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  วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  รายงานประจ าปี 2564 
 2.  แบบรายงานการเพิ่มทุน 
 3.  สารสนเทศการท าธุรกรรมที่อาจเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 
 4.  ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 5.  ข้อปฏิบติัส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉันทะ 
 6.  แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 7.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ 

 8.  หนงัสือมอบฉันทะ 
 

ด้วย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ จัดการ
กองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ FTREIT”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวนั เวลา 
และวิธีการดงักล่าว เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี  2564 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้  
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ความเห็นของทรัสตี  

-ไม่ม-ี 

การลงมติ 

-ไม่ม-ี  

วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ สิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   

งบการเงินของกองทรัสต์ ได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี  ้

ความเห็นของทรัสตี  

-ไม่ม-ี 

การลงมติ 

-ไม่ม-ี 

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทรัสต์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ครัง้ที่ 2/2565 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ อีกทัง้มี
มาตรฐานการท างานที่ดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และมีประสบการณ์สูงในการตรวจสอบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดย
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอมานัน้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติอนุมติั ดงันี  ้

(1) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในปี 2565 โดยมี
รายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

-  นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 4195 หรือ 
-  นางสาวยุวนุช  เทพทรงวจัจ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 5371 หรือ 
-  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 8420 หรือ 
-  นางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 10512 หรือ 
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-  นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 10767 

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์
หรือทรัสตี   ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากัด ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์มาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี (ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 - 2564) 

(2) ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ส าหรับการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,845,000 บาท (ค่าตอบแทน
ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่ เบิกตามจริง (Out-of-pocket Expenses)) ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

1,845,000 บาท 1,845,000 บาท - 

 
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

ความเห็นของทรัสตี  

ตามความในข้อ 26.2 ของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ที่ก าหนดให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท างบการเงินของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง และข้อ 11 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ได้ก าหนดให้งบการเงินของกองทรัสต์จะต้องมีการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด นัน้เป็นผู้สอบบญัชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ดังนัน้ การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ จึงเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

การลงมติ 

-ไม่ม-ี  

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินงานปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามที่กองทรัสต์ FTREIT มีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยจะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตาม
ความในข้อ 17 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์ได้มีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการ
ด าเนินงานปี 2564 รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ รวมเป็นอัตรา 0.6740 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจากการ
ด าเนินงานปี 2564 ทัง้สิน้จ านวน 2,064,722,870 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัชี 2564 โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินงานปี 2564 ได้ ดงันี ้ 
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รอบผลประกอบการ วันจ่ายเงิน 
ประโยชน์ตอบแทน 

เงินประโยชน์ตอบแทน  
(บาทต่อหน่วย) 

1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 3 มีนาคม 2564 0.1680 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 0.1680 

1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 1 กันยายน 2564 0.1690 

1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 2 ธันวาคม 2564 0.1690 

รวม 0.6740 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

ความเห็นของทรัสตี  

รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอ 
การลงมติ 

-ไม่ม-ี 

เนื่องจากวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเง่ือนไขของกันและกัน โดยเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์  

หากวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 จะไม่มีการน าเสนอวาระที่ 
6 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ประจ าปี 2565 พิจารณา ทัง้นี ้หากวาระที่  5 ได้รับการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 แต่วาระที่  6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ให้ถือว่าวาระที่ 5 ที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 
2565 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถูกยกเลิก 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์โดยการออก
หน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 
919,016,114 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 1) เพื่อใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT ในอนาคต และ/หรือ 2) เพื่อช าระหนีท้ี่เกิดจากการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT และ/หรือ 3) เพื่อช าระหนีเ้งินกู้ยืมอันเนื่องมาจากการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT ที่มีความจ าเป็นต้องท าการกู้ยืมเพื่อการเข้าลงทุนก่อน แต่มีความประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจาก
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การเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตัง้แต่แรก และ/หรือ 4) เพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมของกองทรัสต์ที่จะถึงก าหนด
ช าระในอนาคต และ/หรือ หุ้นกู้ของกองทรัสต์ที่จะครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้การก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและราคา
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่จะเสนอขายจะก าหนดจากมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมต่อไป โดยอ้างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ 3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศ
และในตลาดโลก 5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ และ 6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 

ในการนี ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) และ/
หรือ เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท าให้กองทรัสต์มี
หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน) 

ในการนี ้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ของกองทรัสต์โดยการออกหน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้
พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงก าหนด
วิธีการ จ านวน และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

(2) ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ 
หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ  

ทัง้นี ้มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติตามที่เสนอ หรือ
วนัที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT ครัง้ถัดไป แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าว หากกองทรัสต์ FTREIT จะด าเนินการเพิ่มทุน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม โดยด าเนินการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนงัสือชีช้วนต่อไป 

 

 



 

หน้า 6 

 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT 
และควรพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยการ  
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปดังกล่าว เป็นเพียงกรอบในการจัดหาเงินทุน ยังมีความไม่แน่นอนในการด าเนินการ และ
กองทรัสต์จะยังไม่ได้เพิ่มทุนทันทีหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์  นอกจากนี ้การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจะ
ช่วยให้กองทรัสต์มีความคล่องตัว และช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนของการขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์  (ถ้ามี) ในการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สิน หากมีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินบางกรณีที่ ผู้ขายประสงค์ให้กองทรัสต์  FTREIT เข้าลงทุนในเวลา
อนัรวดเร็วและมีการแข่งขนัในการเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่ในระหว่างปีนัน้จะขึน้อยู่กับโอกาส
ในการลงทุน รวมทัง้ระดับหนีสิ้นต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งการเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่
ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ร่วมกับการกู้ยืม เพื่อรักษาระดบัหนีสิ้นของกองทรัสต์ให้เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติตามที่เสนอ หรือ
วนัที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ถัดไป แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าว หาก
กองทรัสต์ FTREIT จะด าเนินการเพิ่มทุน ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม โดยด าเนินการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชีช้วน
ต่อไป  

