรือทําการก่อสร้างเพือทดแทนทรัพย์สินที

เสยีหายส่วนทีประกันภยัไม่คุ้มครองได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จัดหาการประกันภัยทีเหมาะสมสําหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์

ภายใต้เงือนไขทีดีทีสุดสําหรับกองทรัสต์ อนึง ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์บางส่วนตังอยู่ในทําเลทีเคยได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยในปี 2554 ซึงมีพืนทีให้เช่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.23 ของพืนทีให้เช่าทงัหมดของทรัพย์สินหลักทงัหมดของ

กองทรัสต์ และมีสัดสว่นรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.80 ของรายได้กองทรัสต์ได้รับทังหมด ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

เป็นเหตุการณ์ทีไม่ปกติและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ เช่นอุทกภัยทีเกิดขึนในปี 2554 ทังนี ภาครัฐและ

ผู้ประกอบการแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมทีเคยได้รับผลกระทบได้มีการวางแผน การบริหารจัดการ และการ

ดําเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม ซึงปัจจุบันไม่มีผลกระทบในพืนทีดังกล่าว และคาดว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยทีจะเกิด

ผลกระทบดงักล่าวในอนาคต 

4.2.4  ความเสียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาด หรือปัญหา

ร้ายแรงด้านสาธารณสขุอืน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไข้หวดัใหญ่สายพันธุ์ A ทีเกิดขึนในสัตว์ปีก หรือไข้หวัดนก (Influenza A 

H5N1) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome “SARS”) โรคทางเดินหายใจตะวัน 

ออกกลาง (“Middle East Respiratory Syndrome “MERS”) โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคภัยอืนใดทีเป็น

อันตรายถึงชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดรุนแรง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าพืนทีในทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์ในบางอุตสาหกรรม ซึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้หรือฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ได้ 

               ทงันี ทีผ่านมา FPIT และ FPT ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้รับแจ้งจากผู้เช่าบางราย 

ทีขอให้กองทรัสต์พิจารณาความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปัจจุบัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงได้หารือร่วมกับ FPT และ FPIT เพือพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ 

ผู้เช่า ซึงมุ่งเน้นให้แนวทางหรือมาตรการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์กับ 

ผู้เช่าในภาพรวม โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ เช่าทีได้รับผลกระทบทีผ่านมานนั แบ่งได้เป็น 2 มาตรการหลกั ได้แก่ การลดค่าเช่า 

และการเลือนชําระค่าเช่า  

    ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีผู้เช่าทีได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากกองทรัสต์ รวม 93 ราย 

แบ่งเป็นการลดค่าเช่าจํานวน 87 ราย และการผ่อนชําระค่าเช่าจํานวน 6 ราย คิดเป็นพืนทีเช่าทังหมดรวม 606,541 ตารางเมตร 

หรือ ร้อยละ 32.0 ของพืนทีเช่าทงัหมดของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (ณ วนัที 30 กันยายน 2563) และจํานวนค่าเช่าทีปรับลด

ชวัคราวต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้รวมของกองทรัสต์เฉลียต่อเดือน (อ้างอิงรายได้รวมของกองทรัสต์ตามงบการเงิน

รวมของกองทรัสต์ สดุสินสดุวนัท ี30 กันยายน 2563)  

สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติมตามทีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทปีระชุมวิสามัญ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครังที 1/2563 นันทางกองทรัสต์ FPT และ FPIT ได้เข้าทําสัญญาตกลงกระทําการสําหรับมาตรการชดเชยการ

ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการเนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวนัที 24 สิงหาคม 2563 โดย FPT 

และ FPIT ตกลงจะชดเชยการปรับลดค่าเช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน รวมเป็นจํานวนสูงสดุไม่เกิน 130 ล้านบาท สําหรับ 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 
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ทรัพย์สินทีได้มีการอนุมติัการปรับลดค่าเช่าภายในวันที 31 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์อาจมีความเสียงในอนาคต

หากจํานวนผู้ เช่าทีขอปรับลดค่าเช่าอาจเพิมสงูขึน ทําให้จํานวนเงนิชดเชยค่าเช่าจากการปรับลดค่าเช่าทังหมดตามที FPT และ 

FPIT ตกลงทีจะชดเชยอาจมีจํานวนเกินกว่าจํานวนเงินชดเชย (130 ล้านบาท) โดย จํานวนเงินชดเชยค่าเช่าดังกล่าวนัน 

จะไม่รวมถึงการชดเชยสําหรับระยะเวลาการปรับลดค่าเช่าในส่วนทีเกินกว่า 6 เดือน ด้วยเหตุดังกล่าวนี จึงอาจจะส่งผลให้

รายได้ของกองทรัสต์ลดลง 

4.2.5  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของผู้ เช่ารายย่อย 

กองทรัสต์มีความเสียงในกรณีทผู้ีเช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่ออายุสัญญา หรือ ผู้ เช่ารายย่อยบางราย

เรียกร้องให้มีการปรับเปลียนเงือนไขในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ 

ต่อกองทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาทีได้ทําไว้ในปัจจุบนั หรือในกรณีทีมีผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญา

และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ดงักล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนนิงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงาน

ปกติผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะหารือกับผู้เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสัญญาเช่า ทําให้สามารถดําเนินการหา 

ผู้เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทีผู้เช่ารายย่อยเดิมไม่ต่ออายุสัญญาเช่า 

นอกจากนีกองทรัสต์ได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวกับ บริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จํากัด (“CTD”)  

เป็นเวลา 12 ปี นบัตังแต่วนัทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) จาก CTD โดยหากไม่มี

การต่ออายุสัญญาเช่า เมือครบกําหนดอายุสัญญาแล้ว หรือ ไม่สามารถจัดหาผู้เช่า หรือมีการยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบ

กําหนดอายุสัญญา กองทรัสต์อาจะมีความเสียงทีอาจจะไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ทีตกลงเงือนไขการเช่าทีดีเทียบเคียงกับ

สญัญาเช่าได้ อนัทําให้กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใหม่ลดลง  

อย่าไรก็ ดีตามเงือนไขทีได้มีการตกลงในสัญญาเช่าระหว่างกองทรัสต์  และ CTD เมือครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่า หาก CTD มีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่า CTD จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  

และจะต้องทําสัญญาเช่าทีต่ออายุกับกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันสินสุดระยะเวลาเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอในการทีกองทรัสตจ์ะหาผู้เช่ารายใหม่ ประกอบกับทรัพย์สนิโครงการดังกล่าว 

ตงัอยู่ในทําเลทมีีศกัยภาพ และความต้องการเช่าคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภูมิในพืนทีเขตจงัหวัดอยุธยามีค่อนข้างสูง 

4.2.6  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการส่วนกลางของ 

ผู้ เช่ารายย่อย 

ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่า สัญญา

บริการ และ/หรือสัญญาบริการส่วนกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นทีมาของรายได้หลักของกองทรัสต์  ดังนัน ฐานะการเงินของ 

ผู้เช่ารายย่อยอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของทรัสต์ ทังนี โดยปกติผู้ เช่ารายย่อยจะต้องวางเงินประกนัการเช่าเป็นมลูค่า

เท่ากับค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน (ตามแต่เงือนไขในแต่ละสัญญา) ซึงกองทรัสต์

สามารถยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้หากกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง 

จากผู้เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทรัสต์จําเป็นต้องให้ผู้เช่ารายย่อยย้ายออกจากทรัพย์สินทีเช่าตามกฎหมาย 

เนืองจากผู้ เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการส่วนกลาง หรือ ผิดสญัญานัน ระยะเวลาในทางปฏิบตัิทีใช้ในการ

ดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใช้ในการหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่อาจมากกว่า 6 เดือนขึนไป ในสถานการณ์



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 
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ปัจจุบัน ซึงความล่าช้าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในสภาวะปกติจะใช้เวลาประมาณ 

3 ถึง 6 เดือน ซึงใกล้เคียงกบัระยะเวลาการวางเงินประกันการเช่าของผู้ เช่ารายย่อย 

4.2.7  ความเสียงจากการกระจุกตัวของผู้ เช่ารายย่อย และ/หรือ อตุสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของ 

ผู้ เช่ารายย่อย 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 ผู้ เช่ารายย่อยทีมีมูลค่าการเช่าสูงสุด 10 อันดับแรก ของทรัพย์สินปัจจุบัน  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.15 ของรายได้ทังหมดของทรัพย์สินปัจจุบัน โดยสัดส่วนรายได้ของผู้เช่ารายย่อยอันดับแรกคิดเป็น

ประมาณ ร้อย ละ 4.27 ข องรายได้ ทั งห มดขอ งท รัพ ย์ สิน ปั จจุบั น  ซึงก องท รัสต์มี ก ารกระ จายตัว ของราย ได้จา ก 

ผู้เช่ามากขึน (Well - Diversified) หรือ การกระจุกรายได้ของผู้เช่า 10 อันดับแรกมีการกระจายตัวทีดีขึน ดังนันความเสียงจาก

การทีผู้เช่ารายย่อยรายสําคัญทีไม่สามารถชําระค่าเช่า ตลอดจนการยกเลิกสัญญา หรือ ไม่ต่อสัญญาจึงลดลงอย่างมีนยัสําคัญ

เมือเทียบกับช่วงเวลาก่อนการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์ ทีมีการกระจุกตัวของรายได้จากผู้ เช่า  

10 รายแรกถึงร้อยละ 55 ของรายได้ทงัหมด 

นอกจากความเสยีงเรืองการกระจุกตัวของผู้เช่าดังทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสียงจาก

การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมของผู้ เช่า และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า ซึงหากอุตสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือเกิดปัญหาในกรณี

ทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบทําให้ผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า 

และอาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามลําดบั 

อย่างไรก็ดี FPTและ FPIT ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เชือว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์

ลงทุนปัจจุบันเป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ ตังอยู่ในทําเลทีดี อีกทังโดยทัวไปลักษณะของการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า จะมีการ

กระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของคู่ค้าทีมีความเกียวเนืองกัน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับ

ต่างประเทศ โอกาสทีผู้เช่าย้ายออก และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย และการหาผู้ เช่าเพือทดแทนน่าจะทําได้

ไม่ยาก อนึง กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม ซึงจะช่วยลดการพึงพิงรายได้จากผู้ เช่ารายใดรายหนึง 

4.2.8  ความเสียงทีเกียวข้องกับการส่งมอบทีดินหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

เนืองจากบางส่วนของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าทีดิน กับ FPT และ/หรือ 

FPIT ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวกําหนดให้กองทรัสต์มีหน้าทีต้องรือถอนอาคารและสิงปลูกสร้างบนทีดินเพือส่งมอบทีดินคืนให้แก่ 

FPT หรือ FPIT เมือครบกําหนดอายุสัญญาเช่า กองทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคาร 

และสิงปลกูสร้าง 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถนําซากทีได้จากการรือถอนอาคารคลงัสินค้าไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการรือถอนได้ นอกจากนี กองทรัสต์ยังมีเวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดินคืนตามสัญญาถึง 180 วัน ในการ

ดําเนินการดงักลา่ว จึงอยู่ในวิสยัทีทรัสต์สามารถดําเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

ทังนี การรือถอนดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต ซึงอาจทําให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ 

รือถอนเพิมขึนและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ในปีทีระยะเวลาการเช่าสินสดุลง 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 
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4.2.9  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดิน และอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผล

ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีกําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืน 

ทีเกียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนืองจาก 

ไม่เป็นไปตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังกล่าว ห รือ กองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนที น้อยกว่า 

เงนิทีกองทรัสตล์งทุนซงึจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคัญต่อธุรกจิผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

ทงัน ีในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนประเภทสิทธิการเช่า ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน   

FPIT ตกลงจะคืนค่าเช่าบางส่วนสําหรับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วัน นับจากวันที FPIT ได้รับเงิน 

ทีได้รับจากการเวนคืนตามทีกําหนดในสัญญาเช่าทีเกียวข้อง  

สําหรับทรัพย์สินปัจจุบัน สญัญาเช่ากับผู้ เช่ารายย่อยทียังมีผลอยู่ในปัจจุบนัของคลงัสินค้าจํานวน 1 ยูนิต 

พืนทีคลงัสินค้าประมาณ 24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพืนทีคลงัสินค้าไม่เกินร้อยละ 1.3 ของพืนทีให้เช่ารวมของทรัพย์สินปัจจุบัน 

มีเงือนไขกําหนดให้ผู้ให้เช่าชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดีทีสดุในการจดัหา

สถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลงัสินค้าให้แก่ผู้เช่ารายย่อยในกรณีทรัพย์สินถูกเวนคืน เมือกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักล่าว กองทรัสต์จะมีภาระในการดําเนินการตามข้อสญัญาดงักล่าวไปตลอดอายุของสญัญาเช่าฉบบันีอย่างไรก็ดี กองทรัสต์

ได้ทําข้อตกลงกับ FPIT เพือกําหนดให้ FPIT มีหน้าทีดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยโดย FPIT จะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมดแทนกองทรัสต์ในกรณีทีทรัพย์สินดงักลา่วถูกเวนคืน 

4.2.10  ความเสียงจากการใช้สิทธยิกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา (Option to Early 

Termination) ของผู้เช่าพืนท ี

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในปัจจุบันบางรายการ มีสญัญาเช่าทรัพย์สินซึงมีข้อสัญญาให้สิทธิแก่ผู้ เช่า

พืนทีในการยกเลิกสัญญาเช่าทีดิน และ/หรือ อาคารคลังสินค้า และ/หรือ สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง  

(ถ้ามี) ( “สัญญ าบริการลูกค้า”) ก่อนครบ กําหนดระยะเวลาตามสัญญ าได้  เมือ ถึงระยะเวลาการใช้สิท ธิทีกําหนด  

โดยผู้ เช่าพืนทีไม่ถูกริบเงินประกัน หรือโดยผู้เช่าพืนทีไม่ถูกริบเงินประกัน แต่ต้องชําระค่าปรับ ซึงค่าปรับดงักล่าวมีจํานวนน้อย

กว่าเงินประกันตามสัญญาบริการลูกค้า ในกรณีทีทรัพย์สินทีลงทุนจาก FPIT และ/หรือ FPT มีสัญญาบริการลูกค้าทีมีเงือนไข

ดงักล่าวข้างต้น และผู้ เช่าใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเช่าปัจจุบัน FPIT และ/หรือ FPT (แล้วแต่

กรณี) ตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญาเช่าหรือเป็นจํานวนเท่ากับ

ส่วนต่างของเงินประกันการเช่ากับค่าปรับตามทีระบุไว้ในสัญญาเช่า (แล้วแต่กรณี) ดังนัน กองทรัสต์จะไม่ได้รับผลกระทบจาก

การทผู้ีเช่าใช้สิทธิตามสญัญาดงักล่าว  

สําหรับโครงการคลังสินค้า FPIT มีข้อสัญญาให้สิทธิแก่ผู้เช่าพืนทีในการยกเลิกสัญญาบริการลูกค้า 

ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา (Option to Early Termination) โดยผู้เช่าพืนทีมีสิทธินําเงินประกันตามสัญญาเช่า 

มารวมคํานวณเป็นส่วนหนึงของค่าปรับในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาทีผู้เช่าพืนทีต้องชําระให้แก่

กองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วว่า การทีกองทรัสต์จะได้รับค่าปรับในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 53 

 

ก่อนครบกําหนดระยะเวลา แต่อาจไม่ได้รับเงินประกันตามสัญญานันเพียงพอในการลดผลกระทบทีอาจเกิดจากการใช้สิทธิ

ยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาแล้ว  

ทงันี หากผู้เช่าพืนทีใช้สิทธิดงักล่าวและกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่าพืนทีใหม่มาทดแทนผู้เช่าพืนทีเดิม

ได้ในเวลาอันสมควร หรือไม่สามารถจัดหาผู้ เช่าพืนทีรายใหม่ได้ หรือผู้ เช่าพืนทีรายใหม่ทีจัดหามาทดแทนนันมีระยะเวลาของ

สัญญาเช่าสันกว่าผู้เช่าพืนทีเดิม กรณีดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงาน 

ของกองทรัสต ์

อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าพืนทีต้องการต่ออายุสัญญาเช่าภายหลังสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันหมดอายุลง 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาบริการลูกค้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา (Option to Early 

Terminate) แก่ผู้ เช่าในสัญญาเช่าฉบับใหม่ต่อไป เพือจูงใจให้ผู้ เช่าต่ออายุสัญญาเช่า ซึงในกรณีนีหากผู้ เช่าใช้สิทธิดังกล่าว

ภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปนัน กองทรัสต์จะมีความเสียงทีจะไม่ได้รับการชดเชยเงินประกันการเช่าจาก FPIT  

และ/หรือ FPT ทังนี ในการต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่าพืนที ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเจรจากับ ผู้เช่าพืนที หรือมอบหมายให้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เจรจากับผู้ เช่าพืนทีเพือขอปรับเปลียนเงือนไขดังกล่าว โดยไม่ให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาบริการ

ลูกค้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่า หรือผู้จัดการกองทรัสต์อาจเจรจากับ FPIT และ FPT 

เพือให้ FPIT และ FPT  ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ให้เช่าเดิม ให้ชดเชยเงินประกันการเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญาเช่า

ฉบบัใหม่ เพือลดความเสียงดงักล่าวได้ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

4.2.11  ความเสียงจากการทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตังอยู่ในเขตปลอดอากร 

 กองทรัสต์ได้ลงทุนใน โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) (เดิมชือ 

โครงการคลังสินค้าสหไทย 9) ซึงมีพืนทีบางส่วนในทรัพย์สินหลักดังกล่าวเป็นเขตปลอดอากร (Free zone) โดยในการจัดตัง 

เขตปลอดอากรดงักล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้องและผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบตัิตามทีกฎหมาย

กําหนด แต่เนืองจากกองทรัสต์ไม่มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด กองทรัสต์จึงไม่สามารถเป็นผู้ยืนคําขอ 

รับใบอนุญาตจดัตังเขตปลอดอากรได้โดยตรงภายหลังจากทีกองทรัสต์ได้ลงทุนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ 

เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ซึงหากไม่มีการอนุญาตในการจัดตงัเขตปลอดอากร กองทรัสต์จะไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์ในพืนที

บางส่วนของโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ในลักษณะเขตปลอดอากรได้ อันอาจกระทบ

ต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้รับข้อตกลงกระทําการจากสหไทยซึงเป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเดิมและเป็นผู้

ได้รับอนุญาตให้จัดตังเขตปลอดอากรในปัจจุบันว่า สหไทยตกลงทีจะเข้ารับหน้าทีเป็นผู้ บริหารจัดการพืนทีเขตปลอดอากร

สําหรับบริเวณเขตปลอดอากรในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสตกิส ์เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) เพือให้มีสิทธิบริหารจัดการ

ในพืนทีดังกล่าวในอันทีจะดํารงไว้ซึงใบอนุญาตทีเกียวข้องในการจัดตังเขตปลอดอากร ซึงจะทําให้กองทรัสต์ยังคงจัดหา

ประโยชน์ในพืนทีบางส่วนของโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ในลักษณะเขตปลอดอากร

ต่อไปได้  

นอกจากนี ภายหลังจากทีกองทรัสต์ลงทุนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 