ความเห็นของทรัสตี  

การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT และการมอบอ านาจให้ผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องนัน้ตามที่เสนอนีส้ามารถด าเนินการได้ โดยจะต้องมีการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนให้เป็นไปตามอตัราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัท  
จดทะเบียน พ.ศ. 2563 โดยอนุโลม และตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบติั (ถ้ามี) ทัง้นี ้การเพิ่มทุนต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนนี  ้
หรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงภายใต้กรอบของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่อนุญาตให้ด าเนินการ 

การลงมติ 

 วาระนีต้้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด
ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนี ้

  



 

หน้า 7 

 

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   

 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 อนุมติัการเข้าท ารายการในวาระนี ้ บริษัทจะเข้าท ารายการ
ในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ของกองทรัสต์
ดงักล่าว ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   

ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
(“หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม”) จ านวนรวมไม่เกิน 919,016,114 หน่วย โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้  

วิธีที่ 1  จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการ
กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเ กินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมก็ได้ และ/หรือ 

วิธีที่ 2  จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการ 
ถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท าให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering) โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 2 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของ
กองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมก็ได้ และ/หรือ 

วิธีที่ 3   จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดย
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 
FTREIT ณ วนัที่คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และ/หรือ 

วิธีที่ 4   จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 4 จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ 
FTREIT ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ทัง้นี ้ในการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 และ/หรือวิธีที่ 2 และ/หรือวิธีที่ 3 และ/หรือวิธีที่ 
4 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีหรือทัง้ส่ีวิธีรวมกัน ทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วนัที่คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ



 

หน้า 8 

 

อ านาจทั่วไป (General Mandate) และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 หรือวิธีที่ 4  หรือ 
ทัง้สองวิธีรวมกัน ทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของ
กองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
นอกจากนี ้การจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 และวิธีที่ 4 จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่
ออกใหม่ในราคาต ่าตามเกณฑ์ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง  

 นอกจากนี ้การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวจะไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ FTREIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ FTREIT โดยให้ถือ
นิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และ
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าว หากกองทรัสต์ FTREIT จะด าเนินการเพิ่มทุน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม โดยด าเนินการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนงัสือชีช้วนต่อไป 

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหน่วยทรัสต์
จากการเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและอนุมัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ FTREIT ครัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT โดยให้แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะด าเนินการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม
รายละเอียดต่าง ๆ ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ดงักล่าว เมื่อมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการจดัสรร
หน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบมากขึน้อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่ก่อให้ เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ มากเกินสมควรแก่กองทรัสต์ 
FTREIT รวมทัง้ไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีหน้าที่ในการจ่ายเงินส าหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ หรือท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องรับ
ภาระหน้าที่เพิ่มเติม อีกทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการแก้ไขเงื่อนไขสาระส าคัญอนักระทบสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด จึงสามารถด าเนินการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ดังกล่าวได้โดยไม่จ าต้องขอมติของที่ประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ในการนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ทัง้นี ้มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติตามที่เสนอ  หรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ถัดไป 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงอนุมัติการมอบอ านาจให้ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 1 และ/หรือ วิธีที่ 2 และ/หรือ วิธีที่ 3 และ/หรือ วิธีที่ 
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4 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีหรือทัง้ส่ีวิธีรวมกัน ทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่
เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ณ วันที่คณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกิน 919,016,114 
หน่วย และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามวิธีที่ 3 หรือวิธีที่ 4 หรือทัง้สองวิธี
รวมกัน ทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ FTREIT ในส่วนที่เพิ่มรวมแล้วจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว
ของกองทรัสต์ FTREIT ณ วนัที่คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หรือไม่เกิน 612,677,409 หน่วย 

(2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจดัสรรและเสนอขาย จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขาย
สดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ 
บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม วันก าหนดสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย
เพิ่มเติม (Record Date) รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนรายใดหากเป็นผลให้การออกและเสนอขายหรือ
การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นการกระท าที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ . 
27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอเมริกา  แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือ
สัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศตามสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ๆ  หรือ
ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควรแก่กองทรัสต์  

(3) เจรจา ต่อรอง เข้าท า จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่จะออกและเสนอขาย รวมถึงการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายเพื่อด าเนินการดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการเจรจา 
ติดต่อและ/หรือ ย่ืนค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ เพื่อการ
ดังกล่าว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระท า
การอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นอกจากนี ้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้ทรัสตี และ/หรือ 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น ทัง้นี ้มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัแต่
วนัที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัตามที่เสนอ หรือวนัที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ถัดไป แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

ความเห็นของทรัสตี  

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) และการมอบอ านาจให้ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ ตามที่
เสนอนีส้ามารถด าเนินการได้  โดยได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิธีที่ 4 มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลซึ่งอาจจะเป็น  
ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางรายได้ ดังนัน้ จะต้องไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ภายใต้กรอบของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
อนุญาตให้ด าเนินการ ทัง้นี ้ภายหลังจากที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมแล้ว จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อไป 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนี ้

อนึ่ง หากวาระนี ้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่มีเสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการจัดสรรตามวิธีที่ 1 และ/หรือ วิธีที่ 2 และ/หรือ วิธีที่ 3 
และ/หรือ วิธีที่ 4 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีหรือทัง้ส่ีวิธีรวมกัน ตามที่เสนอ แต่ส าหรับวิธีที่ 4 ที่เป็นการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจง จะไม่ด าเนินการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย  

เงื่อนไขการเข้าท ารายการ   

ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 อนุมติัการเข้าท ารายการในวาระนี ้ บริษัทจะเข้าท ารายการ
ในวาระนีก็้ต่อเมื่อวาระที่ 5  ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์
ดงักล่าว ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   

ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT เพื่อพิจารณา
อนุมติัการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี เนื่องจาก  

(1) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราว ไม่ว่า 
ในช่วงเวลาใด ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและอนุมติัในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ FTREIT ครัง้นี ้อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของ
กองทรัสต์  

(2) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ FTREIT ในวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ และ /หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กองทรัสต์ FTREIT ได้กระท าภายใต้มติอนุมัติจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 อาจมาจาก
บุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี และ  

(3) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ที่กองทรัสต์ FTREIT ได้กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 
2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึงธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT ดังนัน้ การเข้าท าธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้นอาจถือเป็นการกระท าที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 
27/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการกระท าที่เป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ทัง้นี ้สารสนเทศการท าธุรกรรมที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีมีรายละเอียดปรากฏใน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กองทรัสต์อาจ (1) แต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) (2) มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี และ (3) แต่งตัง้บุคคลที่เก่ียว
โยงกันกับทรัสตีเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
กองทรัสต์ FTREIT ตามที่ได้เสนอข้างต้นนัน้ มิได้ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ ในสญัญาที่เก่ียวข้องกับ
การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว รวมถึงสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) อีก
ทัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการ



 

หน้า 12 

 

การจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ FTREIT 
รวมถึงอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต ประกอบกับในขัน้ตอนการจดัหาเงินกู้ยืม ผู้จดัการกองทรัสต์มีขัน้ตอนใน
การติดต่อขอข้อเสนอการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เพื่อให้กองทรัสต์ 
FTREIT ได้ข้อเสนอที่ดีที่สดุและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ความเห็นของทรัสตี  

ทรัสตีขอเรียนให้ทราบว่า เร่ืองที่ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนีเ้ป็นรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็น
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
จากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึง
ผู้จัดการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี  ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่ารายการ
ระหว่างกองทรัสต์ FTREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
วาระนีเ้ป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับทรัสตี และมิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้การเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวน  
เกินกว่าก่ึงหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกิน
กว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับมติอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

 ทัง้นี  ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มี สิทธิออกเสีย งทัง้หมดดังกล่าว  บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตี 

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ (Record Date) วนัที่ 14 ธันวาคม 2564) เป็นไปตาม
ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

อนึ่ง หากมติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระนีม้ีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด กองทรัสต์จะไม่สามารถเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับทรัสตี อันได้แก่ (1) การแต่งตัง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของ
กองทรัสต์ FTREIT ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม ส าหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราว ไม่ว่าใน
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ช่วงเวลาใด ตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมัติในครัง้นี ้ (2) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในวงเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจกู้ยืมจาก
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด 
ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2564  และ (3) การแต่งตัง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ 
FTREIT ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ 
FTREIT ในแต่ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้ นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 
14,000 ล้านบาท ตามที่กองทรัสต์ FTREIT ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ 
FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 แต่กองทรัสต์จะยังคงสามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับทรัสตีเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออก
และเสนอขาย และกู้ยืมเงินตามที่เสนอข้างต้น จากบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีได้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญ
ประชุมนีโ้ดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเร่ิมด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ทัง้นี ้หากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือ
ฉบับนี ้และส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือฉบับนี ้มายังบริษัท ภายในวันที่ 20 
มกราคม 2565 ที่ Email: ftreit.ir@frasersproperty.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ของบริษัทตามที่ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหสัผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการ
ประชุมครัง้นี  ้กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม  
ครัง้นี ้ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งท่านผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมได้ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 7 ของหนงัสือฉบบันี ้  

 ทัง้นี ้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดและข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครัง้นีแ้ล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ค าถามเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โทร. 02-483-0000 ต่อ 0529 หรือ 0525 หรือ 0524 ในวนัและเวลาท าการ  
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ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้
                  โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
 

  (นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล) 
กรรมการผู้จดัการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1                      
รายงานประจ าปี 2564 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้

                                                                   (FTREIT) 
 

สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(FTREIT) 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์”) 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(FTREIT) (“กองทรัสต์ FTREIT”) ขอรายงานเก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT 
ดงันี ้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนของกองทรัสต์แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน  919,016,114  หน่วย ทัง้นี ้เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT 
ปัจจุบนัจ านวน  3,063,387,048  หน่วย จะท าให้กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ไม่เกิน  3,982,403,162  หน่วย  

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละของจ านวนทุนที่
ช าระแล้วของกองทรัสต์1 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วน
กา ร ถือหน่ วยท รัส ต์  (Rights 
Offering)  

ไม่เกิน 919,016,114  ไม่เกินร้อยละ 30 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหมายเหตุด้านล่าง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรร
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท า ให้
กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Preferential 
Public Offering) 