(แหลมฉบัง 3) กองทรัสต์อาจพิจารณาเปลียนแปลงผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตังเขตปลอดอากร จากสหไทยเป็น FPIT และ/หรือ 

บุคคลภายนอกอืน โดยกระบวนการในการเปลียนแปลงผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตังเขตปลอดอากรดังกล่าวจะเป็นไปตามที



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 54 

 

กฎหมายกําหนด กล่าวคือ จะต้องยืนขออนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้องและผู้ ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

โดยจะมีระยะเวลาตามกฎหมายในการดําเนินการขอยกเลิกใบอนุญาตเดิมและขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ ในการนี กองทรัสต์ 

จึงอาจมีความเสียงจากการเปลียนแปลงผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตังเขตปลอดอากร เกียวกับขันตอนและระยะเวลาในการ

ดําเนินการขออนุญาต รวมไปถึงการดํารงไว้ซึงสถานะของการเป็นเขตปลอดอากรของพืนทีในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) ซึงในกรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถดํารงไว้ซึงสถานะของเขตปลอดอากร หรือมีระยะเวลา 

ทีต้องหยุดการดําเนินการเขตปลอดอากรชวัคราว อาจกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้รับข้อตกลงกระทําการจากสหไทยซึงเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้จัดตังเขตปลอดอากร

ในปัจจุบัน โดยสหไทยตกลงจะให้ความร่วมมือและดําเนินการใด ๆ ในการขอเปลียนแปลงผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตังเขตปลอด

อากร ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจัดทําเอกสารและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงการดําเนินการ 

ต่าง ๆ ทีจําเป็น เพือให้การดงักล่าวสําเร็จโดยเร็ว ดังนัน กรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถดํารงไว้ซึงสถานะของเขตปลอดอากรต่อไป

จึงมีความเป็นไปได้น้อย 

ทงันี คลงัสินค้าให้เช่าทีตังอยู่ในเขตปลอดอากร (Free zone) จะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าอตัราค่าเช่าสําหรับ

เขตประกอบกิจการทัวไป (General Zone) โดยอัตราค่าเช่าตลาดของคลังสินค้าให้เช่าทีตังอยู่ในเขตปลอดอากร (Free zone) 

และคลังสินค้าให้เช่าทีตังอยู่ในเขตประกอบกิจการทัวไป (General Zone) อยู่ทีประมาณ 160 และ 150 บาท ต่อตารางเมตร

ตามลําดับ (อ้ างอิงข้อมูลตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์  เซ็นเตอร์  

(แหลมฉบัง 3) จัดทําโดยบริษัท  เน็กซัส พรอพเพอตี คอนซัลแทนท์ จํากัด ณ วันทีประเมิน 1 กันยายน 2562) อย่างไรก็ดี  

เมือพิจารณาพืนทีให้เช่าในเขตปลอดอากรทีเช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์  

เซ็นเตอร์ (แหลมฉบงั 3) ซึงมีพืนทีให้เช่ารวมประมาณ 49,064 ตารางเมตร คิดเป็นสดัส่วนเพียงประมาณร้อยละ 2.6 ของพืนที 

ให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานทังหมดของกองทรัสต์และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.5 ของรายได้ของกองทรัสต์

เท่านนั  

อนึง หากเกิดกรณีทีสถานะของเขตปลอดอากรสินสุดลงและกองทรัสต์ต้องจัดหาผู้ เช่าพืนทีรายใหม่ 

ในลักษณะของคลังสินค้าทัวไป กองทรัสต์อาจหาผู้เช่าพืนทีรายใหม่มาทดแทนได้ไม่ยากนักและมีอัตราค่าเช่าไม่ต่างจากเดิม

มากนัก เนืองจากสถานทีตงัของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์นี ตังอยู่ในทําเลทีเหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอืน

ได้อย่างสะดวก ดังนนั ปัจจยัดงักล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการอืนเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือเป็นการทดแทน

ได้เป็นอย่างดีในอตัราค่าเช่าทีเหมาะสม 

4.2.12  ความเสียงจากการทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์บางส่วนอยู่ภายใต้บังคับแห่งภาระจํายอม 

 เนืองจากภายหลังการแบ่งแยกโฉนดทีดินออกเป็นทีดินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนทําให้ทีดินซึงเป็นกรรมสิทธิ

จาก CTD บางแปลงจําเป็นต้องใช้บางส่วนของทีดินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพือเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา 

ท่อระบายนํา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเพือการวางและปักเสาพาดสายไฟฟ้าบนดิน โดยในการเข้าลงทุนในโครงการ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) กองทรัสต์ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงกับ CTD เพือก่อตังภาระจํายอมให้แก่ทีดินทีเป็น

กรรมสิทธิของ CTD โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีกําหนดระยะเวลา (“บันทึกข้อตกลงก่อตังภาระจํายอม”) และจดทะเบียน

ภาระจํายอมดังกลา่ว โดยภาระจํายอมทีกองทรัสต์ตกลงยนิยอมก่อตังให้แก่ทีดินทีเป็นกรรมสทิธิ ของ CTD นนั ประกอบด้วย 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 55 

 

 บางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 28852 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา กว้างประมาณ 

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

โดยไม่มีพืนทีทีตกอยู่ภายใต้ภาระจํายอมลําเข้าไปในส่วนทีเป็นอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) 

ในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์สําหรับเป็น

ทางเข้าออก ”) มีวัตถุประสงค์เพือใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา ท่อระบายนํา 

ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของทีดินโฉนดทีดินเลขที 48197 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (“ทีดินสามยทรัพย์”)  

 บางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 28852 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้างประมาณ 

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

พืนทีทีตกอยู่ภายใต้ภาระจํายอมลําเข้าไปในส่วนทีเป็นอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD)  

ในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์สําหรับตังเสา

ไฟฟ้า”) ตกอยู่ในบังคับภาระจํานองให้ใช้ประโยชน์ในการปักเสาพาดสายไฟฟ้าบนดิน รวมถึงการวาง  

ปักเสาไฟฟา้ ของทีดนิสามยทรัพย์  

โดยกองทรัสต์ยังคงใช้ทีดินภารยทรัพย์เป็นทางเข้าออก และเป็นทีตังเสาไฟฟ้าได้เช่นเดิม ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการให้ภาระจํายอมดังกล่าวแก่ทีดินสามยทรัพย์ อีกทัง CTD ในฐานะผู้ ได้สิทธิในภาระจํายอมดังกล่าวจะใช้

ประโยชน์แห่งภาระจํายอมเกินความจําเป็นไม่ได้ และไม่มีสิทธิเปลียนแปลงประโยชน์ทีตนได้รับตามทีได้ตกลงกนัไว้ซึงได้กําหนด

ไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจํายอม 

ทงันี ในบันทึกข้อตกลงก่อตังภาระจํายอมมีข้อกําหนดเกียวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัเกิดจากการดูแลรักษา 

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

ของทีดินภารยทรัพย์สําหรับทางเข้าออกและทีดินภารยทรัพย์สําหรับตังเสาไฟฟ้า (รวมเรียกว่า “ทีดินภารยทรัพย์”) โดย CTD 

และกองทรัสต์ตกลงจะร่วมกันรับผิดชอบค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ อันอาจทําให้กองทรัสต์มีภาระค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามปกติของกองทรัสต์ทีได้ตังไว้ อย่างไรก็ดี แม้กองทรัสต์อาจมีภาระค่าซ่อมบํารุง

นอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามปกติของกองทรัสต์ทีได้ตังไว้ แต่เนืองจากพืนทีทีดินภารยทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนทีมิใช่

สาระสําคัญต่อการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  (ห้องเย็น CTD) ดังนัน ภาระค่าซ่อมบํารุง

ดงักลา่วน่าจะไม่ใช่จํานวนทีมีนยัสําคัญทีกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยทรัสต ์

อนึง ในกรณีที CTD จะก่อสร้างโครงการในอนาคตซึงต้องมีการใช้ทีดินภารยทรัพย์สําหรับทางเข้าออก

เพือให้รถเข้าออกในการดําเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึงอาจส่งผลให้ทีดินภารยทรัพย์สําหรับทางเข้าออกชํารุด บกพร่อง 

มากกว่าการใช้เพือเป็นทางเข้าออกตามปกติ CTD และ กองทรัสต์ตกลงให้ CTD รับผิดชอบชําระค่าซ่อมบํารุงและค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ทีเกิดขึนสําหรับการดูแลรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมทดิีนภารยทรัพย์และค่าเสียหายจากการใช้ภารยทรัพย์เพือทํา



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 56 

 

การก่อสร้างดงักล่าวแต่เพียงผู้ เดียว รวมทังค่าซ่อมบํารุงทีดินภารยทรัพย์ทงัหมดทีเกิดขึนในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างดงักล่าว  

ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบํารุงจากการใช้งานตามปกติหรือไม่ก็ตาม 

ทงันี สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ และ CTD ได้ระบุให้ CTD ในฐานะผู้ เช่าพืนทีโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น CTD) ตกลงรับทราบว่าทรัพย์สินทีเช่ามีการจดทะเบียนภาระจํายอมให้แก่ทีดินสามยทรัพย์

เพือเป็นทางเข้าออกและสาธารณูปโภค (รวมถึงการวาง ปักเสาไฟฟ้า และปักเสาพาดสายไฟฟ้า) และตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ตลอดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์ 

และ CTD สินสุดลงและ CTD มิได้เป็นผู้ เช่าพืนทีทรัพย์สินโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  (ห้องเย็น CTD) อีกต่อไป 

กองทรัสต์อาจไม่สามารถเจรจาตกลงให้คู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าฉบับใหม่รับผิดชอบค่าซ่อมบํารุงของทีดินภารยทรัพย์ได้ 

ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ และอาจทําให้กองทรัสต์มีภาระค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากประมาณการค่าใช้จ่ายตามปกติ 

ของกองทรัสต์ทีได้ตงัไว้  

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การให้สิทธิภาระจํายอม 

ในทีดินภารยทรัพย์แก่ทีดินสามยทรัพย์นัน ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น 

CTD) และเงือนไขการได้มาซึงโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

เนืองจากภาระจํายอมดงักล่าวสอดคล้องกับลกัษณะการใช้งานตามปกติของทีดินก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุน และไม่กระทบต่อการ

ดําเนนิการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินหลกัในโครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) อย่างมีนยัสําคญัแต่อย่างใด 

กล่าวคือ กองทรัสต์ยังคงนําทีดินและอาคารในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ออกให้ผู้ เช่าพืนทีเช่าได้  

อีกทัง การจดภาระจํายอมดังกล่าวได้มีการกําหนดให้ CTD ในฐานะเจ้าของทีดินสามยทรัพย์ กับกองทรัสต์ ในฐานะเจ้าของ

ทีดินภารยทรัพย์ รับผดิชอบคา่ดูแลบํารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการใช้พืนทีภาระจํายอมตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์  

นอกจากนีกองทรัสต์ยังได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทีดิน

สามยทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที CTD มีความประสงค์จะขาย ให้เช่า จําหน่าย โอน ทังหมดหรือบางส่วนของทีดินดังกล่าว 

ทีไม่ใช่การประกอบธุรกิจปกติไม่ว่าขณะใด หรือ CTD ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอกและ CTD มีความประสงค์จะตอบรับ

ข้อเสนอนนั 

4.2.13  ความเสยีงจากการใช้ทีดินของบุคคลภายนอกเป็นทางผ่านสายไฟฟ้า 

 สําหรับการลงทุนในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) นัน กองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนใน

ทีดินโฉนดทีดินเลขที 48198 เลขทีดิน 159 และทีดินโฉนดทีดินเลขที 29052 เลขทีดิน 145 ตําบลชะแมบ อําเภอวงัน้อย จงัหวัด

พระนครศรีอยุธยา อันเป็นทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวาง ปัก เสาไฟฟ้า และการวางรางระบายนํา (“ทีดินทีตัง

สาธารณูปโภค”) สําหรับโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ซึงทีดินทีตังสาธารณูปโภคดังกล่าวมี CTD  

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  ดังนัน กองทรัสต์จึงอาจมีความเสียงเกียวกับสิทธิการใช้ทีดินดังกล่าวเป็นทีตังเสาไฟฟ้า ทางพาดผ่าน

สายไฟฟา้ และวางรางระบายนํา เพือใช้ประโยชน์ในโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD)  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี    แบบ 56-REIT 

ส่วนที 2: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 ส่วนที 2 หน้า 57 

 

อย่างไรก็ดี ณ วนัจดทะเบียนโอนทรัพย์สินโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) นัน CTD 

ซึงเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ในทีดินทีตังสาธารณูปโภค ได้ดําเนินการจดทะเบียนให้ทีดินทีตังสาธารณูปโภคเป็นภารยทรัพย์ โดยอยู่

ในบังคับภาระจํายอม เพือใช้เป็นทางพาดผ่านสายไฟฟ้า รวมถึงการวาง ปัก เสาไฟฟ้าและการวางรางระบายแก่ทีดินโครงการ

คลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ทีกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  เพือให้กองทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

โครงการคลงัสนิค้าควบคุมอุณหภมิู (ห้องเย็น CTD) ได้ โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาและไม่มีค่าตอบแทน 

4.2.14  ความเสียงจากข้อกําหนดในสัญญากับผู้ เช่าพืนทีบางรายทีกองทรัสต์ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 

(Right of Fisrt Refusal) ในการซือทรัพย์สินทีเช่า 

 กองทรัสต์ตกลงเข้าผูกพันกับ CTD ตามสัญญาตกลงกระทําการ ซึงกําหนดให้กรณีกองทรัสต์ประสงค์ 

ทีจะขาย หรือ ให้เช่า ทงัหมดหรือบางส่วนของทรัพย์สินหลักในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ทีไม่ใช่การ

ประกอบธุรกจิปกติของกองทรัสต์ หรือมีผู้สนใจเสนอซือ หรือเช่าทรัพยส์ินในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภมูิ (ห้องเย็น CTD) 

และกองทรัสต์ประสงค์จะขาย หรือ ให้เช่าทรัพย์สินในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) กองทรัสต์ให้สิทธิ 

CTD ทีจะซือ หรือเช่าทรัพย์สินในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  (ห้องเย็น  CTD) ฉะนัน หากกองทรัสต์ต้องการขาย

ทรัพย์สินในโครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน กองทรัสต์จะต้องดําเนินการเสนอ

ขายให้แก่ CTD เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และกองทรัสต์จะขาย หรือ ให้เช่าทรัพย์สินในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 

(ห้องเย็น CTD) ให้แก่บุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมือ CTD ปฏเิสธไม่ใช้สทิธิภายใต้ข้อสญัญาดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีเงือนไขในการใช้สิทธิในการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ภายใต้สญัญา

ตกลงกระทําการดังกล่าว แต่ข้อสัญญาก็ได้กําหนดให้กองทรัสต์ และ CTD ตกลงรายละเอียดของราคาการลงทุน ข้อกําหนด 

และเงือนไขอันเป็นสาระสําคัญในการลงทุนในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) รวมทังดําเนินการต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการจําหน่ายไปซึงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ 

กฎหมายหลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

4.2.15  ความเสยีงจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์บางโครงการมีการให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืนทีรายเดียว 

 เนืองจากในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) มีการให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืนทีรายเดียว  

(“ผู้ เช่าพืนทีหลัก”) ซึงรายได้จากการให้ผู้ เช่าพืนทีหลักเช่าในโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ดังกล่าว  

คิดเป็นอัตราส่วนพืนทีให้เช่าประมาณร้อยละ 1.00 ของพืนทีเช่ารวมของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทังหมด ดังนัน หากผู้ เช่า

พืนทีหลักดงักล่าวยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าเมือสัญญาครบกําหนด และกองทรัสต์ 

ไม่สามารถหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนผู้ เช่าพืนทีหลกัรายดงักล่าวได้ อาจส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบการและรายได้ของกองทรัสต ์  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ และพบว่า 

ผู้เช่าพืนทีโดยส่วนใหญ่ของกองทรัสต์เป็นผู้เช่าทีมีศักยภาพและมีชือเสียงเป็นทีรู้จัก อีกทัง สัญญาเช่าทีกองทรัสต์จะเข้าเป็น

คู่สญัญากับผู้เช่าพืนทีหลกันันเป็นสญัญาเช่าระยะยาวและได้มีการจดทะเบียนการเช่ากับสํานักงานทีดิน และทรัพยสิ์นหลักของ

กองทรัสต์ทีมีผู้ เช่าพืนทีรายเดียวก็มีเพียง 1 ยูนิต ได้แก่ โครงการคลงัสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ดังนัน ความเสียง

จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า การยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาของผู้เช่าพืนทีหลัก อันอาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์  

จึงน่าจะมีความเป็นไปได้ไม่สูงมากนัก  ประกอบกับโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) ตังอยู่ในทําเลที
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เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอืนได้อย่างสะดวก และเป็นทีน่าสนใจแก่ผู้ ประกอบการ ดังนัน ในกรณีที

กองทรัสต์ต้องจดัหาผู้ เช่าพืนทีรายใหม่มาแทนผู้ เช่าพืนทีหลกั กองทรัสตจึ์งน่าจะจดัหาผู้เช่าพืนทีรายใหมม่าทดแทนได้ไม่ยากนกั 

นอกจากนี ตามข้อกําหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทรัสต์กับผู้เช่าพืนทีหลักในโครงการ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) กําหนดว่าในกรณีทีสญัญาสินสุดโดยเกิดจากความผิดของผู้ เช่าพืนที กองทรัสต์ 

ในฐานะผู้ ให้เช่า มีสิทธิริบเงินมัดจําการปฏิบัติตามสัญญาได้โดยดําเนินการหารือกับผู้ เช่าพืนทีและพิจารณาถึงความ

สมเหตุสมผลในการริบเงินมัดจํา และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนืองจากการผิดสัญญา 

เพือเป็นการชดเชยความเสียหายในกรณีทีกองทรัสตต้์องจัดหาผู้ เช่าพืนทีรายใหม่มาทดแทน 

4.3     ความเสยีงของการเปลียนแปลงในมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ประกอบด้วยทรัพย์สินทกีองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่า  

- ทรัพย์สินทีลงทุนในสิทธิการเช่า 

มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่  การเปลียนแปลงในอัตราการเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ อตัรา

ค่าเช่าทรัพย์สิน หรือจากสาเหตุอืนนอกเหนือการควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ และจะเท่ากับศูนย์เมือหมดระยะเวลาการเช่า 

ปัจจุบนักองทรัสต์มีทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่ารวม 444,354 ตารางเมตร  คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของพืนทีให้เช่าทงัหมด  

- ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ  

มูลค่าอาจมีการเป ลียนแปลงจากการประเมินของผู้ ประเมินอิสระ ซึงอาจได้ รับผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงในอัตราการเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ อตัราค่าเช่าทรัพยส์ิน หรือเนืองจากสาเหตุอืนใดทอียู่นอกเหนือการควบคมุของ

ผู้จดัการกองทรัสต์  

ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 

5.       ข้อพิพาททางกฎหมาย  

กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีมีนัยสําคัญซึงจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต ์

6. ข้อมูลสําคัญอืน  

 กองทรัสต์ไม่มีข้อมลูสําคญัอืนทอีาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยัสําคัญ 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1 หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

จํานวนเงินทุนในโครงการ (ณ วนัที 30 กันยายน 2562) 28,313,422,110 บาท 

จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครังแรก 3,425,000,000 บาท 

บวก จํานวนเงินทุนในการเพิมทุนครังที 1 2,243,000,000 บาท 

บวก จํานวนเงนิทุนในการเพิมทุนเพือรองรับ  

การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 19,881,389,026 บาท 

บวก จํานวนเงินทุนในการลดทุนครังที 2 3,139,799,491 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทุนในการลดทุนครังที 1 66,239,500 บาท 

ลบ   จํานวนเงนิทุนในการลดทุนครังที 2 59,697,750 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทุนในการลดทุนครังที 3 241,761,757 บาท 

ลบ   จํานวนเงินทุนในการลดทุนครังที 4 8,067,400 บาท 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและทีได้รับ 

จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วนัที 30 กันยายน 2563) 28,313,422,110 บาท 

จํานวนหน่วยทรัสต ์(ณ วนัที 30 กันยายน 2563) 2,822,387,048  หน่วย 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 10.6203 บาท 

(ณ วนัที 30 กันยายน 2563) 

ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

สทิธิการลงคะแนนน      1 เสียง ต่อ 1 หน่วย  

7.2 ข้อมูลผู้ ถือหน่วย 

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 30 กันยายน 2563      

ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถืออยู่ 

คิดเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และ FRASERS PROPERTY THAILAND 

(INTERNATIONAL) PTE.LTD. 

628,319,999 22.26% 

2.  สํานกังานประกันสังคม 343,298,173 12.16% 

3.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 169,323,656 6.00% 

4.  ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 113,816,085 4.03% 

5.  กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 109,818,751 3.89% 
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 ชือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถืออยู่ 

คิดเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

6.   กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์อินคัมพลัส 47,966,487 1.70% 

7.   PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 44,980,024 1.60% 

8.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 

43,508,420 1.54% 

9.   กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์พร็อพเพอร์ตี แอนด์  

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซเิบิล 

41,424,556 1.47% 

10.  MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 41,200,000 1.46% 

รวม 1,583,656,151 56.11% 

                                                                                7.2.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที 30 กันยายน 2563 (ถือหน่วยทรัสต์ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป    

โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถืออยู่ 

คิดเป็นสัดส่วนการ

ถือหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1.  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) และ FRASERS PROPERTY THAILAND 

(INTERNATIONAL) PTE.LTD.  

628,319,999 22.26% 

2.  สํานกังานประกันสงัคม 343,298,173 12.16% 

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงาน

ของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“FPT”)  

FPT เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จดัการกองทรัสต์ ปัจจุบัน FPT ถือหุ้น

ในผู้ จัดการกองทรัสต์ประมาณร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว โดย FPT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ (Sector: Property Development) นอกจากนี FPT ยังทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน

ประเภทอาคารโรงงาน  
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2. บริษัท มิตซุย แอนด์ โค (เอเซียแปซิฟิก) จํากัด (“มิตซุย”) 

มิตซุยซึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายหนึงของกองทรัสต์ และปัจจุบันถือหุ้นประมาณร้อยละ 30 ของ

จํานวนทุนจดทะเบียนทีออกและทีชําระแล้วของผู้จดัการกองทรัสต์ มิตซุยเป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตงัเป็นนิติบุคคลในประเทศ

สิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค จํากัด (Mitsui & Co., Ltd.) (ญีปุ่ น) ซึงมีเครือข่ายธุรกิจทีใหญ่ทีสุดของ

โลกบริษัทหนึง ดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น การค้าขาย การลงทุน และ การให้บริการ ทังนี มิตซุย มิได้มีความสัมพันธ์

เกียวข้องกบั FPT แต่อย่างใด 

 7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี 

ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มากกว่าปีละ 2 ครังได้ ทงันี 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณีหรืออัตราอืนใดที สํานกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึง หมายถึง กําไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี 

การหักกําไรทียังไม่ได้เกิดขึน (unrealized gain) จากการประเมินค่า หรือการสอบทานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทงัการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. เพือให้สอดคล้องกับ

สถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

2. ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

7.3.2 ข้อจํากดัและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ ผู้จัดการกองทรัสต์ ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 

ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้

บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกัช้าถึงข้อจํากัดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนนั ในส่วนทีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

เว้นแต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมี

สิทธิได้รับในคราวนนั  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตรา

ประโยชน์ตอบแทน โดย 
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ก. ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนและทรัสตีหรือแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยทรัสต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

4. ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกลา่วไปใช้เพือการ 

อืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของทรัสต ์

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์

ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าตํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนัน  

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

7.3.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน ตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2563 

ครังที รอบผลการดําเนินงาน 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 
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ครังที รอบผลการดําเนินงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

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 0.1600 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 

24 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 11 มี.ค. 2563 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

25 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 8 มิ.ย. 52 63 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

26 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 3 ก.ย. 2563 0.1670 ประโยชน์ตอบแทน 

27 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 2 ธ.ค. 52 63 0.1680 ประโยชน์ตอบแทน 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทวัไป 

 ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

จํากัด (“บริษัท”) 

Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Company 

Limited 

 ทีตงัสํานักงานใหญ่ 

 

เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชนัที 22-23 ถนนพระราม 4 

แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท์ 02-483-0000  โทรสาร 02-483-0592 

 เว็บไซต์ www.ftreit.co.th 

 อีเมล์ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ ftreit.ir@frasersproperty.com 

 เวลาทําการ 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  

 ทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท  

 จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

 มลูค่าทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

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

ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด) ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (“FTREIT”) 

8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชือผู้ ถือหุ้น รายชือกรรมการ และผู้บริหาร 

(1) รายชือผู้ ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2563 

ลําดับ รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ (%) 

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

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

3. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด  3  0.0003 

รวม  1,000,000  100.00 

(2) โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

(REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าทีบริหารตามโครงสร้าง ดงันี 

        แผนผังโครงสร้างการจัดการ 

 
/1 ตัวแทนจากมิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอ ีแอลทีด ี
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 (3) คณะกรรมการบริษทั 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  ซึงประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน  

6 ท่าน ดังนี 

1. นายตรีขวญั บุนนาค  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ 

3. นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ์  กรรมการ 

4. นายโสภณ ราชรักษา  กรรมการ 

5. นายฮิโรอากิ ซากาเนะ กรรมการ 

6. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้จดัการ 
 

(4)  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการยกเว้นกรรมการอิสระเป็นผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) หน้าทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าทีและ 

ความรับผิดชอบต่อตัวบริษัทเอง และหน้าทีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซึงมีรายละเอียดดงันี 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุม

ของผู้ ถือหุ้นด้วยความซือสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผดิชอบทีเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดี  

(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทในทีประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล

และเชือถือได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 

เท่าเทียมกัน 

(6) มีความพร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหน ดกลยุท ธ์  

การบริหารงาน การแต่งตังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมทีจะคัดค้านการกระทําของ

กรรมการอนื ๆ หรือฝ่ายจดัการ ในกรณีทีมีความเห็นขดัแย้งในเรืองทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกราย 
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(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที

เกียวข้อง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(8) แต่งตังผู้ ตรวจสอบภายใน ดูแลการปฏิบัติงาน และรับทราบรายงานการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือ รายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

(10) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยัง

มิได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมูล ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที

บริษัทกําหนด 

(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง  รวมทัง

คดัเลือก เสนอแต่งตงักรรมการเพิมเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(13) ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษา

ภายนอกเกียวกับการดําเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(14) พิจาณาและอนุมัติเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การจดัประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคดัเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ

บริษัท เป็นต้น 

(15) กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะ

ผู้บริหาร/ผู้ทีได้รับมอบหมาย 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต์ 

(1) กําหนดนโยบายทีสําคญัของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือก

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พิจารณาอนุมตัิการซือ/ขายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ตามนโยบาย

ของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กองทรัสต์ ซึงรวมถึงแหล่งทีมาของเงินทุน จํานวน

ข้อกําหนด และเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

(4) ดูแลจดัการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทังรายงานประเด็นต่าง ๆ 

ทีสําคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พิจารณาอนุมติังบการเงนิรายไตรมาสและประจําปีของกองทรัสต์ 

(6) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจําปีของกองทรัสต ์
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(7) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ 

(8) พิจารณาอนุมติัการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ 

(9) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับ 

ทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(10) กรรมการอิสระ พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือ รายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

(11) พิจารณาอนุมติัแนวทางดําเนินการเพือบริหารความเสียงต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนกับกองทรัสต ์

(12) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระบบการควบคุม

ภายในของกองทรัสต์ 

(13) พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม 

เพือให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทเกียวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายกฎหมายและกํากับ

ดูแล 

(14) คดัเลือก เสนอแต่งตงั เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ตามความเหมาะสม 

(15) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลักทรัพย์ กรรมการจะต้องระงับการซือขายหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมก่อนทีข้อมลูในนนัจะเปิดเผย

ต่อสาธารณะชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทีเป็นสาระสําคญันนัต่อบุคคลอืน โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

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

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามเกณฑ์ที กลต. กําหนด 

(6) ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 30 กันยายน 2563 มีดังนี 

1. นายพีระพัฒน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้ จดัการ 

2. นายธนวฒัน์ เลศิศิรรังสรรค์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

3. นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน์  ผู้ อํานวยการอาวุโสสายงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

                                                 เพือการลงทุน 

4. นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา  ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงานการเงิน รักษาการ

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงนิ และเลขานุการบริษัท 

5. นายวีรยุทธ เหล่าเวชประสทิธิ ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล 

6. นายภูมภาร อรุณธรรมกุล ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทุน และนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

7. นางสาวนําทิพย์ ปานจนัทร์  ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงนิและบัญชี 
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(7) ผู้ มีอํานาจควบคุม 

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

FPT เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จดัการกองทรัสต์ ปัจจุบัน FPT ถือหุ้น

ในผู้จัดการกองทรัสต์ประมาณร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว โดย FPT เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry: Property & Construction) ในหมวด

ธุรกิจพัฒ นาอสังห าริมท รัพ ย์  (Sector: Property Development) นอกจากนี  FPT ยังทําห น้าที เป็น ผู้บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานของกองทรัสต์ 

(8)  กรรมการอิสระ 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมี

คุณสมบติัอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลทีเกียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มส่ีวนร่วมในการบริหารงานรวมทงัไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา ทีได้รับเงินเดือน

ประจําจากบริษัท หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียใน

ลกัษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทงัในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะ 

ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตงัให้เป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีทีจําเป็นเพือผลประโยชน์ของ

บริษัท และพร้อมทีจะคดัค้านการกระทําของกรรมการอืน ๆ หรือของฝ่ายจัดการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพือตัดสนิใจในกิจกรรมทีสําคญัของ

บริษทั 

(7) มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นทยีอมรับ 

(8) ไม่เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น

ผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ

สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมาย 

ทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตาม
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กฎหมายนนั ทงันี ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมทีเกียวกับการซือขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะ

เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(10) ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัท 

ทงันี บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัท ดงัต่อไปนี 

(1) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีกระบวนการ

จัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้  

และทนัเวลา 

(2) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการทํางานทีเหมาะสมในการทําหน้าทีในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์ 

(4) ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อ

กองทรัสต์ 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการอิสระทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานทีเกียวข้องจะต้องมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอรวมถึงการให้คําแนะนําทีจําเป็นเกียวกับเรือง ดงัต่อไปน ี

(1) รายการทีเกยีวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 

(2) จุดอ่อนและจุดทีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ทํางานในการทําหน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทังนี คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาททีสําคัญในการติดตามและให้

คําแนะนําทีจําเป็นแกบ่ริษทั ในการดําเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทีเกียวข้อง 

(9) กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าทีในการควบคุมติดตามบังคับบัญชาและดูแลการทํางานของบริษัท  

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดังน ี

(1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวัน รวมถึงการ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทเพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสญัญาทีเกียวข้อง 

(2) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง

และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัท และกําหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนโบนสั และสวสัดิการต่าง ๆ สําหรับพนกังาน 
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(3) ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานด้านต่าง ๆ ของบริษัท 

(4) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง 

(5) มีอํานาจในการออก แก้ไขเพิมเติม ปรับปรุงระเบียบคําสัง และข้อบังคับเกียวกับการ

ทํางานของบริษัท 

(6) มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง

แทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ

อํานาจทีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนด หรือคําสงัทีคณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดไว้ ทงันี การมอบหมาย

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนนัจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้

กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ จดัการ สามารถอนุมติัรายการทีตน หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง อาจมี

ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนืใดกบักองทรัสต ์

8.1.3 หน้าทีและความรับผดิชอบของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ 

ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีในการดําเนินการใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีภายใต้การกํากับดูแลของทรัสตี 

และตามทีกําหนดในสญัญากอ่ตงัทรัสต์ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้าทีดงัต่อไปนี  

1.      หน้าทโีดยทัวไปของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) ก่อตังกองทรัสต์ และปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริต เพือประโยชน์ทีดี

ทีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีได้ให้ไว้

เพิมเติมในเอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) 

(2) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ แผนการดําเนินงานของกองทรัสต์ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนกฎ

และประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต ์

(4) ดําเนินการเพิมทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในสัญญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดําเนินการลดทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในสัญญาก่อตงัทรัสต ์
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2. หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 

แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอืนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ในกรณีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องชีแจง ส่งเอกสาร หรือ หลักฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการ หรือ ไม่ดําเนินการใด ๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ก) ข้อมูลเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนกับกองทรัสต์ ตลอดจน

มาตรการทีใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดยชดัแจ้งในการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครังแรก และทุกครังเมือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 

(ข) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์  

และข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ข้อมลูเกียวกับ

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระ

ผูกพนัของกองทรัสต์  

(ค) ข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลทีเป็นคู่ค้ากับ

กองทรัสต์ (หากมี)  

(3) ดูแลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจะใช้สิทธิออก

เสยีงในการอนุมตัิเรืองต่าง ๆ รวมทังได้รับข้อมูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ รวมทังข้อบังคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

(4) จัดทําและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลา 

ทีกําหนด เช่น รายงานประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม รายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรับและรายจ่าย สิทธิเรียกร้อง 

และหนีทีต้องชําระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมลูเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเกียวกับรายการทีเป็น

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั ข้อมูลทีเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

หลกั เป็นต้น 

3.      หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์เกียวกับการลงทุนหรือการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอืนอย่าง

เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองท รัสต์ 

และหลกัเกณฑที์กําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์  

(2) ดําเนินการต่าง ๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มันใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ 

หรือการเข้าทําสญัญาทีเกียวเนืองกับอสังหาริมทรัพย์เพือกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
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(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสียงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน ๆ พร้อมจัดให้มีแนว

ทางการบริหารความเสียง  

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักตามหลักเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟืนฟู และบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดี 

(6) จัดให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน 

โดยประกันภัยจะต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย ์

(7) ให้ความช่วยเหลือทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

รวมถึง การตกลงดําเนินการจดัหาผู้ซือทรัพย์สินหลัก   

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะช่วยเหลอืในเรืองต่าง ๆ เพือให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ หรือทําธุรกรรมดงักล่าวให้แก่บุคคลอนืได้  

(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์ 

และทรัพย์สินของกองทรัสต์ แผนการกู้ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 

4.    หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์เกียวกับการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(1) อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือ  บุคคลที ได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึง 

ผู้ให้บริการทีเป็นบุคคลทีสามในการสํารวจทรัพย์สินหลัก  

(2) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลักก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสตี 

เมือมีการทําหรือตอ่สญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่หรือเมือสัญญาเช่าและสัญญาบริการเดิมสินสดุลง (แล้วแต่กรณี) 

(3) ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตุภัยพิบั ติต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต ์

(4) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึงเงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต ์

(5) จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบญัชี  

(6) เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพือการ

ดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) หรือเพือวตัถุประสงค์อืน ๆ ทีตกลงร่วมกนักับทรัสตี ภายใต้วงเงินทีได้รับอนุมตัิจากทรัสตี  

(7) จัดให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข 

ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  
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(8) ใช้สิทธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้  หรือใช้สิทธิทางกฎหมายอืน ๆ แทนทรัสตี 

ในเรืองทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครังคราว 

(9) ให้คําแนะนําทรัสตีเกียวกับสภ าพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์  

และผลกระทบทีจะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว  

5.     หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตี 

และขอให้ทรัสตีกําหนดเงือนไขในการทําธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีทีทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มี

เหตุผลและความจําเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ดําเนินธุรกรรมดังกล่าว 

6.     หน้าทีทีเกียวข้องกับการกู้ยืมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ยืม ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีดงัต่อไปน ี

(1) เปิดเผยจํานวนเงินกู้ ยืม และเงินกันสํารองเพือชําระหนีตามสัญญากู้ยืมเงินหรือตามทีมี

ภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชีชวน และแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต ์

(2) กําหนดวงเงินกันสํารองตาม (1) ทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพัน

จากการกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสด 

ทีเกิดจากการขาดทุนทียังไม่เกิดขึน (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ

กองทรัสต ์

(3) กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดทีมีสภาพคล่อง 

ไม่เพียงพอทีจะกันเงนิสํารองไปรวมเพือการกันสํารองในรอบระยะเวลาบญัชีถัด ๆ ไป 

7.      หน้าทีอืนๆ ของผู้ จัดการกองทรัสต์  

ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินของ

กองทรัสตแ์ละการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้ จดัการกองทรัสต์จะแต่งตงัทีปรึกษาซึงไม่มีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมเท่านัน ทังนี แต่หากข้อเท็จจริงเปลียนแปลงไปทําให้ทีปรึกษามีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณา ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผู้ ทีมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน  

และดําเนินการอืนใดตามทกีําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้ จดัการกองทรัสต ์

8.1.4 การบริหารจัดการ 

บริษัทได้รับการจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์ทีจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลัก ทงันี 

บริษัท ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 7 ฝ่ายหลกั เพือให้การปฏิบัติหน้าทีในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของบริษัท เป็นไปตามสัญญา
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ก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบต่าง ๆ  

ทีเกียวข้อง โดยฝ่ายงานต่าง ๆ มีหน้าทีความรับผิดชอบซึงสามารถสรุปได้ดังนี 

(1) ฝ่ายการลงทุน และนักลงทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์  ดูแลงานงานด้านการลงทุนในทรัพย์สินหลักและงานด้านนักลงทุน

สมัพนัธ์ ดงัน ี 

งานด้านการลงทุน  

หน้าทีหลัก คือ การจัดการให้กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีมีคุณภาพ และปริมาณทีเหมาะสม 

เพือให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนือง และสร้างผลตอบแทนทีดีทีสดุต่อผู้ถือหน่วย  

รายละเอียดของหน้าทีและความรับผิดชอบด้านการลงทุน มีดงันี 

1.  กําหนดกลยุทธ์ วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ และพิจารณาตัดสินใจเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ 

ซึงได้แก่การลงทุนและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก รวมทังการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินหลักให้สามารถ  