ไม่เกิน 612,677,409 ไม่เกินร้อยละ 20 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหมายเหตุด้านล่าง 

ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  ( Public 
Offering) 

ไม่เกิน 612,677,409 ไม่เกินร้อยละ 20 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหมายเหตุด้านล่าง 

บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

ไม่เกิน 306,338,704 ไม่เกินร้อยละ 10 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหมายเหตุด้านล่าง 

1 ร้อยละของจ านวนทุนที่ช าระแล้วของกองทรัสต์ ณ วันที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 
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หมายเหตุ: 

(1) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จะไม่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในราคาต ่าตามเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่เก่ียวข้อง แต่จะก าหนดราคาโดย
อ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ
ทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ  และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทุน
สถาบนั (Bookbuilding) 

(2) การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจะไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ FTREIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ FTREIT โดย
ให้ถือนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ FTREIT ในวนัที่ 
27 มกราคม 2565 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 
2565 ของกองทรัสต์ FTREIT (Record Date) ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนดังกล่าว หากกองทรัสต์ FTREIT จะด าเนินการเพิ่มทุน ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม โดยด าเนินการย่ืนแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชีช้วนต่อไป ทัง้นี ้การเพิ่มทุนจะกระท าให้แล้วเสร็จภายใน   
1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน หรือวนัประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ถัดไป แล้วแต่วัน
ใดจะถึงก่อน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT ในอนาคต และ/หรือเพื่อช าระหนีท้ี่เกิดจากการ
กู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT และ/หรือ เพื่อช าระหนีเ้งินกู้ยืมอนัเนื่องมาจาก
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT ที่มีความจ าเป็นต้องท าการกู้ยืมเพื่อการเข้าลงทุนก่อน แต่มีความ
ประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่แรก และ/หรือ เพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมของ
กองทรัสต์ที่จะถึงก าหนดช าระในอนาคต และ/หรือ หุ้นกู้ของกองทรัสต์ที่จะครบก าหนดไถ่ถอน 
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6. ประโยชน์ที่กองทรัสต์ FTREIT จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

เพื่อให้กองทรัสต์ FTREIT มีเงินทุนส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT ในอนาคต 
และ/หรือมีเงินเพียงพอเพื่อช าระหนีท้ี่เกิดจากการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ FTREIT 
และ/หรือหนีเ้งินกู้ ยืมของกองทรัสต์ที่จะถึงก าหนดช าระในอนาคต และ/หรือ หุ้นกู้ของกองทรัสต์ที่จะครบก าหนดไถ่ถอน 
รวมทัง้เพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความสามารถในการแข่งขนัของกองทรัสต์ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

 หากมีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มขึน้ และจ าเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม กองทรัสต์ FTREIT 
จะได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินใหม่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะสะท้อนไปที่ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้หน่วยทรัสต์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน และการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ 

 -ไม่ม-ี  

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

9.1 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ 
FTREIT ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2564 

9.2 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ FTREIT ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อมีมติเ ก่ียวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของ
กองทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กต้องและครบถ้วนทุกประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
              เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้

                                                 โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
 

 

                                         (นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล) 
     กรรมการผู้จดัการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

สารสนเทศการท าธุรกรรมที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

1. วันที่ท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมติัจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ FTREIT”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และ
ไม่มีเสียงคัดค้านของผู้ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ (1) ได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และ/
หรือ (2) คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณี)  

   
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ

ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์ 
: (1) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ FTREIT ใน

แต่ละคราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา

และอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของ

กองทรัสต์ครัง้นี ้ และเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT 

ในแต่ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 

บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร

พาณิชย์ สถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

กับทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

(2) กรณีการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่  กระท า

ภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของ

กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรือผู้ให้กู้ที่เป็น
สถาบันอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้ เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียว
โยงกันกับทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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โดยบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีส าหรับทัง้สองกรณีดังกล่าว อาจเป็นธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมบวัหลวง จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT 

   
3. ลักษณะส่วนได้เสียของ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ 
ทรัสตี 

: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลดังต่อไปนี ้  
(1) บุคคลที่กองทรัสต์อาจแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์

เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของ

กองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือ

หน่วยพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 

2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้  

(2) บุคคลที่กองทรัสต์ประสงค์จะกู้ยืมเงิน ในวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ และ/หรือ 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10,000 ล้าน

บาท ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 และ 

(3) บุคคลที่กองทรัสต์อาจแต่งตัง้ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัด

จ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อการออกและเสนอขายหุ้ น กู้ของ

กองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดย

มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท 

ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 

2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563  
   
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : (1) กองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีให้เป็นที่ปรึกษาทางการ

เงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและ

จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเ ติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) ของกองทรัสต์  FTREIT ในแต่ละคราว ไม่ว่าใน

ช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติในการประชุม

สามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้

(2) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ในวงเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
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ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากบุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุม

เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 และ  

(3) กองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีเป็นให้ที่ปรึกษาทางการ

เงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการออกและเสนอ

ขายหุ้ นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าใน

ช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 

14,000 ล้านบาท ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2563  
   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน 

(กรณีการกู้ยืมเงินของ
กองทรัสต์) 

: วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (โดยอาจเป็นในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสัน้ 
อาทิ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสัน้ของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น) และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ขณะใด
ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามมติ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ 
FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

    
6. ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 
: (1) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน

แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

27 มกราคม 2563 

ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน
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การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน

แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

รวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จะเป็นไปตามอัตราที่กองทรัสต์ FTREIT จะได้

ตกลงกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่าย

ดงักล่าวต่อไป 

 

(2) กรณีการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท า

ภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของ

กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

จ านวนวงเงินกู้รวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในวงเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ (โดยอาจเป็นในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสัน้  
อาทิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสัน้ของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น) และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว โดยอตัราดอกเบีย้ 
การช าระดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงิน จะเป็นไป
ตามที่กองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ให้กู้ 

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า

สิ่งตอบแทน 
: (1) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน

แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

27 มกราคม 2563 

ค่าตอบแทนการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้

จัดจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน
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การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน

แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

รวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให้

กองทรัสต์ FTREIT เสียประโยชน์ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่

เ ก่ียวข้องที่ เ ป็นเ งื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ FTREIT อยู่ในอตัรา

ที่เป็นธรรม และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจาก

กองทรัสต์ FTREIT ในอดีต และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท า

ธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ โดยการด าเนิน

ธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ FTREIT และผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เป็นส าคญั 

 

(2) กรณีการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท า

ภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของ

กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน  ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงิน จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่
ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวข้อง
ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
โดยเปรียบเทียบจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของ
กองทรัสต์ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงินต้น ระยะเวลาของ
เงินกู้ การจัดล าดับชัน้ของเจ้าหนี ้(Seniority) อัตราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ในอดีต และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้กู้รายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรม
นัน้ โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น ค่าตอบแทน จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ 
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8. ประโยชน์ที่ได้รับ  : (1) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน

การประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้

การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถ

ในการแข่งขันของกองทรัสต์ FTREIT ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มี

ศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

และเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งจะสะท้อน

ไปที่ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 

 

(2) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่

ละคราวหรือในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 

การออกหุ้นกู้จะท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของกองทรัสต์  
FTREIT อีกทัง้ยังท าให้กองทรัสต์ FTREIT บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน
ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการออกหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่คงที่ และใน
บางโอกาสอาจต ่ากว่าต้นทุนทางการเงินของกู้ยืมเงิน ดังนัน้ หากต้นทุน
ทางการเงินของกองทรัสต์ลดลง กองทรัสต์ FTREIT ก็จะมีผลประกอบการที่
ดีขึน้ นอกจากนี ้ การออกหุ้นกู้ยังเป็นช่องทางการระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
ใหม่ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานนักลงทุนของกองทรัสต์  
FTREIT ไปยงัผู้ลงทุนตราสารหนีไ้ด้อีกด้วย 
 

(3) กรณีการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท า

ภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของ

กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

การกู้ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะท าให้

เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของกองทรัสต์  FTREIT และท าให้
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กองทรัสต์ FTREIT บริหารจดัการต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพที่สุด อันส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์มีความ

เหมาะสมของอัตราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรัพย์รวม โดยเป็นไปตามสภาวะของ

ตลาดทุน และตลาดหนีใ้นปัจจุบนั 
   
9. การขออนุมัติท ารายการ : จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติ

เสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่าก่ึงหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด อย่างไรก็ดี หากมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระ
นีม้ีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
กองทรัสต์จะไม่สามารถเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรัสต์กับทรัสตี อนัได้แก่ (1) การแต่งตัง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT ให้เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงิน รวมถึงการเป็นผู้จัดการการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม ส าหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของ
กองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้(2) การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในวงเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท อาจเกิดขึน้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด  
ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 
ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  และ (3) การ
แต่งตัง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีของ
กองทรัสต์ FTREIT ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการเป็นผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือ
ในแต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2563 แต่กองทรัสต์จะยังคงสามารถแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และหุ้นกู้ที่
ออกและเสนอขาย และกู้ยืมเงินตามที่เสนอข้างต้น จากบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคคล
ที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตีได้ 
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ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
กับทรัสตี โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มี
การขอมติดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่
จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ

ของผู้ จัดการกองทรัสต์
เกี่ยวกับการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่าง
การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 

: (1) กรณีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ  

ผู้จดัจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม

ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ

คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน

แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

27 มกราคม 2563 

บริษัทเห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์ FTREIT จะแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับท
รัสตีของกองทรัสต์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้
จัดจ าหน่ายเพื่อการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ ในแต่ละ
คราว ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ตามที่เสนอให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาและอนุมัติใน
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ครัง้นี ้ และ
เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ FTREIT ในแต่ละคราวหรือใน
แต่ละรุ่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใด โดยมียอดคงค้างของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมกันไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ที่กระท าภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่  27 มกราคม 2563 เ ป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให้
กองทรัสต์ FTREIT เสียประโยชน์  เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวข้อง
จะต้องเป็นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis)  และ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ FTREIT อยู่ในอตัรา
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสามารถเปรียบเทียบได้กับการท าธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอก และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
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(2) กรณีการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่กระท า

ภายใต้มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของ

กองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ในวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ และ/หรือ วงเงินกู้ยืมระยะ
ยาว จ านวนรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากบุคคลที่
อาจเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ที่
กระท าภายใต้มติอนุมติัจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 
ของกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จะช่วยเพิ่ม
ความคล่องตวั และช่วยให้การบริหารโครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ทัง้นี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวที่อาจจะเกิด
ขึน้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 
(อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ FTREIT 
กับทรัสตี) มิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบกับในขัน้ตอนการจัดหาเงินกู้ยืม ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีขัน้ตอนในการติดต่อขอข้อเสนอการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
แห่งอื่น  ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไข อาทิ อัตราดอกเบีย้ และ
ระยะเวลาการกู้ยืม เพื่อให้กองทรัสต์ FTREIT ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

   
11. ความเห็นของกรรมการ

บริษัทของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตาม
ข้อ 10. 