สร้างรายได้และผลตอบแทนทีเหมาะสมให้แก่กองทรัสต์ (Asset Enhancement Initiative: AEI) โดยปฎิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของสัญญาก่อตังกองทรัสต์ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย ์  

2.  ดําเนินการให้การลงทุนและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก รวมทังการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินหลัก

สําเร็จลลุ่วงตามแผนงาน ซึงทํางานร่วมกับทปีรึกษาด้านต่าง ๆ 

3. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์เมือมีการลงทุนหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั รวมทัง

การปรับปรุงทรัพย์สินหลัก โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบทานสมมติฐานทีใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน 

และความสมเหตุสมผลของราคาประเมิน  

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน้าทีหลัก คือ การให้ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อนักลงทุน/นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการดูแลเกียวกับ   

เรืองร้องเรียนจากนกัลงทุนด้วย 

1. ให้ ข้อมูลเกียวกับกองทรัสต์ภายใต้การจัดการต่อนักลงทุน  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทังในประเทศ 

และต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร การเข้าพบ เว็บไซต์ รวมทังสือต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 

นกัลงทุน/นกัวิเคราะห์ได้เข้าเยียมชมทรัพย์สินของกองทรัสต ์

2. ออกแบบและจดัทํารายงานประจําปีของกองทรัสต์ โดยรวบรวมข้อมลูจากฝ่ายงานทีเกียวข้อง 

3. รับเรืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกียวกับกองทรัสต์จากนักลงทุน (ถ้ามี) เพือนําเสนอต่อกรรมการผู้ จดัการ

เพือหาทางดําเนินการแก้ไข หรือชีแจงต่อผู้ ร้องเรียน 
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(2)  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสายงานบริหารอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ซึงมีหน้าที

หลักในการพิจารณานําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ออกจัดหาผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้กองทรัสต์

สามารถสร้างรายได้อย่างสมําเสมอ 

รายละเอียดของหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มีดังน ี

1. การพิจารณาแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ซึงครอบคลุมทังในการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน การพิจารณาอัตราค่าเช่า การบริหารจัดการกลุ่มทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(Asset Portfolio Management) เช่น  การผสมผสานของผู้ เช่าในธุรกิจ /สัญชาติทีหลากหลาย ความเหมาะสม        

ของธุรกิจผู้ เ ช่าในแต่ละทีตังของทรัพย์สิน  เป็นต้น ทังนี ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการ 

โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด  ๆ  ทีอาจเกิดขึนจากการมีบุคคลเกียวโยงเข้ามาเกียวข้องกับ 

การจดัหาผู้เช่า  

2. การทําสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผู้ เช่า ซึงครอบคลุมเงือนไขหลัก เช่น ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า 

หน้าทีความรับผดิชอบของผู้ เช่าและผู้ให้เช่า เป็นต้น 

3. ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในการขอหรือต่อใบอนุญาต 

ต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า (ถ้าม)ี 

4. จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจําปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง โดยฝ่าย

บริหารสินทรัพย์จะตรวจสอบเพือให้แน่ใจว่า รายงานประเมินค่าทรัพยสิ์นถูกต้องและมีความสมเหตุสมผล ทังส่วนของ

สมมติฐานทีใช้ในการประเมินราคา รวมถึงข้อมลูอืน ๆ ในรายงาน 

(3)  ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย ์อยู่ภายใต้สายงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน มีหน้าทีหลกัในการดูแล

ให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและสามารถจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ ตลอดจน

ให้บริการซ่อมบํารุงทรัพย์สินทีเสียหายเมือผู้ เช่าร้องขอ  

รายละเอียดของหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย ์มีดงัน ี

1. จัดให้มีการดูแลรักษา  และซ่อมบํารุง  ทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพทีดี  พร้อมต่อการนําออกจัดหา

ผลประโยชน์ ตลอดจนจัดให้มีการดูแลพืนทีส่วนกลางของโครงการให้มีภูมิทัศน์ทีดี (Preventive and Corrective 

Maintenance) 

2. จดัการให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้องอาคารเพือการอุตสาหกรรม 

เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบอาคารประจําปีสําหรับอาคารขนาดใหญ่เพือนําไปขอใบรับรองการใช้อาคารจาก

หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เป็นต้น 

3. จดัให้มีการประกันภยัทรัพยสิ์นของกองทรัสต์อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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4. จดัให้มีการตรวจตราสภาพทรัพย์สินประจําปี 

5. ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิมเติมตามทีได้รับแจ้งจากฝ่ายการลงทุน 

(4)  ฝ่ายบริหารการเงิน 

ฝ่ายบริหารการเงินมีหน้าทีบริหารโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์จัดหาแหล่งเงินทุนเพือสนับสนุนการลงทุน

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทรัสต์ จัดทําและบริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต ์และการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมีคุณภาพทีให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม 

รายละเอียดหน้าทีรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการเงิน มีดงัน ี

1. จดัหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนให้แก่กองทรัสต์ เช่น การกู้ เงินระยะยาวหรือ

ระยะสัน การออกหุ้นกู้ การเพิมทุนโดยการออกและการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่  เป็นต้น โดยคํานึงถึง

โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงินทีเหมาะสมของกองทรัสต์  

2. จดัทํางบประมาณ และบริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต ์  

3. บริหารจดัการกระแสเงินสดของกองทรัสต ์  

4. พิจารณาตดัสินใจเกียวกับการจ่ายเงินปันผล เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมัติ ทงันีให้เป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ 

5. พิจารณาตดัสินใจลงทุนในทรัพย์สนิอนืตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 

(5)  ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ฝ่ายการเงินและบญัชีมีหน้าทีหลักในการจัดทํารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ การเรียกเก็บค่าเช่า/บริการ

จากผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต ์และการจ่ายชําระเงินของกองทรัสต์  

รายละเอียดหน้าทีรับผิดชอบของฝ่ายบญัชีและการเงนิ มีดงันี 

1. จัดให้มีรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และประจําปีของกองทรัสต์ภายใต้การจัดการ ซึงผ่านการ

สอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

2. จดัเก็บค่าเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต ์ โดยการออกใบแจ้งหนี และนําเงิน/เช็คเข้าบญัชีของกองทรัสต ์  

3. จดัทําและจัดส่งรายงานหนีคงค้างให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์ เพือติดตามทวงถามค่าเช่าทีค้างชําระ 

4. ดําเนินการจ่ายชําระเงินให้แก่เจ้าหนีของกองทรัสต ์  

5. คํานวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ เพือเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ตามกฎเกณฑ์ทีกําหนด 
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 (6)  ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล 

ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลมีหน้าทีหลักในการดูแลงานด้านกฎหมาย และกํากับดูแลให้กองทรัสต์ 

และบริษัทมีการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ทอีอกโดยหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึง

งานดูแลเกียวกับข้อพิพาทด้วย 

รายละเอียดหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล มีดงันี 

1. ดูแลงานนิติกรรมสัญญา กําหนดและเจรจาต่อรองเงือนไขต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพือรักษาสิทธิของ

กองทรัสต ์และดูแลให้การจดัทําสญัญาต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง  

2. จดทะเบียนทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีสํานกังานทดิีน ทงัในด้านการโอน รับโอน สิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน หรือจําหน่ายไป จดทะเบียนการเช่า รวมทงัการรังวดัสอบเขตทีดิน 

3. ฟ้องร้อง ดําเนินคดี ผู้เช่าทีค้างชําระค่าเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่ากําหนด โดยร่วมกับทีปรึกษากฎหมาย

จากภายนอก 

4. ดูแลให้กองทรัสต์มกีารปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีได้

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

กฎข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอืน ๆ 

ทีเกียวข้อง 

5. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัท เพือให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าทีในฐานะของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ได้ตามกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ 

6. ร่วมตรวจสอบการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ว่าเป็นรายการเกียวโยงหรือไม่ และดูแลให้การทําธุรกรรม

ของกองทรัสต์กับบุคคลเกยีวโยงเป็นไปตามข้อบงัคบัทีเกียวข้อง   

7. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีจําเป็นต่อบริษัท ซึงรวมถึงการเปิดเผยการ

เปลียนแปลงของข้อมลู (ถ้าม)ี เพือให้บริษัทสามารถดูแลติดตามคุณสมบตัิของกรรมการและผู้บริหาร และควบคุมดูแล

การทําธรุกรรมของกองทรัสต์กบับุคคลเกียวโยงได้อย่างถูกต้อง 

8. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทุนตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

9. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ โดยมีการจัดเตรียมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนจดบันทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกียวกับการประชุม 

ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง  

10. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในทีบริษัทว่าจ้าง เพือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าทีได้

อย่างไม่ติดขดั 
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11. รับเรืองร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเกียวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกอืนในกรณีทัวไปทีไม่ใช่ เรือง

เกียวกับนกัลงทุน (ถ้าม)ี เพือนําเสนอต่อกรรมการผู้ จดัการ/กรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพือหาทางดําเนินการแก้ไข 

หรือชีแจงต่อผู้ ร้องเรียน  

12. ดําเนินการจัดการเมือมีเหตุการณ์กรณีพิพาทเกิดขึน โดยแจ้งต่อกรรมการผู้ จัดการ และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาแนวทางในการไกล่เกลียข้อพิพาท หรือดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม 

 (7) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในซึงได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีดูแลตรวจสอบให้การปฏิบัติหน้าที

ของทุกฝ่ายงานของบริษัท มีการดําเนินการเป็นไปตามขนัตอนการปฏิบติัการในเรืองต่าง ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดหน้าทีความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดงัน ี

ก. กําหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าทีของฝ่ายงานต่าง ๆ ในทุกต้นปี 

ข. ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีตามแผนงานทีกําหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

ค. ดูแลให้การทํารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไป

ตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง 

ง. สอบทานความมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทว่าจ้างบุคคลอืนให้ทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล 

เป็นผู้ประสานงานเพือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าทีตามทีกล่าวข้างต้นได้อย่างไม่ติดขัด รวมทงัดําเนินการ

ให้มีการนําเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วันที 30 กันยายน 2563 

ลําดับ ฝ่าย จํานวนในปัจจุบัน 

1. กรรมการผู้ จดัการ 1 

2. ฝ่ายการลงทุน และนักลงทุนสมัพนัธ์ 2 

3. ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 4 

4. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5 

5. ฝ่ายบริหารการเงิน 3 

6. ฝ่ายการเงินและบญัชี 15 

7. ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล 2 

8. ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ว่าจ้างบุคคลภายนอก 

9. ฝ่ายธุรการ 3 

รวม 35 
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8.2     ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด   

เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยแ์ต่ละราย ดงันี 

8.2.1 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (FPT) 

 ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ทีอยู่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชันที 22-23 ถนนพระราม 4  
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 FPT ถูกจัดตังขึนในปี 2533 เพือดําเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดย FPT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทุนจดทะเบียน ณ วนัที 30 กันยายน 2563 จํานวน 3,227 ล้านบาท (ชําระแล้ว 2,319 ล้านบาท) 

และมีส่วนเกินมลูค่าหุ้นอีกจํานวน 25,819 ล้านบาท โดยมีบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 81.1 ปัจจุบัน FPT ได้พัฒนาอาคารโรงงาน 

ให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานชันเดียว โดยอาคารโรงงานดังกล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย การก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าวข้างต้นดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของ FPT  

ซึงประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผู้ จดัการโครงการซึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ทงันี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของ

ตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทังในด้านการเงนิการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิมความคล่องตวัในการก่อสร้าง 

กล่าวคือสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงาน

ตามทีลูกค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว นอกจากนี 

ยังให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้ารวมทังการให้บริการ 

ขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจกัรสําหรับคนต่างชาติและการให้บริการทวั ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนํา 

ผู้ซือสินค้าหรือผู้ จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าการให้บริการดังกล่าวนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้าและบริการ  

ซึงส่งผลให้ FPT สามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้ FPT ยังทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานของกองทรัสต์ 

8.2.2 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากดั (FPIT) 

ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

ทีอยู่ เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชันที 22-23 ถนนพระราม 4  
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FPIT เดิมชือบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ FPT โดย ณ วนัที 30 กันยายน 2563 FPT ถือหุ้น

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

FPIT ได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 2563 จํานวน 

11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลังสินค้าทีมี คุณภาพระดับสากลเพือให้เช่า และ/หรือ ขาย ซึง FPIT 

ได้ดําเนินการพัฒนาอาคารคลังสินค้าให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารคลังสินค้าชนัเดียว โดยคลังสินค้าดังกล่าวตังอยู่ในโครงการ

คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ในประเทศไทย โดยปัจจุบนั FPIT มีหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ในส่วนของคลงัสินค้า 

8.2.3 บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) 

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จดัตงัขึนในปี 2556 เพือดําเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการคลงัสินค้า

คุณภาพและให้เช่าคลงัสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิงในบริเวณท่าเรือแหลมฉบงั ปัจจุบนั สหไทยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

จํานวน 400 ล้านบาท ซึงสหไทยได้รับการแต่งตังเเป็นผู้บริหารจัดการพืนทีเขตปลอดอากร (Free Zone) ของทรัพย์สินหลักที

กองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมบางส่วนในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบงั 3) โดยมิได้บริหารในด้านการ

จดัหาผลประโยชน์ให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต ์

8.2.4 หน้าทแีละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ดําเนินการเพือให้มันใจว่ารายได้ทีเกิดขึนจากอสังหาริมทรัพย์นันได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือ

วิธีการอืนใด และบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์หนังสือชีชวนแบบ

แสดงรายการข้อมูลแผนการดําเนินงานประจําปีทีได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์ มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์กฎระเบียบ 

และ กฎหมายทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงกฎและประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. 

2. จดัหาผู้เช่าเพือเช่าพืนทีในอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ประสานงานรวมถึงเจรจากับผู้ เช่า 

ในการเข้าทําสัญญาเช่าและสญัญาบริการหรือสัญญาอืนใดทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนรวมถึงการบริหารงาน

ให้เป็นไปตามสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

3. ประสานงาน เรียกเก็บติดตามทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยชําระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ 

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง และหนีสินใด ๆ (หากมี) และการออก

ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงินชัวคราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และนําส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์

โดยโอนไปยังบญัชีของกองทรัสต์ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนด โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทรัสต์ ระเบียบ ประกาศ 

กฎหมายทีเกียวข้อง และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ตามทีผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้แจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบเป็น 

คราว ๆ ไป 

4. ดําเนินการเพือให้มนัใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทังหมดทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ทีผู้ เช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด 

5. บํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพทีดีเพือพร้อมนําออกให้เช่าหรือขาย ซึงรวมถึงการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในกรณี
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ทีค่าใช้จ่ายทีใช้ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์สูงกว่างบประมาณทีได้รับอนุมัติ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบ

จากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึงความเห็นชอบจากผู้ จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวจะไม่ถูกระงับไว้โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร 

6. จดัให้มกีารเปลียนแปลง ฟืนฟู และดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ตามความจําเป็นและสมควร 

7. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ใด ๆ ตามทีจําเป็นเพือประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบรักษาความ

ปลอดภยั ระบบการป้องกันอคัคีภยั ระบบการสือสารและการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย ์

8. ประสานงานกับผู้เช่ารายย่อยเพือจัดหาและคงไว้ซึงประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ 

และประกันภยัความเสียหายทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก โดยให้การประกันภัยทังสองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขต

ความคุ้มครองทีผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนด และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีหน้าทีจัดให้มีการต่ออายุกรมธรรม์และติดต่อ 

ประสานงานกับผู้ รับประกนัภยัในนามของกองทรัสต์ ในการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ทีเกียวข้อง 

9. พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์

รวมถึงสง่รายงานการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ จดัการกองทรัสต์ เมือมีการทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่ ต่ออายุ

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมอืสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสินสุดลง แล้วแต่กรณี  

10. สํารวจโอกาสในการลงทุนและแจ้งให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ทราบถึงทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่า 

ทีมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนทางการลงทุนทีดี ให้ข้อมูลทีจําเป็นเกียวกับทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่าดังกล่าวแก่ผู้จัดการ

กองทรัสต์เพือพิจารณาการลงทุน ติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือรับโอนสิทธิ และอํานวยความสะดวกในการเข้าซือ

ทรัพย์สินและ/หรือรับโอนสิทธิการเชา่ดังกล่าวของกองทรัสต ์

11. ในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องการขายและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการในนามของกองทรัสต์ในการจัดหาผู้ซือและ/หรือผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลเกียวกับ

อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลสรุปของผู้เช่ารายย่อย และกําหนดระยะเวลาการขายและ/หรือโอน รวมถึงข้อมูลใด ๆ ทีจะทําให้ผู้ซือ 

และ/หรือผู้เช่ามีความสนใจในการซือ/เช่าอสังหาริมทรัพย์มากขึน และติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือโอนสิทธิ  

และอํานวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวแก่ผู้ซือและ/หรือผู้ เช่า 

12. ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใด ๆ อันเป็นการนํามาซึงรายได้

จากอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงช่วยเหลือตามทีผู้ จัดการกองทรัสต์ร้องขอเพือให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ 

ขาย ซือ หรือทําธุรกรรมดงักล่าวให้แก่บุคคลอืนได้  

13. รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสารทังหมดเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ

หรือสิทธิประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ ทีจดัทํา

ขึนระหว่างผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีกับบุคคลภายนอกเกียวกับอสังหาริมทรัพย์เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพือ

อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนเพือใช้ในการ

ดําเนินการทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการก่อสร้างและการได้มาซึงส่วนต่อขยายใน

อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ 
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14. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ ทีอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในความควบคุมของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทังเอกสารหลกัฐานทางการ

บัญชีทีเกียวเนืองกับกองทรัสต์ เพือให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี 

และ/หรือทรัสตีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทําการของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจาก

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ต้องดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ทีได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่

กรณี) โดยไม่ชกัช้าเมือได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดังกล่าว  

15. ตรวจสอบและชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

เกียวกับสัญญาทีทํากับผู้ เช่ารายย่อยหรือสัญญาอืนใดเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนใดของกองทรัสต์ในการ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ตามทีผู้ จัดการกองทรัสต์อนุมัติ และจัดเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ทีจ่ายสําหรับค่าใช้จ่าย 

ทีเกียวข้องและนําส่งให้กับกรมสรรพากร 

16. จดัเตรียมและเสนอรายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย 

และบญัชีทดลองรายเดือน ทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง  

17. จัดเตรียมและเสนอรายงานประจําไตรมาสในเรืองสภาวะตลาดซึงมีรายละเอียดเกียวกับการ

เคลือนไหวของสภาวะตลาดและจํานวนของลูกค้าทีเข้ามาเยียมชมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาสภายใน 45 (สีสิบห้า) วัน

หลงัจากวนัสนิสดุไตรมาสในแต่ละไตรมาส 

18. ดําเนินการและ/หรือประสานงานกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ในการจัดการให้ ผู้เช่ารายย่อยได้รับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน รวมถึง 

แต่ไม่จํากัดเพียงระบบไฟฟ้า ระบบนําประปา โทรศัพท์ การกําจัดขยะ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย  

ทีจอดรถ รวมถึงการบริการอืนใดทีจําเป็นสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

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

เพือทําให้กองทรัสต์ได้มาซึงใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็นในการจัดหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

20. ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เช่ารายย่อยในการขอรับใบอนุญาตเกียวกับการ

ประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงใบอนุญาตให้ใช้ทีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี  

21. ติดต่อ  ประสานงาน  ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร และนําส่งภาษี โรงเรือนและที ดินอันเกิดจาก

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรือภาษีอืนใดทีเกียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์

ทีกองทรัสต์ลงทุนต่อพนกังานเจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องในนามของกองทรัสต์ 

22. รับและรักษาไว้ซึงใบอนุญาต (ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอืนใด) เกียวกับการก่อสร้าง

ส่วนขยายใด ๆ ต่อจากอสงัหาริมทรัพย์ เพือทําให้เกิดพืนทีเช่าเพิมขึนในอสงัหาริมทรัพย์นนั 
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23. ดําเนินการอืนใดตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือตามทีผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงกันเป็นครัง

คราวไป เพือให้การบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ หนงัสือชีชวน แบบแสดงรายการข้อมูล และกฎหมาย 

ทีเกียวข้อง 

8.3     ทรัสต ี

8.3.1 ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากัด 

ทีอยู่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอ ร์ ชัน  7 ชัน  21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้ 

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศพัท์  0-2674-6400  โทรสาร  0-2679-6882 

Homepage www.bblam.co.th 

8.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2563 

ลําดับ รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  749,996  74.9996 

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  100,000  10.0000 

3. Asia Financial Holdings Ltd.  100,000  10.0000 

4. บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากัด (มหาชน)  50,000  5.0000 

5. นางสาวชลลดา โสภณพนิช  2  0.0002 

6. นายโชน โสภณพนิช  1  0.0001 

7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ  1  0.0001 

รวม  1,000,000  100.00 

8.3.3  หน้าทีและความรับผดิชอบในการเป็นทรัสตี 

ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุริต ระมดัระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

และความชํานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสียงทีเพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้มี วิชาชีพ 

ในลักษณะเดียวกันนันพึงกระทํา  เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผกูพนัดงัต่อไปน ี

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และในการแก้ไข

เปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ทงันี หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีทีระบไุว้ในสญัญากอ่ตัง ทรัสต์และตาม 
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พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนัน กรณีที

หลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ การจัดการทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

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

มีข้อกําหนดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ให้ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์นัน ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ มีคําสงัตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสตเ์พือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 

(2) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุน 

ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาอืนทีเกียวข้อง และกฎหมาย 

ทีเกียวข้องดงัน ี

(ก) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต.ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงัอยู่ 

(ข) ดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะและปฏิบติัให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมและ

การแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสตร์ายใหม่ 

(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ทีเกิดจาก

ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการจัดทําบัญชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทังการมีมาตรการทีเพียงพอในการให้ความคุ้มครอง

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(3) ควบคุมดูแลผู้ จัดการกองทรัสต์ให้มีการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องซึงรวมถึงการจดัทําและส่งงบการเงิน และรายงานเกียวกับ

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปนี 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 

(ข) งบการเงินประจํางวดการบัญชีทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(ค)  รายงานเกียวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอืนใดเกียวกับกองทรัสต์ 

โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  รวมถึงคํานึงถึงมาตรฐานทีคณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย นอกจากนัน ให้รายงานและชีแจง

เหตุผลต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้า เมือมีเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 
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57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

และจดัสง่รายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนงัสือนดัประชุมสามญัประจําปี 

(4) กํากับดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีข้อมูลทีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูล

ดังกล่าวต้องสือสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด รวมทังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผลเพือให้

มนัใจได้ว่าได้ให้คําแนะนําทีเหมาะสมกับผู้ลงทุนหรือตัดสินใจเพอืผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม 

(5) ดูแลให้กระบวนการเพิมทุนและลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ซึงดําเนินการโดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสตแ์ละกฎหมายทีเกียวข้อง 

(6) ดูแลการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือให้การได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญาก่อตงัทรัสตแ์ละกฎหมายทีเกียวข้อง 

                                  (7) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมตอ่การจัดหารายได้  

ซึงรวมถึงการจดัให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน  โดยครอบคลุมถึงการประกัน

วินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจาก

อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(8) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ กู้ ยืมเงินเพือกองทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เข้าทําสัญญา และดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(9) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน

เป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(10) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการ

กองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(11) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิ 

ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดในสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(12) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การดําเนินการเกียวกับการขอมติ

จากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ ให้เป็นไปตามทกํีาหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(13) ในกรณีผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอืนบริหารอสังหาริมทรัพย์แทน จะดูแลให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าทีของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีระบบในการกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ 

(14) กําหนดให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์จาก

บญัชีเพือการดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีสมควร เพือตรวจสอบรายการดังกล่าว 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
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(15) กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควรซึงเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 

(16) แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์  

เพือการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรือเมอืสํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(17) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง เพือตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ต้องลงมติวา่ เป็นกรณีทีเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์หรือกฎหมายทเีกียวข้อง 

(18) จดัทํารายงานเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการ นบัแต่รู้ หรือ พึงรู้ถึงกรณีทีผู้ จดัการ

กองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแกก่องทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญาก่อตงั 

ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการเพือแก้ไข ยับยัง หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์ตามที

เห็นสมควร 

(19) บงัคบัชําระหนีหรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับ

บุคคลอืน 

(20) แยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสต ี

(21) ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการ

กองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็ได้  ทังนี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีสัญญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้  ในกรณีทีไม่มี

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุทีทําให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ เพือป้องกัน ยังยงั หรือ จํากัดมิให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

(22) ในกรณีทีทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียง

หรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(23) จัดให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ 

ดําเนินการแทนได้ โดยทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) รายละเอียดทัวไป ซึงได้แก่ ชือผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่า 

ทีตราไว้ ทุนชําระแล้ว วนัเดือนปีทีออกหน่วยทรัสต์ และข้อจํากัดในเรืองการโอน (ถ้ามี) 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แ ต่ละราย ซึงได้แก่  ชือ  สัญชาติ ทีอยู่ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ วันเดือนปีทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

วนัเดือนปีทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขทีคําร้องขอให้เปลียนแปลงหรือจดแจ้งรายการ 

ในทะเบียน (ถ้ามี) 
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ทงันี ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอตัราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงชือใน

ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์  ในกรณีทีมอบหมายให้ผู้อืนเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องกํากับดูแลให้ผู้ ทีได้รับมอบหมายปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การจดัทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์และสัญญาก่อตงัทรัสต์ เว้นแต่มีการจัดทําหลกัฐานตามระบบของ

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(24) ชําระเงิน  หรือ ทรัพย์สินอืนรวมทังการให้สิทธิ หรือ การจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ทีปรากฏรายชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือตามกฎหมาย 

(25) จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  โดยมีข้อมูลทีจําเป็นและ

เพียงพอเพือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการ

กองทรัสต์ และบุคคลอืนได้ รวมทังมีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้ และมีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีทีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัด

สิทธินนัไว้ให้ชดัเจน 

(26) ในกรณีทีมีเหตุในการเปลียนผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมาย

ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันทีปรากฏ 

เหตุดังกล่าว และจะแต่งตังบุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีได้รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอ 

มติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็น

สําคญั 

8.4. ชือ ทีอยู่ และโทรศัพท์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญช ีและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

8.4.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท ์02-009-9999  

      8.4.2   ผู้สอบบัญช ี

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ชนั 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์02-677-2000 
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      8.4.3   ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

8.4.3.1   บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี คอนซัลแทนท์ จํากดั 

              ชนั 31 อาคารกรุงเทพประกันภยั/ไว.ดับย.ูซี.เอ  

                                                เลขที 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

              โทรศพัท์ 02-286-8899 

8.4.3.2   บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

              65/192 ชนั 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 

      ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

              โทรศพัท์ 02-643-8223 

8.4.3.3   บริษัท 15 ทีปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

              ห้องเลขที 36 ชนั 8 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์  

              121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

              โทรศพัท์ 02-641-3800 

8.5 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

8.5.1 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรม 

ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

8.5.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม

ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ  

อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม)  

และพระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  

9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็นสิงทีมีความจําเป็น 

ต่อการบริหารกองทรัสต์และสร้างความเชือมันให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังยังช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต ์นักลงทุน และสาธารณชน

ได้รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อตังทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์เชือมันว่าระบบ 

การบริหารจัดการทีดี การมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทีมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที มีกลไกการควบคุม 
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การถ่วงดุลอํานาจ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโต 

อย่างยงัยืนและนํามาซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการกํากบัดูแลกิจการของกองทรัสตคํ์านึงถงึหลกัสําคัญดงัต่อไปน ี

1.  สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงหน้าทีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายให้ได้รับ

สิทธิขนัพืนฐานตามทีกฎหมายกําหนดดงันี  

 

1.1 สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมตัิการทํารายการเกียวโยงกันหรือการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซึงทรัพยสิ์นทีมขีนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

1.2 สทิธิในการซือ ขายหน่วยทรัสต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิในการซือ ขาย หน่วยทรัสต์ได้อย่างอิสระ โดยผู้ จดัการกองทรัสต์ได้

แต่งตังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository: TSD) ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ของกองทรัสต์เพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับทะเบียนหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “นายทะเบียนหลักทรัพย์”) 

1.3 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอ

ภาคกันตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทีตนถืออยู่ นอกจากนี ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนน

ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม และได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทุกวาระ

ทีมีการลงมตใิห้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทราบผลการลงคะแนนทนัท ี

1.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้วแต่กรณี หรืออัตราอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพยกํ์าหนด (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ 7.3 “การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์”) 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลาแก่ผู้ทเีกียวข้องทุกฝ่าย 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้สามารถเข้าถึง

ข้อมลูของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมลูทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา

อย่างสมําเสมอ ทงัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูลสําคญัอืนใด เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสตไ์ด้ใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี 

ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ปัจจุบันผู้ จัดการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เกียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยใด 

         9.3      การประชุมคณะกรรมการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณากิจการทัวไปของกองทรัสต์อย่างน้อย     

ไตรมาสละ 1 ครัง โดยมีกระบวนการประชุมคณะกรรมการดงัต่อไปน ี

1. เลขานุการบริษัทร่วมกับฝ่ายกฏหมายและกํากับดูแล จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทีมีเนือหาจําเป็นเพียงพอสําหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูก่อนการประชุม 

2. เรืองทีนําเสนอเป็นวาระต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นเรืองเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ งบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัด

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันแผนธุรกิจและการลงทุน การจัดหา

เงินทุน ตลอดจนความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกจิ เป็นต้น 

3. ในการประชุมทุกครังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึงหนึง กรรมการแต่ละคนสามารถลงคะแนน

เสียงได้คนละหนึงเสียง โดยกรรมการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรืองใดจะไม่มีสิทธอิอกเสียงในเรืองนนั 

4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะทําหน้าทีดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร

และข้อมูลเพือการอภิปรายปัญหาสําคัญ และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นทีสําคัญ  โดยกรรมการทุก

ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม 

5. จดัให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกียวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถ

ตรวจสอบได้ และจดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากทีประชุมคณะกรรมการเพือเป็นหลกัฐาน ต่อไป  

9.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการกําหนดให้มีนโยบายทีใช้ในการควบคุมเกียวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซือขายหน่วยทรัสต์ 

เพือให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ ถือหน่วยทุกราย และป้องกันไม่ให้ผู้ ทีสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคญัหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อืนในทางมิชอบ 

(1)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในทีมีสาระสําคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเองและผู้อืน และต้องยึดถือปฏิบติัตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในทีกําหนด

อย่างเคร่งครัด 

(2)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือขายหน่วยทรัสต์  

แต่เพือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสหรือ

ผู้ทีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซือ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต์ จากการรับรู้ข้อมูล

ภายในทีจะมีผลกระทบต่อราคาซือขายหน่วยทรัสต์ เช่น 
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- ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะ 

- ก่อนการพิจารณาได้มา หรือจําหน่ายไปซงึอสงัหาริมทรัพย์ 

- ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 

โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผ่านทางอีเมลให้ผู้ทีเกียวข้องทราบสําหรับระยะเวลาในการห้ามซือขาย (Silent 

Period) ทังนี หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบของผู้จัดการกองทรัสต์ และอาจมีโทษตาม

กฎหมาย 

9.5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกําหนด

เกียวกับการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 

หลักการสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

(1)  สารสนเทศทีเปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทนัเวลา 

(2)  ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคับทีเกียวกับการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(3)  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิทีเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ รับผดิชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

กรรมการผู้ จัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล ฝ่ายการเงินและบัญชี  และหน่วยงาน 

นกัลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ

ผู้จดัการ (แล้วแต่กรณี) ก่อนดําเนินการเปิดเผย 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

เพือให้การสือสารข้อมลูมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและทนัเหตุการณ์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ทีหลากหลาย ดงัน ี

(1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น

ทางการของกองทรัสต์ 

(2) การสือสารผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์ เว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ (www.ftreit.co.th) ได้รวบรวมข้อมูล

สําคัญของกองทรัสต์ เช่น ข้อมูลทัวไป โครงสร้างของกองทรัสต์ งบการเงินของกองทรัสต์ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุม 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจา่ยประโยชน์ตอบแทน และข่าวประชาสัมพนัธ์ของกองทรัสต์ เป็นต้น 

(3) การติดต่อผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  

และรับฟังความเห็นของผู้ ถือหน่วย นักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมถึงนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหน่วย  
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นักลงทุน และนักวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ ทังนี สามารถติดต่อเพือขอรับทราบข้อมูลของกองทรัสต์ 

โดยติดต่อทางอีเมล ftreit.ir@frasersproperty.com 

9.6 การจัดประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หลักการจัดประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน  4 เดือน  

นับแต่วันสินรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ และการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์คราวอืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึงผู้จัดการ

กองทรัสต์จะจัดประชุมวิสามัญประจําปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยสอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องและสัญญาก่อตังทรัสต์ 

ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) เมือผู้จดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์  

(2) เมือผู้จัดการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการใด ๆ  ตามทีกําหนดไว้ในสัญญา 

ก่อตงัทรัสต์ ดงันี 

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต ์

(ข) การออกตราสารหนี หรือ หลกัทรัพย์ประเภทหน ี

(ค) การเพิมทุน หรือ การลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ง) การทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลียนแปลงทรัสต ี

(ช) การเปลียนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ในเรืองทีกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ

หรือเป็นการเพิมอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสุดทีระบุในสญัญาก่อตังทรัสต ์

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตุอืนใดตามทีทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรทีจะเสนอ

เรืองให้ทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรืองดังกลา่ว 

(ฎ) เหตุอืนใดตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ

กําหนด 
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(3)     เมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่าย 

ได้แล้วทังหมด เข้าชือกันทําหนังสือขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุม

ไว้อย่างชัดเจนในหนงัสือ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสือจาก

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหน่วย

ทุกรายได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายกฏหมายและกํากับดูแล กํากับดูแลและปฏิบัติตาม

นโยบายเพือดําเนินการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตังทรัสต์  

กระบวนการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(1) เลขานุการบริษัท และฝ่ายกฏหมายและกํากับดูแล มีหน้าทีในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัด

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นผู้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) และผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีการประกาศนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน

วนัประชุม เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม นอกจากนี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ Download หนังสือ

เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ www.ftreit.co.th ทังในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึงเป็นข้อมลูเดียวกับข้อมลูทีผู้จดัการกองทรัสต์ สง่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูล

ในหนังสอืเชิญประชุมได้มีการอธิบายวิธกีารในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบและมีข้อมลูในแต่ละวาระการประชุม

เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

(2) ในการประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสทิธิและความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตัง

คําถามใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ ตามระเบียบวาระการประชุมหรือเรืองทีเสนอ และผู้จดัการ

กองทรัสตจ์ะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนทุกครังก่อนเริมประชุม  

(3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิให้ความเห็นชอบอนุมติัการทํารายการเกียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึงสินทรัพย์ทีมีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทเีกียวข้อง  

การลงมตขิองผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

การลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทัวไป ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

การลงมติเพือพิจารณารายการสําคญัดงัตอ่ไปนี  ต้องได้รับเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ 
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(2) การเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที

ต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต ์

(3) การเพิมทนุแบบมอบอํานาจทวัไป 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการ

ตงัแต ่20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า 

(5) การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงินทุนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลียนแปลงทรัสตี 

(7) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ในเรืองทกีระทบสิทธขิองผู้ ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัสําคัญ 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

9.7     กระบวนการและปัจจัยทีใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

9.7.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินซึงรวมถึงข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทีจะลงทุนตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า หรือการ 

ไม่สามารถบงัคบัตามสิทธใินสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสียงดงักล่าวต่อทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงทรัพย์สนิหลักเพิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดังนด้ีวย 

(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทเีกียวข้อง 

(2) ขออนุมตัิการลงทุนในทรัพย์สิน ดงันี 

2.1 การลงทุนในทรัพย์สินทีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันเป็นเจ้าของโดย  

(ก) เว้นแต่เป็นกรณีทีเปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี 

(ข) สําหรับธุรกรรมทีมีมลูค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ค) สําห รับธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(ง) จัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกับผู้จัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลงทุนใน

ทรัพย์สนิดงักล่าว 
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(จ) ดําเนินการให้บุคคลทีมีความเกียวโยงกับทรัพย์สินทีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ

การลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว 

2.2  การลงทุนในทรัพย์สินทีบุคคลทวัไปทมิีใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันเป็นเจ้าของ 

(ก) การลงทุนในทรัพย์สินทีมีมูลคา่ตงัแต่ร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

ขึนไป ต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ข) การลงทุนในทรัพย์สินทีมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 30.00 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต ์

9.7.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ 

การได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในสัญญา

ก่อตงัทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังต่อไปนี  

(1) เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้างลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสินค้า 

และ/หรือสํานักงาน เพือได้มาซึงกรรมสิทธิ หรือสทิธิครอบครองเป็นการลงทุนในทรัพย์สนิอืนใดทีสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

จะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั  

(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงสิทธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออก  

น.ส. 3 ก. หรือ เป็นการได้มาซึงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองประเภท 

น.ส. 3 ก. 