: ไม่ม ี

   
12.  รายการระหว่างกัน (ในปีที่

ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึง
ไตรมาสล่าสุด) 

: (1) ทรัสตีเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการ

เงิน ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

ดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอื่นให้แก่ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

(2) ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) มีการให้กองทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนใน

ทรัพย์สินเพิ่มเติม ของกองทรัสต์ 
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13.  รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 ราย
แรก ณ วันก าหนดรายชื่อ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 (1) รายชื่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ประกอบด้วย  

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จดัการ 

นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน์ ผู้อ านวยการอาวุโสสายงานบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบญัชา ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารสายงาน

การเงิน 

(2) รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญ ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ (Record Date) ปรากฎตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 4 (ใบแจ้งรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์) 
   
14.  ตารางสรุปข้อมูลทาง

การเงินของกองทรัสต์ 
: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
สรุปฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ FTREIT 

รายงานที่แสดงดงัต่อไปนีเ้ป็นสรุปรายการทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2562 2563 2564 

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 

สินทรัพย์       
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 37,049,373 41,143,608 44,758,330 
เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 836,597 926,022 300,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 305,160 554,219 800,057 
ลูกหนีร้ายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 225,312 176,471 130,695 
ดอกเบีย้ค้างรับ 2,188 995 920 
ลูกหนีอ้ื่น 2,360 4,864 3,899 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 50,705 29,200 15,174 
สินทรัพย์อื่น 23,244 34,390 56,953 
รวมสินทรัพย์ 38,494,939 42,869,769 46,066,028 
หนีสิ้น 

 
    

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,302,000  2,856,154   800,000  
ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 129,637 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 59,024      96,699       79,871  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 88,438      90,140       99,314  
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 31,322       30,617        27,141  
เงินมดัจ ารับค่าเช่าและบริการ 945,180    1,033,336     1,163,241  
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - - 183,927 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 1,737,644 
หุ้นกู้  
ประมาณการหนีสิ้นรอจ่ายคืน 

8,438,242 
- 

 8,638,266 
84,023  

 9,034,419 
-  

หนีสิ้นอื่น 11,917        65,885         29,539  
รวมหนีสิ้น 11,005,760 12,895,120 13,155,096 
สินทรัพย์สุทธิ 

  
  

ทุนจดทะเบียน 25,173,623 28,313,422 29,213,378 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 25,173,623 28,313,422 31,118,590 
ก าไรสะสม 2,315,556 1,661,227 1,792,342 
สินทรัพย์สุทธิ 27,489,179 29,974,649 32,910,932 
หนีสิ้นและสินทรัพย์สุทธิ 38,494,939 42,869,769 46,066,028 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5630 10.6203 10.7433 
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 2,602,387,048 2,822,387,048 3,063,387,048 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พันบาท) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2562 2563 2564 

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 
(ปรับปรุง) 

ตรวจสอบ 

รายได้       
รายได้ค่าเช่าและบริการ 2,745,471 2,883,820  3,239,355  

รายได้ดอกเบีย้ 15,954 12,189  4,579  
รายได้จากการรับประกันการมีผู้เช่า 30,525 62,177  111,479  
รายได้จากการยึดเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ 11,227 1,567  15,214  
รายได้อื่น 3,961 88,654  46,032  
รวมรายได้ 2,807,138 3,048,407 3,416,659 
ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนการเช่าและบริการ 349,115 191,625 214,402 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ 337,804 374,644 395,474 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 18,598 19,793 21,047 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,157 5,769 5,876 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,520 1,770  1,957  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43,287 19,571 22,226 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 29,978 21,505 14,025 
ต้นทุนทางการเงิน 271,257 314,738 370,666 
รวมค่าใช้จ่าย 1,057,716 949,415 1,045,674 
ก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ 1,749,422 2,098,993 2,370,985 
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้จากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 37,916    -    -    
รายการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพย์ 

60,078 (904,707) (218,699) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 1,847,416 1,194,285 2,152,286 

 
 
งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พันบาท) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2562 

ตรวจสอบ  
(ปรับปรุง) 

2563 
ตรวจสอบ  
(ปรับปรุง) 

2564 
ตรวจสอบ 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (766,640) (2,483,268)  (260,187)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 838,358 2,732,327 506,025 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 71,718 249,059 245,838 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 233,442 305,160 554,219 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 305,160 554,219 800,057 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
ใบแจ้งรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

  

1. รายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกัน  (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์  ประจ าปี 2565 (Record Date))  
โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ได้แก่  
  

ช่ือ  จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ  สัดส่วน (ร้อยละ) 

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  123,535,978 4.03 

รวม  123,535,978 4.03 

  
2. รายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 (Record Date) ได้แก่  
  

ช่ือ  จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)  

 1. FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) 
PTE.LTD. และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  

815,428,298  26.62  

 2. ส านักงานประกันสงัคม  339,689,673  11.09  

 3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน)  169,162,856  5.52  

 4. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  123,535,978  4.03  

 5. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible   102,457,382  3.34  

 6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 79,562,724  2.60  

 7. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

71,299,805  2.33  

 8. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.   48,800,000  1.59 

 9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี ้ดิวิเดนด์ ฟันด์ 40,376,270  1.32  

10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์  
เฟล็กซิเบิล้ 

40,295,656 1.32 

รวม  1,830,608,642 59.76 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และการมอบฉันทะ 