(3) อสังหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาท

นันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์นัน 

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(4) การทําสัญญาเพือให้ได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สัญญา 

ในการซืออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืนโดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น 

(5) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอืนใดทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนด 

ให้เป็นทรัพยสิ์นหลกัทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์

ทีขออนุญาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง รวมทังจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทังนี กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้าง 

ไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา และใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ 

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุน

หมนุเวียนเพียงพอเพือการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 
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(6) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ

และเป็นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนคําขอ และเป็นเวลา 

ไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายทีได้รับความเห็นชอบจาก 

สํานกังาน ก.ล.ต. ทงันี จะประเมินลว่งหน้าก่อนการลงทุนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

(7) เฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินหลกัครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องมีมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 

500 ล้านบาท 

(8) กรณี เป็น ก ารลงทุน ในท รัพ ย์ สินห ลักข องกองท รัสต์ โด ยทางอ้ อม ต้ องเป็น การลงทุ น 

ในอสังหาริมทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ (1) - (7) ข้างต้นผ่านการถือหุ้ นในบริษัททีจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการ 

ในลกัษณะเดียวกันกับทกองรัสตต์ามทีระบุในสญัญาก่อตงัทรัสต์ โดยการลงทุนดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

(ก) กองทรัสต์ ต้องถือหุ้ น ในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจะทําให้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ

ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ในทํานองเดียวกับกรณีทกีองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกันนัโดยตรง  

(9) กรณีทีเป็นการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีได้มาสูงกว่าราคาประเมินตําสุดทีบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดทําขึนล่วงหน้าก่อนการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้แสดง

ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการได้มาในราคาดงักล่าวไว้ด้วย 

9.7.3   การจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสตอ์าจจะพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัต่อไปนี 

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักต้องกระทําโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ

อนุมั ติตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ อีกทังมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือ  การขอมติทีประชุม 

ผู้ถือหนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกับการได้มาซึงทรัพย์สิน 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สินทีเข้าลักษณะดงัต่อไปนี จะกระทําได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร และได้รับ

อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจําหน่ายทรัพยส์ินหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีกองทรัสต์ได้มาซงึทรัพย์สินหลกันนั 

ข. การจําหน่ายทรัพยส์ินหลกัทีกองทรัสต์ได้มาซงึกรรมสิทธิ ให้แก่เจ้าของเดิม 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจดัการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 

  

ส่วนที 3 หน้า 40 

 
 

9.7.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย

คัดเลือกจากผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินในแต่ละประเภททรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน สําหรับทรัพย์สินที

กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก ในเบืองต้นผู้ จดัการกองทรัสต์จะแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ FPT สําหรับทรัพย์สินประเภท

โรงงาน และ  FPIT สําหรับทรัพย์สินประเภ ทคลังสินค้า  (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์”)  

โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการควบคุมดูแลการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี 

(1) กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน เพือให้ผู้บริหารสงัหาริมทรัพย์

ปฏิบตัิ 

(2) ควบคุมและดูแลการทําหน้าทีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความ

ถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลูกค้าค้างชําระ การทําการตลาด สภาพทรัพย์สิน

และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทงัการทําประกนัภยัทรัพย์สินหลัก เป็นต้น 

9.7.5 การคัดเลือกบุคคลทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพือทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นผู้ บริหาร 

มีคุณสมบตัิตามทีระบุไว้ในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี 

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริมงานกับผู้จดัการกองทรัสต ์

(2) เป็นผู้ ทีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลักษณะ

ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ ดูแลคัดเลือกบุคลากรตาม

คุณสมบติัทีกล่าวไว้ข้างต้น 

ทงันี บุคลากรทีได้รับการคัดเลือกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมีข้อจํากัดมิให้ทําหน้าทีในตําแหน่งงานอืนที

อาจขัดแย้งต่อการปฏิบตัิหน้าทีในตําแหนง่งานหลกัทีได้รับการมอบหมาย 

9.7.6 การลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงินสด 

ผู้จัดการกองทรัสตม์ีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอืนทีต้องการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนให้เป็นไปตาม 

ทีกําหนดไว้ในสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

9.8 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตังบุคคลอืนทีเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพือทําหน้าทีในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที เป็นทรัพ ย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทังนี  ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที มี

ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนทีได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
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อสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

และกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกิดขึนจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบํารุงรักษา

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทังนี หากมีการแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งการแต่งตังให้ทรัสตี

ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอายุตามสัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้

โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมหรือเปลียนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ 

ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี  

หากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

(1) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที ข้อกําหนดหรือเงือนไขตามสัญญาแต่งตังผู้ บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน หลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้จัดการ

กองทรัสต์ให้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบตัิตามหน้าทีดงักล่าว 

(2) หากอัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใด 

ตํากว่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการดําเนินงานประจําปีของอสังหาริมทรัพย์ตํากว่าประมาณการ 

ผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีเหตุสดุวิสยั 

(3) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ อยู่ใน

ระหว่างการฟืนฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตงัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึนเพือบริหารทรัพย์สินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ังหมด

หรือเฉพาะในส่วนทเีป็นสาระสําคญั 

(4) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามทีผู้จัดการ

กองทรัสต์ได้กําหนดไว้ และไมไ่ด้แก้ไขเยียวยาการขาดคุณสมบติัดังกล่าวภายใน 60 วนั 

9.9 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ทีกองทรัสต์แต่งตัง ทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์และเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์และผู้ถือ

หน่วยทรัสต ์ โดยผู้จดัการกองทรัสตมี์ระบบในการดําเนินการและควบคุมดูแลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพยด์ังนี 

1. การกํากับดูแลรายเดือน 

(1) ฝ่ายบริหารสินท รัพย์ดําเนินการให้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ นําส่งสรุปรายงานการติดต่อ 

เข้าชมโรงงานของลูกค้าเป้าหมาย (Potential Clients) พร้อมรายชือและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเป้าหมาย รายงานการให้เช่า

ทรัพย์สินหลกั รายงานการซ่อมแซมทรัพย์สิน 

(2) ฝ่ายการเงินและบญัชีดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของค่าเช่าทีได้รับชําระเข้าในบัญชีของ

กองทรัสต์กับรายงานค่าเช่าทีลกูค้าต้องชําระในแต่ละเดือน 
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(3) ฝ่ายการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบรายงานยอดค่าเช่าค้างชําระ และตรวจสอบเอกสาร

การติดตามค่าเช่าทีค้างชําระและฝ่ายบริหารสินทรัพย์ควบคุมให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติตามขันตอนดําเนินการกรณี

ลกูค้าค้างชําระ และตรวจสอบรายงานสรุปความคืบหน้าการติดตามทวงถาม พร้อมทงัสําเนาหนงัสือทวงถาม (ถ้ามี) 

(4) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบเอกสารทีใช้ในการทําการตลาดเพือหาผู้เช่า เพือให้

มนัใจว่าเอกสารดังกล่าวไม่เอือต่อการก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้เช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ดําเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเรืองของการนําเสนอทรัพย์สินให้เช่าในแต่ละทีตงัอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ให้ความสําคญักับ

ชือเจ้าของกรรมสิทธิ  และตรวจสอบในเรืองของการกําหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการกําหนดราคาทีเอือประโยชน์ 

ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหนึงหรือไม ่  

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จะทําการติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ตามข้อ (1) โดยการสุ่ม เพือตรวจสอบว่าผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์มีการปฏิบตัิหน้าทีอย่างเป็นกลาง ไมเ่อือประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สนิหลกัรายใดรายหนึงเป็นการเฉพาะ 

2. การกํากับดูแลราย 6 เดือน 

ในทุก ๆ 6 เดือน หรือเมือเห็นสมควร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ประชุมร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือแจ้ง

นโยบาย แผนการตลาด กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินต่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมให้ข้อมูล

เกียวกับสภาพการแข่งขนั และสภาวะอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนกับผู้ เช่าทรัพย์สิน  

      3.      การกํากับดูแลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เพือให้มันใจว่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน ไม่มีการ

ต่อเติมเกินไปกว่าทีได้รับอนุญาตจากผู้ จดัการกองทรัสต์ และเพือวตัถุประสงคใ์นการประเมินราคาทรัพย์สินประจําปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาความคุ้มครองและอัตราเบีย

ประกันเพือยืนยนัการทําประกันภัยความคุ้มครองทรัพย์สินหลกั รวมทังเอกสารการทําประกันภัยทรัพย์สินหลัก เพือให้มนัใจว่า

ทรัพย์สินหลกัมกีารประกันภยัอย่างถูกต้องครบถ้วนตามทีกําหนดโดยบริษัท 

4. การซ่อมแซมทรัพย์สิน  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึงรวมถึง

รายชือผู้ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการซ่อมแซม เพือให้มนัใจได้

ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ดําเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินตามมาตรฐาน โดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ใด ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี 

(1) กรณีงานซ่อมแซม บํารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินทีผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ ซึงผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการจดัซือจดัจ้างได้เอง  

ในทุก ๆ เดือน ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ

รายการซ่อมแซมบํารุงรักษาโดยตรวจสอบจากเอกสารสรุปการขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดงาน ซึงจัดทําโดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์   
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(2) กรณีงานซ่อมแซม บํารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินทผู้ีจัดการกองทรัสต์อนุมัติ 

(ก) กรณี เป็น เรืองเร่งด่วน  ให้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพ ย์แ จ้งขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เบืองต้นในหลกัการก่อนได้ ผ่านทางโทรศพัท์ หรือ E-mail 

(ข) กรณีมิใช่เรืองเร่งด่วนให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส่งหนังสือขออนุมัติมายังฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ โดยระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน เช่น เลขทีอาคาร ชือผู้ เช่าทรัพย์สิน รูปถ่ายทรัพย์สินทีเสียหาย และวงเงินที

จะขออนุมัติ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนุมัติทีแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นและเหมาะสมของค่าใช้จ่ายทีเสนอมาดงักล่าว  

เช่น รูปถ่ายความเสียหายของทรัพย์สิน  หรือเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคาของผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการรายอืน ๆ เป็นต้น 

(ค) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดทําหนังสืออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายแจ้งกลับไปยังผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ พร้อมทังสําเนาหนังสือฉบับดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐาน ประกอบการส่งเอกสารมายังฝ่ายการเงินและบัญชี 

เพือขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป 

9.10 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึงได้แก่ FPT และ FPIT และผู้ จดัการกองทรัสต์อาจทําการว่าจ้าง

บุคคลอืนตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ดําเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์มี

ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดส่งรายงานให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายงานการค้าง

ชําระหนี และการติดตามหนี รายงานพืนทีเช่า รายงานการจัดซือจัดจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา รายงานการทํา

ประกันภยัทรัพย์สินหลกัในส่วนของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ เป็นต้น 

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนา

ความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้ารายต่าง ๆ พร้อมทัง บริหารจัดการให้อัตราการใช้พืนทีการเช่า และอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับทีดี  

ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ 

ความเสียงเกยีวกับการบริหารจดัการทรัพย์สินทีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน 

9.11 ค่าตอบแทนผู้ จัดการกองทรัสต์จากการทําหน้าทผีู้จัดการกองทรัสต์ 

ในปี 2563 ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนไม่เกิน

อตัราทีกําหนด ดงัต่อไปนี 

ค่าใช้จ่าย  อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยรวมของกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต ์

3.00 ต่อปี ของรายได้สุทธติามสญัญาเชา่และบริการ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5.00 ต่อปี ของกําไรสุทธิจากการดําเนินการของกองทรัสต์ 
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ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายย่อย  ตามสัดส่วนตามระยะเวลาทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้ เช่าราย

ย่อยรายใหม่ แต่ไมเ่กิน 3 เดือนของอตัราค่าเช่าและบริการ 

ค่านายหน้าในการซือ / ขาย / โอนสิทธิ การเช่า / 

รับโอนสิทธิ การเชา่อสังหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 

 3.00 

ข องมู ลค่ าก ารซือ  / ขาย  / โอนสิทธิ การเช่ า / รับ โอ นสิทธิ การเช่า

อสังหาริมทรัพย์สําหรับการซือทรัพย์สินนอกกลุ่ม FPT และยกเว้นการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ให้แกผู่้ เช่ารายยอ่ยซึงสญัญาเช่ามีข้อกําหนดให้สิทธิในการ

ซืออสงัหาริมทรัพย ์

9.12 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกกรรมการเพือทําหน้าทีบริหารจดัการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 

การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ เพือให้มันใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นกรรมการ และผู้บริหารมี

คุณสมบติัตามทรีะบุไว้ในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริมเข้าทํางานกับบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

(2) เป็นผู้ทีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม 

9.13 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด 

ณ วนัที 30 กันยายน 2563 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจํานวน 1,545,000 บาท และค่าบริการอืน ๆ

จํานวน 225,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนรวมทงัสิน 1,770,000 บาท 

9.14 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการทีดีในเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

- ไมมี่ - 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสกับผู้ มีส่วนได้เสีย 

ทีเกียวข้องและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญเรืองการ

กํากับดูแลกิจการทีดี (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 9. “การกํากับดูแลกิจการ”) ตลอดจนการดําเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสงิแวดล้อม ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงมีหลักในการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี 
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1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทีผู้ จัดการกองทรัสต์ให้

ความสําคัญและพึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องอย่าง

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

ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล และสัญญาก่อตังทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล 

หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ปฏิบตัิต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาชวนเชือหรือข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนกัลงทุนทวัไป ทงันี เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอืน ผู้ถือหน่วยทรัสต์ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้

เสียทีเกียวข้อง และยงัสร้างความเชือมนัแก่นกัลงทุนในระยะยาว 

     2.     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อสิทธิขันพืนฐานของบุคคล ทังสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอ

ภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการทํางาน สิทธิในสุขภาพตามมาตรฐาน และสิทธิด้านสวัสดิการ

สงัคมนอกจากนี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศกัยภาพ และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิมพูนทักษะในการทํางานอย่างต่อเนือง โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) จดัให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม 

การจัดให้มีสถานทีทํางานทีสะอาดเพือความปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึนทังจากอุบัติภัยและโรคภัยรวมทังส่งเสริมให้

พนกังานมีสขุภาพร่างกายทีแข็งแรงผ่านโครงการตรวจสขุภาพประจําปี 

(2) พัฒนาพนักงานเพือฝึกฝนทักษะและเพิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ 

และเลือนตําแหนง่เมอืมีโอกาสทีเหมาะสม 

(3) จัดให้มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) จัดให้มีการดูแลในเรืองสวัสดิการ เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การรักษาพยาบาลตาม

ความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 

(5) ให้ข้อมูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพือให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพที

แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

(6) สง่เสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนกังาน เพือให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการทํางาน 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้ เช่า 

เนืองด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึงได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลูกสร้างทีเป็น

อาคารโรงงานและอาคารโรงงาน โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง FPT และ FPIT เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 8.2 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซึงในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นัน ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ความสําคญักับการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยคํานึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้เช่า ดังน ี
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(1) ดําเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ ค้าซึงเป็นผู้รับเหมาทีได้มาตรฐานและมีความ

รับผดิชอบ 

(2) ส่งมอบสินค้าและบริการทีมคุีณภาพ ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผู้เช่า 

(3) ติดต่อกับผู้เช่าด้วยความสภุาพ มปีระสิทธิภาพ และเป็นทีไว้วางใจของลกูค้า  

       4.     การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษา

สิงแวดล้อมเป็นหน้าทีร่วมกันของทุกคน ดังนัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้มีการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนให้ความรู้และฝึกอบรม

พนกังานในเรืองสิงแวดล้อม ความปลอดภยั และสาธารณสขุ 

นอกจากนี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าทีทันสมัยและปลอดภัย  

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิงแวดล้อมให้กับลูกค้า โดยไทคอนหนึงใน

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้พัฒนาโรงงานสีเขียวทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Building) ซึงได้รับการรับรอง

คุณภาพอาคารโรงงานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน  “LEED” หรือ Leadership in Energy and Environmental 

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

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FPT เป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารายแรกของประเทศไทยทีได้รับการรับรอง LEED 

Certification นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัให้ความสําคญัต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบโรงงานและคลงัสินค้าเพือให้

ประชาชนซึงอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถดําเนินชีวิตประจําวนัในสภาพแวดล้อมทีดีและมีคุณภาพ 

10.2 แนวทางปฏิบัติเพิมเติมเกียวกับการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

11.1 ความเห็นของฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ 

จากการพิจารณาระบบกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการบริหาร

จดัการกองทรัสต์เห็นว่า กองทรัสต์มีระบบการกํากับการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มีบุคคลากรทีเพียงพอต่อการดําเนินการ

ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบติดตามและดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทําให้สามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการทีจะมีผู้ นําไปใช้โดยมิชอบ 

12. รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึงรวมถึงการบริหารการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

รวมทังการควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีนโยบายทีจะหลีกเลียงการทํา

รายการทีเกยีวโยงกันทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์อาจจะยงัมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคล

ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
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สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ หากเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีมีความจําเป็นและเป็นไปเพือประโยชน์ของ

กองทรัสต ์

 ทังนี รายการระหว่างกันทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนนัน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดูแลให้

การเข้าทํารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุผล และมีการปฏิบัติตามสัญญาก่อตังทรัสต์ กฎหมายหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เกียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการในรายการทีเกียว

โยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน รวมทงัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

12.1 รายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

12.1.1 รายชือผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยง 

กับผู้ จัดการกองทรัสต์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล รีท 

แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FIRM 

 FIRM เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต ์ FTREIT 

2. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ FPT 

 FPT เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ FIRM โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 

70 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ FIRM  

 FPT และบริษัทในกลุ่มของ FPT เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ของกองทรัสต์ FTREIT โดยถือหน่วยทรัสต์ประมาณร้อยละ 

22.26 ของหน่วยทรัสต์ทงัหมด ณ วันที 30 กันยายน 2563  

 FPT ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานของ

กองทรัสต์ FTREIT 

3. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือ FPIT 

 FPIT เป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ FIRM โดย 

FPIT และ  FIRM มีผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ FPT ซึง FPT  

ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ 

FPIT 

 FPIT ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า

ของกองทรัสต์ FTREIT 

4. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 

6 จํากัด 

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด เป็นนิติ

บุคคลทีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ FPIT ซึง FPIT เป็นนิติบุคคลทีมีผู้

ถือหุ้ นรายใหญ่ร่วมกันกับ  FIRM โดย FPIT ถือหุ้นร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจดัการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 

  

ส่วนที 3 หน้า 48 

 
 

ผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยง 

กับผู้ จัดการกองทรัสต์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

5. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 

11 จํากัด 

 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด เป็น

นิติบุคคลทีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ FPIT ซึง FPIT เป็นนิติบุคคลที

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ FIRM โดย FPIT ถือหุ้นร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจัดการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 
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12.1.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ก. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกบัผู้จดัการกองทรัสต์ทีเกียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน  

ผู้จัดการกองทรัสต์  

และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

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

ผู้ จั ด กา รกอ งท รัสต์ ขอ ง

ก อ ง ท รัส ต์  FTREIT ต า ม

สัญ ญ า แ ต่ งตั ง ผู้ จัด กา ร

กองทรัสต์ 

 FIRM เป็นบ ริ ษั ท ย่อ ยข อง  FPT ซึ ง เป็ น ผู้ ดํ า เนินธุ รกิ จ พัฒ นา

อสังหาริมทรัพย์และให้เช่าโครงการประเภทโรงงานและอาคาร

คลังสินค้าทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในธุรกิจดงักล่าว ซึง

สามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ FIRM ได้ 

 กรรมการและผู้บริหารของ FIRM เป็นผู้ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และเข้าใจในธุรกิจประเภทโรงงานและอาคาร

คลงัสินค้าเป็นอย่างดี ดงันัน FIRM จึงมีความเหมาะสมเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต ์

 FIRM เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์  ซึ ง

ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามรายละเอียดที

ปรากฏในหวัข้อ 9.11 

 โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ และอัตรา

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติเทียบเคียงได้

กับค่ าธรรม เนียม ผู้จัดการกอ งทุนขอ งกอ งทุ นรวม

อสังหาริมทรัพย์อืน หรือผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อืนในประเทศ 