 

1. กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 6 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนส าหรับใช้ใน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาหลักฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 
ดงันี ้

• ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือ
เดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้องของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

• ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ านาจหรือหนงัสือมอบฉันทะที่
ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” 
ด้านล่าง  

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน  ดงักล่าว
ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง e-mail: ftreit.ir@frasersproperty.com  หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) 
พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์งดให้ชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ ชื่ อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใ ช้  
(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดย
ทันที  

1.3 บริษัทจะจดัส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจดัส่งไฟล์
คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียด
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จากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที
ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน  
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนน
ของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมติั  

2. กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  

ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน คือ  

• นายตรีขวัญ บุนนาค  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 64 ปี 
ที่อยู่  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ชัน้ 22 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(ตามที่ระบุด้านล่างนี)้ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดงันี ้ 

• ช่องทาง e-mail: ftreit.ir@frasersproperty.com  หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  

มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
  
กรณีบุคคลธรรมดา   

1. หนงัสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
ของผู้มอบฉันทะ และ  

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ  

 
กรณีนิติบุคคล 

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้  พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ และ  

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
ในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
ผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มี
อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ (ผู้มอบฉันทะ) และ  

4. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับ
มอบฉันทะ  

 

ส าหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)  
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3. ช่องทางส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม  
ผลประกอบการของกองทรัสต์ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี ้ 

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามได้ผ่านระบบ
การประชุม E-AGM  

3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวนัประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ช่องทาง e-mail: ftreit.ir@frasersproperty.com  หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

มิตรทาวน์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้  22 เลขที่  944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

เขียนที่ _________________________________  

วนัที่ __      _ เดือน ______   ________ พ.ศ. ________  
 

 ข้าพเจ้า_______________________________________________     ___ สญัชาติ________                      _______  
อยู่บ้านเลขที่__________ ถนน_________    __________ ต าบล/แขวง___  ______________ อ าเภอ/เขต__ _      _             ___ 
___________________________ จงัหวดั______________________       _ รหสัไปรษณีย์______                                 ______ 
อีเมล (e-mail)____________________________________________________ โทรศพัท์________       _________           ____ 
เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้โดยถือหน่วยทรัสต์ จ านวนทัง้สิน้ รวม __________      _____หน่วย  
 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 
มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  กรุณาส่ง Weblink ส าหรับเข้าร่วมประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ชื่อผู้ใช้ (Username)  และรหสัผู้ใช้ (Password)  มายงัอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดงันี ้
อีเมล (e-mail):______________________________________________ 
 

ลงช่ือ_______________________________ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
(                                                  ) 

 

ลงช่ือ_______________________________ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
(                                                  ) 

หมายเหตุส าคัญ:  โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ฉบับนี ้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้ 

• ช่องทาง e-mail: ftreit.ir@frasersproperty.com  หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระของ 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 

ชื่อ :   นายตรีขวญั บุนนาค 

ต าแหน่งในบริษัท :   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

อายุ :   64 ปี 

ที่อยู่ติดต่อ :   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดัสเทรียล รีท  
แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด  

    เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 22 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่ม ี

การประชุม 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas  สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม : 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2560 Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 
ปี 2549 Director Accreditation Program (DAP) 58/2549 
ปี 2544 Director Certification Program (DCP) 12/2544 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป : 

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เบริล 8 พลสั 

บมจ. เอสวีไอ 
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
- กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท 
  บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า 
  บมจ. โกลด์ มาสเตอร์ 
  บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) 



 

หน้า 38 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถ้ือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

 

เขียนที ่   
Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

(1)  ขำ้พเจำ้ สัญชำติ  
       I/We                                      Nationality  

อยู่บำ้นเลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                         Province                                                  Postal Code                                         Tel  
 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ืออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  
      being a trust unitholder of Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT                                                                                                                                                     

โดยถือหน่วยทรัสต์จ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of  unit, and having the right to vote equal to votes as follows: 

  

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint 
  

(3.1)   อำยุ ปี อยู่บำ้นเลขที ่  
        age   years, reside at   

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet   

จงัหวดั  รหัสไปรษณีย ์   
Province Postal Code   
 

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

(3.2)                            นำยตรีขวญั บุนนำค                                 อำยุ           64          ปี อยู่บำ้นเลขที ่     18/109  ซอย สมคิด                                            . 
                                 Mr. Threekwan Bunnag age       64 years, resides at       18/109 Soi Somkid                                  . 

ถนน                                                     ต ำบล/แขวง                                ลุมพินี                             อ ำเภอ/เขต        ปทุมวนั  
Road Tambol/Khwaeng               Lumphini Amphur/Khet    Pathumwan  

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์                      10330  
Province              Bangkok Postal Code                   10330                

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ ำปี 2565 ในวนัที่  
27 มกรำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders of Frasers 

Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT on 27 th January 2022, at 14.00 hrs., through electronic media (E-AGM) in accordance 

with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(4.1)   วาระที่ 1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 Agenda No. 1 To acknowledge the operating results of FTREIT for the fiscal year starting from 1st October 2020 to 

30th September 2021. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 1 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.2)   วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ ส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

 Agenda No. 2 To acknowledge the Audited Financial Statements of FTREIT for the period ended 30 th September 

2021. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 2 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.3)   วาระที่ 3 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 Agenda No. 3 To acknowledge the appointment of an auditor from KPMG Poomchai Audit Limited as the auditor 

of FTREIT and their remunerations for the fiscal year 2022. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 3 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 3 is for acknowledgement Therefore., no voting is required. 