2. FPT และ FPIT (1) กอ งทรัสต์ อาจ เข้ าลง ทุน

ทรัพย์สินเพิมเติมจาก FPT 

และ FPIT 

 เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะสรรหาทรัพย์สินทีมีศักยภาพเพือเข้าลงทุนเพิมเติม เพือ

สร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี ทรัพย์สินของ FPT 

และ FPIT ตังอยู่ในทําเลทีมีศักยภาพสูง และมีผู้เช่าทีเป็นบริษัททีมี

ชือ เสียง ดัง นัน จึงค าด ว่าทรัพย์ สินดังก ล่าวจะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

  

มูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินจาก FPT และ 

FPT จะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระที

ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทีเกียวข้อง และการเข้า

ลงทุนจะเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาก่อตังทรัสต์ รวมถึง 

กฏหม าย  กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ  และคํ าสังต่าง ๆ  ขอ ง

หน่วยงานทีเกียวข้อง  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจัดการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 

  

ส่วนที 3 หน้า 50 

 
 

ผู้จัดการกองทรัสต์  

และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้าง 

FPT และ FPIT เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย ์

 เนืองจาก FPT และ FPIT เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเดิม จึงมีความรู้

และความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน

เป็นอย่างดี  

FIRM จะเป็นผู้ว่าจ้างและชําระค่าธรรมเนียมในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ให้กับ FPT และ FPIT ในฐานะผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีลงทุนในอตัราซึงเป็นไปตาม

อตัราตลาดและมีความเหมาะสม 

บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

(1)   กองทรัสต์ให้เช่าพืนทีหลังคา

ของอาคารคลงัสินค้า 

 เพือการบริหารพืนทีของทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

อตัราค่าเช่าพืนทีหลังคาทีกองทรัสต์ให้เช่าเป็นไปตามอัตราค่า

เช่าตลาด และมีความสมเหตุสมผล 

บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 

   



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจดัการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 
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ข.           รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในรอบ 3 ปี 

บญัชีทีผ่านมา    

ในปีบัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และในช่วง 2 ปีบัญชี กองทรัสต์ FTREIT มีรายการ

ธุรกิจทีสําคัญระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ โดยรายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติและเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์และกิจการทีเกียวข้องเหล่านัน ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

โดยสามารถสรุปดงัน ี  

(หน่วย: ล้านบาท)  1 มกราคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2561 

1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2562  

ถึง 30 กันยายน 2563 

FIRM 

รายได้อืน - 0.02 - 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 235.79 346.38 374.64 

ค่านายหน้าจากการซือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ - 17.46 35.33 

ค่านายหน้าจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ - 8.57 - 

FPT 

เงินชดเชยจากการรับประกันการมีผู้เช่า - 6.89 2.21 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 0.01 0.04 0.06 

รายได้อืน 0.00 0.02 0.01 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 3.14 5.04 4.19 

ค่าบริการส่วนกลาง 0.15 0.27 0.72 

ค่าบริการอืน 0.10 0.15 0.67 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 66.50 1,228.84 1,716.13 

FPIT 

เงินชดเชยจากการรับประกันการมีผู้เช่า 2.59 23.64 9.50 

รายได้คา่เช่าและบริการ 4.17 3.36 3.38 

รายได้อืน - 0.03 0.06 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 13.70 17.78 13.41 

ค่าบริการส่วนกลาง 17.08 26.43 30.85 

ค่าสาธารณูปโภค 0.02 0.10 0.04 

ค่าเช่าจ่าย 6.27 8.73 8.89 
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(หน่วย: ล้านบาท)  1 มกราคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2561 

1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2562  

ถึง 30 กันยายน 2563 

ค่าบริการอืน 0.03 0.27 2.10 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 1,626.55 1,315.24 1,141.87 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 0.13 0.16 0.16 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 0.06 0.08 0.09 

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต ์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

(หน่วย: ล้านบาท)  ณ วันที 30 กันยายน 

2561 

ณ วันที 30 กันยายน 

2562 

ณ วันท ี30 กันยายน 

2563 

FIRM 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ค้างจ่าย 32.20 32.85 44.28 

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 1.22 0.32 4.24 

FPT 

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 0.00 - 0.57 

ลูกหนีอืน 0.11 - - 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.60 - 1.08 

FPIT 

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 2.46 2.47 5.98 

ลูกหนีอืน 2.62 0.21 - 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 2.11 2.23 2.24 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5.63 5.50 8.79 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด 

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 0.01 0.01 - 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจดัการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 

  

ส่วนที 3 หน้า 53 

 
 

(หน่วย: ล้านบาท)  ณ วันที 30 กันยายน 

2561 

ณ วันที 30 กันยายน 

2562 

ณ วันท ี30 กันยายน 

2563 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 0.05 0.05 0.05 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด 

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 0.01 0.01 - 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 0.03 0.03 0.03 

 

12.1.3 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวโยงกับผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต  

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีความจําเป็นในการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยง

กับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคต ซึงในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันจะต้องเป็นการ

กระทําเพือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการทีกระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด เป็นไป

ตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ และภายใต้หลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัทีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

ทงันี สญัญาก่อตังทรัสต์มีข้อกําหนดเกียวกับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียว

โยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัต่อไปนี 

(1) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสตห์รือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็น

ธุรกรรมทีมีรายการเข้าลักษณะดงันี 

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  

(ข) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทสีดุของกองทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทเีรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผู้ ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมนนั  

(2) เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ทีได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูล การอนุมตัิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องผ่านการดําเนินการตามขนัตอนดังน ี

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรัสต ์
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(ค) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20,000,000 บาทขึนไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน  4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมีาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง 

(3)  ในกรณีทีธุรกรรมนันเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่า

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนัน ๆ พร้อมจะหารายได้  

ซึงรวมถงึทรัพย์สินทเีกียวเนืองกับโครงการนนัด้วย 

(4)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน้าทีของผู้ จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีมีดงัต่อไปนี  

(ก)  ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเกียวกับลักษณะธุรกรรมทีเป็นไปตามข้อ (1) พร้อมทงัเหตุผลและข้อมูลประกอบที

ชดัเจน   

(ข)  ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็น

ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และในกรณีทีเป็นการขอมติ 

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ

ประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

(5)  ในกรณีทีได้มีการแสดงข้อมูลสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคล 

ทีเกียวโยงกันกับผู้ จดัการกองทรัสต์ไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีชวน การทํา

ธุรกรรมดงักล่าวไม่ต้องได้รับการอนุมติัตามข้อ (2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ (4) 

12.1.4. แนวทางการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง 

กล่าวคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และฝ่ายกฎหมายและ

กํากับการปฏิบตัิการร่วมกันดูแลให้การทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 

(1) ธุรกรรมนันต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง และต้องเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุด

ของกองทรัสต ์

(2) ธุรกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล และกระทําบนราคา และเงือนไขตลาดทีเป็นธรรม 

(3) ผู้ มีสว่นได้เสียกับการทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนุมตัิการเข้าทําธุรกรรม 
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12.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

12.2.1 รายชือทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

ทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยง 

กับผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษัทหลักท รัพย์จัดการกองทุน รวม  

บัวหลวง จํากัด หรือ ทรัสต ี

 ทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT 

2. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารกรุงเทพ”) 

 ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดยถือหุ้นประมาณ

ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของทรัสต ี

 ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ FTREIT 

โดยถือหน่วยทรัสต์ประมาณร้อยละ 4.03 ของหน่วยทรัสต์ทังหมด  

ณ วนัที 30 กันยายน 2563   
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12.2.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต ีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

ก. รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตทีีเกียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน  

ทรัสตีและบุคคลทีเกียว

โยงกับทรัสตี 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กอ ง ทุ น ร ว ม  บั ว ห ล ว ง 

จํากัด 

(1) ทรัสตีได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตี

ตามสัญญาก่อตงัทรัสต ์

 กองทรัสต์ได้ ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นทรัสตี เพือดูแล

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมจากการปฏิบตัิหน้าที ตามขอบเขต

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

 อัตราค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม  

บั วห ล วง  จํ ากั ด  ไ ด้ รั บ ค่ าธ รรม เนี ย ม ท รั สตี เ ป็ น ราย เ ดื อ น  ทั ง นี 

ค่าตอบแทนทรัสตีทีได้รับเมือคํานวณรวมทังปีจะไม่เกินร้อยละ 0.15 (ศูนย์

จุด หนึงห้า) ต่ อปีขอ งมูลค่าท รัพย์ สินสุท ธิของกองทรัสต์ ซึงอัต รา

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทีสามารถเทียบเคียงได้กับ

ค่าธรรม เนียม ผู้จัด การกอ ง ทุน ขอ งกอ งทุ นรวม อ สังห าริม ทรัพ ย์ 

และค่าธรรมเนียมทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อืน 

ในประเทศ 

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) (ธนาคาร) 

(1)   ธนาคารอาจให้บริการผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน อืนแก่กองท รัสต์  

โด ย ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รัส ต์ จ ะ

พิจารณาเงือนไขการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืนของ

ธนาคาร เปรียบเทียบกับสถาบัน

การเงินอืน 

 กอ งท รัสต์ มี บัญ ชี เงิ นฝ ากที ใช้สํ าห รับก าร

ดํ าเนินงานกับธนาค าร  และได้ รับ ดอกเบี ย  

ในอัตราเดียวกันกับลูกค้ารายอืนของธนาคาร 

โดยเป็น อัตราดอกเบียตามปกติของธนาคาร 

หรือ สถาบนัการเงินอืน 

 เงือนไขของการให้บริการผลิตภัณฑ์ทีกองทรัสต์ได้รับเป็นเงือนไขทีเป็นไป

ตามทางการค้าปกติและไม่ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไขที

เทียบเคียงได้กับเงือนไขปกติของผู้ให้บริการรายอนื ๆ  
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ทรัสตีและบุคคลทีเกียว

โยงกับทรัสตี 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ด้านราคา และเงือนไข 

2. ธนาคารก รุงเทพ  จํ ากัด

(มหาชน) (ธนาคาร) (ต่อ) 

(2)   ธนาคารอาจได้รับการพิจารณา

แต่งตังให้ เป็ นทีป รึกษ าท าง 

ก า ร เงิ น  ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด

จํ า ห น่ า ย  แ ล ะ /ห รื อ  ผู้ จั ด

จํ าหน่าย  เพื อการเสน อขาย 

และจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมเติม

ในการเพิมทุน และเพือการออก

แ ล ะ เส น อ ข า ย หุ้ น กู้ ข อ ง

กองทรัสต์ FTREIT 

 ธนาคารมีบุคลากรทีมีประสบการณ์  มีความ รู้ 

ความเข้าใจเกียวกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์

ต่ าง ๆ ทีเกียวข้ อ งเป็นอย่ าง ดี และ มี ค วาม

เชียวชาญในการให้บริการทําหน้าเป็นทีปรึกษา

ทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจําหน่าย และ/หรือ  

ผู้จัดจําหน่าย เพือการเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์เพิมเติมในการเพิมทุน และเพือการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นทีปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัด

จําหน่าย และ/หรือผู้จัดจําหน่ายเพือการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์

เพิมเติมในการเพิมทุน และเพือการออกและเสนอขายหุ้นกู้   ทีคาดว่า 

จะจ่ายให้กับธนาคาร เป็นเงอืนไขทีเป็นไปตามทางการค้าปกติและไม่ทําให้

กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไขทีเทียบเคียงได้กับเงือนไขปกติของ

ผู้ให้บริการรายอืน ๆ 
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ข.          รายการระหว่างกองทรัสตกั์บทรัสตี และบุคคลทีเกยีวโยงกันกับทรัสตีในรอบ 3 ปีบญัชีทีผ่านมา 

ในปีบัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และในช่วง 2 ปีบัญชี ทีผ่านมา กองทรัสต์มีรายการธุรกิจ 

ทีสําคัญระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติ

และเกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์และกิจการทเีกียวข้องเหล่านนั ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสามารถสรุปดงันี 

(หน่วย: ล้านบาท)  1 มกราคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2561 

1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2562  

ถึง 30 กันยายน 2563 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 12.86 18.60 19.79 

ธนาคารกรุงเทพ 

ดอกเบียรับ 1.97 0.83 0.56 

ต้นทุนทางการเงิน 50.73 16.24 25.50 

ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  1.94 - - 

ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

(หน่วย: ล้านบาท)  ณ วันที 30 กันยายน 

2561 

ณ วันที 30 กันยายน 

2562 

ณ วันที 30 กันยายน 

2563 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย 1.53 1.61 1.72 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - - 

ธนาคารกรุงเทพ 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 233.34 53.85 109.54 

ดอกเบียค้างรับ 0.51 0.15 0.04 

เงินกู้ยืม - - 2,856.15 

ดอกเบียค้างจ่าย 7.36 8.59 7.91 

หุ้นกู้ 395.00 455.00 443.80 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  แบบ 56-REIT 
ส่วนที 3: การจดัการและการกํากับดูแลกองทรัสต์ 

  

ส่วนที 3 หน้า 59 

 
 

12.2.3 นโยบายในการทํารายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสต ีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต 

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตจะมีการ

ดําเนินการดังต่อไปน ี

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลผา่นตลาดหลักทรัพย์หรือช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้า

ทําธุรกรรมได้อย่างทวัถึง 

(2)  มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูทีสมเหตุสมผลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(3)  มีการเปิดเผยช่องทาง วิ ธีการ และระยะเวลาคัดค้านทีชัดเจน โดยเวลาดังกล่าวต้องไม่ น้อยกว่า  

14 วนั เว้นแต่ในกรณีทีมีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวให้การคดัค้านกระทําในการขอ

มติผู้ ถือหน่วยทรัสต์นนั 

อนึง ในกรณีทีมีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการทีมีการเปิดเผยตามข้อ (3) ข้างต้น ในจํานวน

ทีเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทรัสตจีะกระทําหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดงักล่าวข้างต้นไม่ได้ 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 

ด้วยทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

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

งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทังกองทรัสต์ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จึงมีหน้าทีในการจัดส่งงบการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

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

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีททํีาการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน ของกองทรัสต์ 

ประจําปี ผู้สอบบัญชี หมายเหตุ 

2563 

(ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

2562 

(ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

2561 

(ตงัแต่วนัที 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) 
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

 

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ ในระยะเวลาทีผ่านมา

สรุปได้ดงัน ี

ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2563 

(ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2562 

(ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) 
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 

(ตงัแต่วนัที 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) 
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 งบดุล             

งบดุล 

(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันที 30 กันยายน 

2561 2562 2563 

ตรวจสอบ 

(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 

(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 

สินทรัพย์       

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 33,987,447 37,049,373 41,143,608 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 904,544 836,597 926,022 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,443 305,160 554,219 

ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 188,705 225,312 176,471 

ดอกเบียค้างรับ 2,625 2,188 995 

ลูกหนีอืน 11,550 2,360 4,864 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 80,683 50,705 29,200 

สินทรัพย์อืน 24,328 23,244 34,390 

รวมสินทรัพย์ 35,433,325 38,494,939 42,869,769 

หนีสิน 
 

    

เงินกู้ยืมระยะสนั 1,393,047 1,302,000  2,856,154  

ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 118,367 129,637 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 66,092 59,024      96,699  

ดอกเบียค้างจ่าย 66,017 88,438      90,140  

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 30,511 31,322       30,617  

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 577 - - 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 844,371 945,180    1,033,336  

หุ้นกู้ 

ประมาณการหนีสินรอจ่ายคืน 
 

5,540,000 

- 

8,438,242 

- 

 8,638,266 

84,023  
 

หนีสินอืน 12,402 11,917        65,885  

รวมหนีสิน 8,071,384 11,005,760 12,895,120 

สินทรัพย์สุทธิ 
  

  

ทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 25,173,623 25,173,623 28,313,422 

กําไรสะสม 2,188,318 2,315,556 1,661,227 

สินทรัพย์สุทธิ 27,361,941 27,489,179 29,974,649 

หนีสินและสินทรัพย์สุทธิ 35,433,325 38,494,939 42,869,769 
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 13.3     งบกําไรขาดทุน 

งบกําไรขาดทุน 

(หน่วย : พันบาท) 

สําหรับงวดบัญชี 

ตังแต่ 1 มกราคม  

ถึง 30 กันยายน 

สําหรับปี สินสุด วันที 30 กันยายน 

 2561 2562 2563 

  ตรวจสอบ (ปรับปรุง) ตรวจสอบ (ปรับปรุง) ตรวจสอบ 

รายได้จากการลงทุน      

รายได้คา่เช่าและบริการ 1,933,737 2,745,471 2,883,820  

รายได้ดอกเบีย 9,474 15,954 12,189  

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 2,586 30,525 62,177  

รายได้จากการริบเงินมดัจําค่าเชา่และคา่บริการ 7,096 11,227 1,567  

รายได้อืน 1,001 3,961 88,654  

รวมรายได้ 1,953,894 2,807,138 3,048,407 

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนการเช่าและบริการ 305,446 349,115 191,625 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 235,793 337,804 374,644 

ค่าธรรมเนียมทรัสต ี 12,863 18,598 19,793 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,113 6,157 5,769 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,953 1,520 1,770  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20,615 43,287 19,571 

ค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจ่าย 29,317 29,978 21,505 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 132,504 271,257 314,738 

รวมค่าใช้จ่าย 744,604 1,057,716 949,415 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,209,290 1,749,422 2,098,992 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
 

5,380 37,916    -   

รายการกําไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 1,798,204 60,078  (904,707) 

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,012,874 1,847,416 1,194,285 
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งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท) 

สําหรับปี สินสุด วันที 30 กันยายน 

2561 2562 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) ตรวจสอบ (ปรับปรุง) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้ค่าเชา่และบริการ 2,124,327 2,745,471 

รายได้ดอกเบยี 10,273 15,954 

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า - 30,525 

รายได้จากการยึดเงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 7,096 11,227 

รายได้อืน 3,587 3,961 

รวมรายได้ 2,145,283 2,807,138 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนการเช่าและบริการ 323,679 349,115 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 263,187 337,804 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 15,274 18,598 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,756 6,157 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,302 1,520 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25,541 43,287 

ค่าใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจ่าย 33,501 29,978 

ต้นทุนทางการเงิน 152,132 271,257 

รวมค่าใช้จ่าย 823,372 1,057,716 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,321,911 1,749,422 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 5,380 37,916    

รายการกําไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 1,705,445 60,078  

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 3,038,116 1,847,416 

 

13.4 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน สินสุด  สําหรับปี สินสุด 

(หน่วย: พันบาท) วันที 30 กันยายน วันที 30 กันยายน 

  

2560 

สอบทาน 

2561 

ตรวจสอบ 

2561 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

2562 

ตรวจสอบ 

(ปรับปรุง) 

2563 

ตรวจสอบ 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 320,709  (1,123,665) (238,200) (766,640) (2,483,268)  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (311,072) 188,668 420,956 838,358 2,732,327 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 9,637 (934,997) 182,756 71,718 249,059 

เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด 41,049 1,168,439 50,686 233,442 305,160 

เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 50,686 233,442 233,442 305,160 554,219 
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14. การวิเคราะห์และคําอธบิายของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
 

กองทรัสต์ได้เปลียนรอบระยะเวลาบัญชี จากสินสุดวันที 31 ธันวาคม เป็นสินสุดวนัที 30 กันยายน โดยเริมตังแต่งวด

บญัชีสินสดุวนัที 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ดงันนังบการเงินสําหรับงวดบญัชีสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561 จึงได้จัดทําขึน

ตามวันสินสุดของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครังแรก โดยเป็นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2561 

ถึงวันที 30 กันยายน 2561 โดยงวดบัญชีสินสุดวันที 30 กันยายน 2562 เป็นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที  

1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 30 กันยายน 2562 (“งวดบัญชีปี 2562”) และงวดบญัชีสนิสดุวนัที 30 กันยายน 2563 เป็นงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท ี30 กันยายน 2563 (“งวดบัญชีปี 2563”) 

เพือประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการ

เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับงวด 12 เดือน

สนิสดุวนัที 30 กันยายน 2562 กับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า  

14.1 ผลการดําเนินการของกองทรัสต์ 

 14.1.1 สรุปผลการดําเนินงานในงวดบัญชีปี 2563  

        ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม 2 ครัง กล่าวคือการลงทุนในทรัพย์สินจากบริษัท  

สหไทย พรอพเพอร์ตี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (สหไทย) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และลงทุนในทรัพย์สินจากบริษัท  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

ในเดือนกันยายน 2563 ทําให้ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีพืนทีให้เชา่อาคารรวมประมาณ 1,871,012 ตารางเมตร 

โดยแบ่งเป็นพืนทีให้เช่าอาคารโรงงาน 847,235 ตารางเมตร และพืนทีให้เช่าอาคารคลังสินค้า 1,023,777 ตารางเมตร หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 45.3 และ 54.7 ของพืนทีให้เช่าทังหมด ตามลําดับ และแบ่งเป็นการลงทุนแบบกรรมสิทธิ  1,426,658 

ตารางเมตร และการลงทุนแบบสิทธิการเช่า 444,354 ตารางเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 76.3 และ 23.7 ของพืนทีให้เช่า

ทงัหมด ตามลําดบั 

             จากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในงวดบัญชีปี 2563 ทําให้กองทรัสต์มีพืนทีให้เช่าเพิมขึนจาก 1,678,475 

ตารางเมตร เป็น 1,871,012 ตารางเมตร หรือคิดเป็นการเพิมขึนประมาณร้อยละ 11.5 และจํานวนอสงัหาริมทรัพย์เพิมขึนจาก 

554 ยูนิต เป็น 614 ยูนิต โดย ณ วันที  30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าร้อยะ 82.2 ลดลงจาก ร้อยละ 83.1  

เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี กองทรัสต์มีอัตราการต่ออายุสัญญาเช่า (Renewal Rate) ในรอบ 12 

เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ทีผ่านมา อยู่ทีประมาณร้อยละ 71.4 มีอัตราการขึนค่าเช่าประมาณร้อยละ 0.9 

และมีอายุสญัญาเช่าเฉลียคงเหลือประมาณ 2.04 ปี 

                ข้อมูลสําคัญเปรียบเทียบระหว่างงวดบัญชีปี 2563 และ 2562 

 ณ วันที 30 กันยายน 2562 ณ วันที 30 กันยายน 2563 เปลียนแปลง (%) 

จํานวนอสังหาริมทรัพย์ (ยูนิต) 554 614 +10.8 

มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) 37,049 41,144 +11.1 

พืนทีให้เช่า (ตารางเมตร) 1,678,475 1,871,012 +11.5 

พืนทีทีมีผู้ เช่า (ตารางเมตร) 1,394,326 1,538,444 +10.3 

อัตราการเช่า (ร้อยละ) 83.1 82.2 -1.1 
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   14.1.2 รายได้ 

              ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวม 3,048.41 ล้านบาท เพิมขึน 241.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึน

ร้อยละ 8.59 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีรายได้หลักทีเกิดจากรายได้ค่าเช่าและบริการ จํานวนประมาณ 

2,883.82 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย จํานวนประมาณ 12.19 ล้านบาท รายได้จาการรับประกันการมีผู้ เช่า จํานวนประมาณ 

62.18 ล้านบาท และรายได้จากการยึดเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ จํานวนประมาณ 1.57 ล้านบาท รวมถึงรายได้อืน จํานวน

ประมาณ 88.65 ล้านบาท 

         สําหรับรายได้ค่าเช่าและบริการในงวดบัญชีปี 2562 และปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและบริการจํานวน 

2,745.47 ล้านบาท และ 2,883.82 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนประมาณ 138.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 

5.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีกองทรัสต์รับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในงวดบัญชี 

ปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น  อย่างไรก็ดี ในงวดบัญชีปี  2563 กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการมีผู้ เช่าจํานวน  62.18  

ล้านบาท ซึงรายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่าส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 

จากสหไทย  ทังนี สหไทยมีเงือนไขของการชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ตามพืนทีเช่าทีว่างทีเกิดขึนจริงภายในระยะเวลา 

ทีชดเชย ตามทีระบุในสัญญาลงทุน นอกจากนี กองทรัสต์มีรายได้อืนเพิมขึนเป็นจํานวน 84.69 ล้านบาท เมือเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

14.1.3 ค่าใช้จ่าย 

           ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจํานวน 949.41 ล้านบาท ลดลง 108.30 ล้านบาท หรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ 10.24 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการเช่า 

และบริการ ซึงส่วนใหญ่เกิดจาการลดลงของค่าใช้จ่ายที เกียวข้องกับค่าภาษี ทีดินและสิงปลูกสร้างอันเนืองมาจาก 

การเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการเปลียนแปลงการบนัทึกบัญชีของค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการลงทุนในทรัพย์สิน

เพิมเติม ซึงจากเดิมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นต้นทุนของทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมไปบันทึกรวมเป็นเงินลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ในงบดุล โดยในงวดบัญชีปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมทีบันทึกบัญชี 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 22 ล้านบาท ในขณะทีงวดบัญชี 2563 ไม่มีการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ เพิมขึนตามจํานวนทรัพย์สินทีมากขึนจากการลงทุน

ในทรัพย์สินเพิมเติม นอกจากนัน การเพิมขึนของต้นทุนทางการเงินมีสาเหตุหลกัมาจากการกู้ยืมเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม

ของกองทรัสต์ดงักล่าว 

14.1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

 ในงวดบัญชีปี 2562 และ ปี 2563 กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 271.26 ล้านบาท และ 314.74  

ล้านบาท ตามลําดับ  เพิมขึน 43.48 ล้านบาท การทีต้นทุนการเงินเพิมขึนมีสาเหตุหลักมาจากการทีกองทรัสต์มีหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (เงิน กู้ยืมและหุ้นกู้) เพิมขึน ซึง ณ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวนรวม 

11,494.42 ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวนรวม 9,740.24 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทังนี การเพิมขึนของ
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หนีสินทีมีภาระดอกเบียดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจํานวนรวม 2 ครัง ในงวดบัญชี 

ปี 2563 ตามทีกล่าวข้างต้น 

14.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิมขึน 349.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึน 

ร้อยละ 19.98 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนืองจากกองทรัสตมี์รายได้รวมเพิมขึน 241.27 ล้านบาท คิดเป็นการ

เพิมขึนร้อยละ 8.59 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที FTREIT มีรายได้ค่าเช่าและบริการ

เพิมขึน โดยรับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 และเดือนกันยายน  

ปี 2563 รวมถึงการเพิมขึนของรายได้อืนทีเกิดจากการบนัทึกรายได้ทีเกียวข้องกับค่าภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างซึงสอดคล้อง

กับการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างทีบนัทึกในต้นทุนการให้เช่าและบริการ  

อนึง ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีรายการกําไร (ขาดทุน) สทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์

เป็นขาดทุนสุทธิจํานวน 904.71 ล้านบาท ในขณะทีช่วงเดียวของปีก่อนหน้ารายการดังกล่าวมีกําไรสุทธิจํานวน 60.08  

ล้านบาท ซึงผลขาดทุนสทุธิในปี 2563 เกิดจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจําปี ส่งผลให้ในปี 2563 FTREIT มีการเพิมขึน

ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ที 1,194.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจํานวน 653.13 ล้านบาท 

14.1.6 เงินลงทุน 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรม มีมูลค่าทงัสิน  41,143.61 ล้านบาท 

เพิมขึนจาก ณ วันที 30 กันยายน 2562 ซึงมีมูลค่า 37,049.37 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สิน

เพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน 2562 และในเดือนกันยายน 2563 

สําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีอยู่ทังสิน 926.02 ล้านบาท 

เพิมขึนประมาณ 89.42 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทเงินฝาก

ประจํา 

14.1.7 เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ 

ในงวดบัญชีปี 2563 กองทรัสต์มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาท และมีการเบิกใช้เงินกู้ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน จํานวน 2,857.99 ล้านบาท 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมและหุ้ นกู้ สทุธิรวมทังสิน 11,494.42 ล้านบาท โดยการเพิมขึน 

ของเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ (สทุธิจากส่วนทีชําระคืน) จํานวน 1,754.18 ล้านบาท เมือเทียบกับ ณ วนัที 30 กันยายน 2562 มีสาเหตุ

มาจากการกู้ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในเดือนพฤศจิกายน 2562 และในเดือนกันยายน ปี 2563 ทังนี อัตราส่วน

การกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2562 และ ณ วันที 30 กันยายน 2563 อยู่ทีร้อยละ 25.30 และร้อยละ 26.81 

ตามลําดับ ซึงอยู่ในระดับทีตํากว่าอัตราตามทีประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีกําหนดไว้ร้อยละ 35 (สําหรับเครดิตองค์กรตํา

กว่าระดับลงทุน) และร้อยละ 60 (สําหรับเครดิตองค์กรอยู่ทีระดับการลงทุน) อนึง การดํารงอัตราส่วนดังกล่าวตามข้างต้น

เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สําหรับการออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ รวมถึงเงอืนไขของ

การกู้ยมืตามสญัญากู้ยืมทีกองทรัสต์ได้ทํากับสถาบนัการเงิน 

ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึงจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติงส ์(ประเทศไทย) จํากัด อยู่ที A (Stable 

Outlook) (ระดบัการลงทุน - Investment Grade) ซึงให้อนัดับ ณ วนัที 18 พฤษภาคม 2563  
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อัตราส่วนทีเกียวข้องกับการกู้ยืมทีสําคัญ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
(1)  การกู้ยืมเงิน หมายความรวมถงึ การออกตราสารหรือเข้าทําสญัญาทีมีสาระ (Substance) ทีเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน โดยไม่นับรวมภาระ

หนีสินอืน ๆ 
(2) ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอตัราส่วนการกู้ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ สินงวด

บญัชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 
 (3) อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย = (รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ+ ดอกเบียจ่าย + ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย) / ดอกเบียจ่าย 

14.2 แนวโน้มในอนาคต 

ในสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศทีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยภาพรวมของปี 2563 

จะมีการติดลบประมาณ 10% จากผลกระทบของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต

ในปี 2564 ทีจะถึงนีเพียงเล็กน้อยเท่านนั ดงันนัภายใต้สถานการณ์ทีท้าทายเช่นนี 

ผู้ จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีแผนการบริหารโดยการเจาะกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมทียังมีการ

เติบโตอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอาหาร นอกจากนันการดึงกลุ่มผู้ เช่าทีมีการย้ายฐาน

การผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนืองจากสงครามการค้า และ COVID-19 ให้มาเช่าโรงงาน และคลังสินค้าของ

กองทรัสต์จะช่วยให้ผลประกอบการของกองทรัสต์มีการเติบโตขึนได้ 

และในปีงบประมาณ  2564 นีผู้ จัดการกองทรัสต์มี แผน การในการศึกษ าความเป็นไปได้ในการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์จากกลุ่ม FPT และกลุ่มบุคคลอืนเพือสร้างการเติบโตทีต่อเนืองให้แก่ FTREIT และ ได้วางแผนในการพัฒนา

เพิมคุณภาพอสังหาริมทรัพย์ (AEI - Asset Enhancement Initiative) เพือตอบสนองต่อรูปแบบการดํานเนินธุรกิจของผู้ เช่า 

เพือสร้างมูลค่าเพิม และประสบการณ์ทีดีของผู้ เช่าของกองทรัสต์ แม้ภาพรวมในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีทีประเทศไทย

ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ และมีปัจจยัท้าทายหลายประการ แต่ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัสามารถดําเนินงานให้กองทรัสต์ประสบ

ความสําเร็จในหลาย ๆ ด้าน ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะยงัคงเดินหน้าในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

การเดินหน้าเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง และบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพือให้ FTREIT สามารถเติบโต

อย่างมนัคงและสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยได้อย่างยงัยืน 

 

 

 

อัตราส่วน 
ณ 30 กันยายน ณ 30 กันยายน 

2562 2563 

อตัราส่วนหนีสินต่อทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์(เท่า) 0.44 0.46 

อตัราส่วนการกู้ยืมเงินต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (1) (2) 25.30 26.81 

อตัราส่วนหนีสินเงินกู้ยืมต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงนิได้ คา่เสือมราคา และค่าตดัจําหน่าย  

(IBD to EBITDA ratio) 

4.77 4.72 

 

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบียทังหมด 

(ร้อยละ) 

21.58 43.12 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (Interest Coverage ratio : ICR) (3) 7.56 7.74 
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15. ความเห็นของทรัสตีเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนัน  ให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ลงลายมือชือพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทังมอบอํานาจให้บุคคลใด 

ลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี    

  “ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้ว  ด้วยความระมัดระวัง ผู้จัดการ

กองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ ผู้อืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้ง 

ในสาระสําคัญ”  นอกจากนี ผู้จดัการกองทรัสต์รับรองว่า  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของกองทรัสต์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

 (2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ในส่วนที

เป็นสาระสําคญัถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที 4 พฤศจิกายน 2563 ต่อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 

 ในการนี เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชือของนางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา กํากับไว้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีผู้ จดัการกองทรัสตไ์ด้รับรอง

ความถูกต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น   

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

 

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

 

2. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการ ................................................ 
 

 ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 ชือ ตําแหน่ง                ลายมือชือ 
 

ผู้ รับมอบอํานาจ   
 

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา          ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงานการเงิน         ................................................... 
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (‘บริษัท”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  

ทงันี ณ วนัที  30 กันยายน 2563 รายชือของกรรมการและผู้บริหาร มีดังน ี

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ซึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่าน ดงันี 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทํางาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

1. นายตรีขวญั 

บุนนาค 

ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of North Texas, USA 

 

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เอสวีไอ 

 บจก. เบริล 8 พลสั 

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

กรรมการ 

 บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท 

 บจก. เอม็เมอรัลด์ เบย์ วิลล่า 

 บมจ. โกลด์ มาสเตอร์ 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

กรรมการ 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล  

(ประเทศไทย) 

2. นายโสภณ 

บุณยรัตพนัธุ์ 

กรรมการอิสระ ปริญญาโท  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. เอสวีไอ 

 บมจ. เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บลจ. แอสเซท พลสั 

กรรมการ 

 บมจ. คอปเปอร์ ไวร์ด 

 บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี 

 บจก. วีเน็ท แคปปิทอล 
 

3. นายอุเทน  

โลหชิตพิทกัษ์ 

กรรมการ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ  

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการ 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ศูนย์บริหารเงิน  

(ประเทศไทย) 

 Frasers Property Thailand (Hong Kong) Limited 

 Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. (Singapore) 
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ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทํางาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

 Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (Singapore) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

 บจก. วนั แบงค็อก โฮลดิงส์ 

 บจก. วนั แบงค็อก เวนเจอร์ส 

 Farnborough Business Park Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ 

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล  

(ประเทศไทย) 

 Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) 

 Frasers Property Investments (Europe) SARL 

(Luxembourg) 

 Frasers Property International Pte. Ltd. ๖

(Singapore) 

 Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 

Commissioner 

 PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

4. นายโสภณ  

ราชรักษา 

กรรมการ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

National Graduate Institute for 

Policy Studies, Japan 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Michigan State University, USA 

 

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการ  

 Frasers Property (Vietnam) Pte. Ltd. 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ศูนย์บริหารเงิน 

(ประเทศไทย) 

 บจก. พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) 

 บจก. ออโตเมชัน แอสเซ็ท 

 บจก. วงัน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค 

 บจก. บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค 

 บจก. บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค 

 บจก. จัสโค (ประเทศไทย) 

 บจก. จัสโค (ถนนวิทย)ุ 

 บจก. จัสโค (ถนนสาทร) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) 

 บจก. ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ 

 บจก. เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดสัเทรียล  

(ประเทศไทย) 

  บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บีเอฟทีแซด 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 
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ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทํางาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 
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 บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส 

 Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. 

 Frasers Property Thailand (Hong Kong) Limited 

 PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 

5. นายฮิโรอากิ  

ซากาเนะ 

กรรมการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

และรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัวาเซดะ  

ประเทศญีปุ่ น 

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

General Manager 

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

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

Senior Director  

 Advantage Partners Pte. Ltd.  

General Manager  

 Mitsui & Co., Ltd.,  

6. นายพีระพฒัน์ 

ศรีสุคนธ์ 

กรรมการผู้จัดการ ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  

Mahidol University  

International College 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  

Texas A&M University, USA 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

รองผู้จัดการทัวไป  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 
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ผู้บริหาร 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีปัจจุบัน / ประสบการณ์การทํางาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ (โดยสังเขป) 

1. นายพีระพฒัน์  

ศรีสุคนธ์ 

กรรมการผู้จัดการ 

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Mahidol University 

International College 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, USA 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

รองผู้จัดการทัวไป  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

 

2. นายธนวฒัน์ 

เลิศศิรรังสรรค์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(ภาคภาษาอังกฤษ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท วิศวกรรม  
(ภาคภาษาอังกฤษ)  

RWTH Aachen University, 

Germany 

ตําแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

Deputy Manager 

 บจก. มิตซุย แอนด์ คมัปนี ไทยแลนด์ 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

ผู้จัดการฝ่ายลงทุนและจัดหาทุน 

 บจก. ดีทีจีโอ พรอสพอรัส 

Credit Analyst 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

3. นางสาววริศรา 

เตชะกุลวิโรจน์ 

ผู้อํานวยการอาวุโสสายงาน

บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

เพือการลงทุน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืนฐาน 

 บลจ. บวัหลวง 

4. นางสาวพรพิม ล 

ศุภวิรัชบญัชา 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

สายงานการเงิน 

และรักษาการ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารเงิน 

และเลขานุการบริษัท 

 

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน  

 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) 

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุน

สมัพนัธ์ 

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

5. นายวีรยุทธ  

เหลา่เวชประสิทธ ิ

ผู้อํานวยการฝ่ายกฏหมาย 

และกํากับดูแล 

 

ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 

 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 

6. นายภูมภาร 

อรุณธรรมกุล 

ผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุน 

และนักลงทุนสมัพันธ์ 

  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(การเงิน), สถาบันบัณฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

Capital Market Associate 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

Senior Auditor 

 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

7. นางสาวนําทิพย์ 

ปานจันทร์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

และบญัชี 

 

 

ปริญญาโท การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี     แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ  

 

  

 

- ไม่มีข้อมลู -  
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