 

(4.4)   วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินงานปี 2564 

 Agenda No. 4 To acknowledge the distribution payment from the operating results for fiscal year 2021. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 4 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 4 is for acknowledgement Therefore., no voting is required. 

 

(4.5)   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์ 
จ านวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย 

 Agenda No. 5 To consider and approve the capital increase of FTREIT by means of a general mandate by issuing a 

total of not exceeding 919,016,114 trust units. 

       (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 
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(4.6)   วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 

 Agenda No. 6 To consider and approve the offering for sale and allocation of the additional trust units to be issued 

and offered for sale by means of a general mandate. 

 

        (ก)      ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)       ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve         Disapprove                  Abstain 

 

(4.7) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

 Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the transaction which is a conflict of interest between 

FTREIT and the Trustee. 

       (ก)      ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)       ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve         Disapprove                  Abstain 
 

(4.8) วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

       (ก)       ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)       ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve         Disapprove                  Abstain 

 

(5)  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ระบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

    In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether 

the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.    

 

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a trust unitholder. 
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(7)  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

   In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in 

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 

addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจกำรใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน

ว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 
                                                                                                                      ลงชื่อ/Signed ..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

                                         ( ) 

 
 

                                                                                                                        ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                                        ( ) 

หมำยเหตุ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหน่วยทรัสต์
ให้ผูร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units  to 

several proxies for splitting votes.  
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรับผูถ้ือหน่วยทรัสต์ท่ีปรำกฏในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์) 
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

 

เขียนที่                    
  
  

Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขำ้พเจำ้ สัญชำติ   
       I/We    Nationality   

อยู่บำ้นเลขที ่ ถนน ต ำบล/แขวง  
Reside at Road Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์  
Amphur/Khet Province Postal Code 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั  

as a Custodian for  

 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ืออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
being a trust unitholder of Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT                                                                                                                                                      

โดยถือหน่วยทรัสต์จ ำนวนทั้งส้ินรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of  unit, and having the right to vote equal to   votes as follows: 

 

(2)  ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint 
  

(2.1) อำยุ ปี อยู่บำ้นเลขที ่   
       age  years, reside at  

ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั รหัสไปรษณีย ์  
Province Postal Code   

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

                 (2.2)                              นำยตรีขวญั บุนนำค อำยุ         64 ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่       18/109  ซอย สมคิด  
                  Mr. Threekwan Bunnag age     64 years, resides at       18/109  Soi Somkid  

ถนน ต ำบล/แขวง                         ลุมพินี อ ำเภอ/เขต              ปทุมวนั  

Road Tambol/Khwaeng Lumphini  Amphur/Khet           Pathumwan  

จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์               10330  
Province          Bangkok Postal Code                 10330  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประ จ ำปี 2565  
ในวนัที่ 27 มกรำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders of Frasers Property 

Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT on 27 th January 2022 at 14.00 hrs., through electronic media (E-AGM) in accordance with criteria 

specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 

(3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ งน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Duty Stamp Baht 20) 
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  มอบฉันทะตำมจ ำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบำงส่วน คือ                            

 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต์ หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
Unit trust units, and having the right to vote equal to votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(4.1)   วาระที่ 1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
 2564 

 Agenda No. 1 To acknowledge the operating results of FTREIT for the fiscal year starting from 1st October 2020 

to 30th September 2021. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 1 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.2)   วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์ ส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 

 Agenda No. 2 To acknowledge the Audited Financial Statements of FTREIT for the period ended 30 th September 

2021. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 2 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.3)   วาระที่ 3 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 Agenda No. 3 To acknowledge the appointment of an auditor from KPMG Poomchai Audit Limited as the auditor 

of FTREIT and their remunerations for the fiscal year 2022. 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 3 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

 

(4.4)   วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินงานปี 2564 

 Agenda No. 4 To acknowledge the distribution payment from the operating results of fiscal year 2021 . 

 หมำยเหตุ: วำระที่ 4 เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 

 Remark: Agenda No. 4 is for acknowledgement Therefore., no voting is required. 
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(4.5)   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของกองทรัสต์ โดยการออกหน่วยทรัสต์ 
จ านวนไม่เกิน 919,016,114 หน่วย 

 Agenda No. 5 To consider and approve the capital increase of FTREIT by means of a general mandate by issuing 

a total of not exceeding 919,016,114 trust units. 

  (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 

  (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

Approve     Disapprove Abstain  

 

(4.6)   วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

 Agenda No. 6 To consider and approve the offering for sale and allocation of the additional trust units to be issued 

and offered for sale by means of a general mandate. 

        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 

    (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง  

Approve                              Disapprove                             Abstain  

 

(4.7) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

 Agenda No. 7 To consider and approve the entering into the transaction which is a conflict of interest between 

FTREIT and the Trustee. 

        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 

    (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง  

 Approve            Disapprove                            Abstain  
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(4.8) วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 

    (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                                 งดออกเสียง  

 Approve                         Disapprove                               Abstain  

 

(5) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำให้ผูถื้อหน่วยระบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether 

the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

 

(6) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our 

voting as a trust unitholder. 

 

(7) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ
และลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in 

case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 

addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจกำรใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 

                                                                                                                                            ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 

 

                                                                                                   ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

หมำยเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพำะกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่ำน้ัน 

Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 

     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 
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      Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 

(2) หนังสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หน่วยทรัสต์ให้ผูร้ับมอบฉันทะหลำยคน เพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units 

to several proxies for splitting votes. 

 


