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6 มกราคม 2564   
 

เรื่อง แจง้สิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 

 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  
1. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม (ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของกองทรสัต)์ 
2. รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม 
3. ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม (Fact 

Sheet) 
4. ใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม 
5. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้

บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
6. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติ

บคุคลเท่านัน้ 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให ้
บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกำรกองทรัสต”์)  
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม  
เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(“กองทรัสต”์ หรือ “กองทรัสต ์FTREIT”) เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สามของ
กองทรสัตเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละ
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ สาม มีผลบังคับใช้เ ป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยสาระส าคญัของหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมดงักล่าว ปรากฏรายละเอียด
ตามที่ระบไุวใ้นสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่สามของกองทรสัต ์(Fact Sheet) นัน้ 
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บริษัทขอเรียนแจง้ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัตใ์นการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของ
กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

1. จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของกองทรัสต ์มีจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 
241,000,000 หน่วย โดยการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีท้ั้งหมด เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทั่ วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์  (Preferential Public Offering) 
(“ประชำชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม”) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการจดัสรร วิธีที่ 2 ตามมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต ์ประจ าปี 2563 โดยการจัดสรร
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10.0 ของทุน
ช าระแล้วของกองทรัสต์ ณ วันที่คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate)1 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ก าหนดไวว้่าไม่เกินกว่ารอ้ยละ 20.0 ของทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์ณ วนัท่ีคณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีมติใหเ้พิ่มทนุตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่
ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือสละสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ 

อา้งถึงหนงัสือของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ กลต.จท-3.(ว) 34/2563 เรื่องแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูการจ ากัดการรบัสิทธิ
ประโยชนบ์างประเภทส าหรบัผูถื้อหลกัทรพัยใ์นบางสญัชาติ (Restricted countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยแ์บบ 
Preferential Public Offering ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 ในการออกและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณา
ปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หากเป็นผลให้
การเสนอขาย หรือการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั การออกและเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรือจะท าใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะกฎหมายของประเทศดงัต่อไปนี ้ 

 
1 จ านวนของทนุช าระแลว้ เป็นทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตมี์มติใหเ้พ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือแจง้ข่าว ที่ 045/2562 ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
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1. จอรแ์ดน 

2. ญ่ีปุ่ น 

3. นิวซีแลนด ์ 

4. ฝรั่งเศส  

5. พม่า  

6. มาเลเซีย 

7. สวิตเซอรแ์ลนด ์

8. สวีเดน 

9. สหรฐัอเมรกิา  

10. สหราชอาณาจกัร 

11. สาธารณรฐัประชาชนจีน  

12. ออสเตรเลีย 

13. องักฤษ 

14. อินเดีย 

15. เกาหลีใต ้ 

16. เ ข ต บ ริ ห า ร พิ เ ศ ษ ฮ่ อ ง ก ง แ ห่ ง

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

17. เนเธอรแ์ลนด ์

18. เยอรมนี 

19. ไตห้วนั  

20. ไอซแ์ลนด ์

(อา้งอิงตามขอ้มลูจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563)  

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดงักล่าว  ที่อาจมีผูถื้อ
หน่วยทรัสตส์ัญชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตค์รัง้ล่าสุด โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะประกาศผ่าน
เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหท้ราบอีกครัง้ภายในระยะเวลาก่อนวนัจองซือ้หน่วยทรสัต ์ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมีสญัชาติต่างชาติหรือท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในต่างประเทศรายที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีจ้ะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ กฎหมายต่างประเทศของประเทศ
นั้นๆ ที่เก่ียวกับการออกและเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายดังกล่าว และภาษีต่างๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

 2. อตัราส่วนการเสนอขายสดุทา้ย เท่ากบั 1 หน่วยทรัสตเ์ดิม ต่อ 0.0854 หน่วยทรัสตใ์หม่ โดยหน่วยทรสัตใ์หม่ที่
เกิดจากการค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ  

3. ราคาเสนอขายสดุทา้ย เท่ากบั 11.70 บำทต่อหน่วยทรัสต ์

4. ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม  

ส าหรบัประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

ตั้งแต่วันที่  14 ถึง 15 และวันที่  18 ถึง 19 มกราคม 2564 ในวันและเวลาท าการของแต่ละสาขา (ยกเว้นสาขา 
ไมโคร) และส านักงานของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย ( “ผู้จัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำย”) และวนัท่ี 20 มกราคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น.   

ส าหรบัประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทนกัลงทนุสถาบนั 

ตั้งแต่วันที่  14 ถึง 15 และวันที่  18 ถึง 19 มกราคม 2564  ในวันและเวลาท าการของแต่ละสาขา  (ยกเว้นสาขา 
ไมโคร) และส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และฝ่ายทุนธนกิจ  และวันที่ 20 มกราคม 2564 ภายในเวลา 
15.30 น. 
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5. ช่องทางส าหรบัรบัเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
การจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้  

ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมประเภทบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล 
สาขา (ยกเวน้สาขาไมโคร) และส านกังานของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือ

ดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์www.ftreit.co.th   
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมประเภทนักลงทุนสถำบัน 
สาขา (ยกเวน้สาขาไมโคร) และส านกังานของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ

ฝ่ายทนุธนกิจของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามที่อยู่ดงันี ้
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่สีลม ฝ่ายทนุธนกิจ  
ชัน้ 14 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
ติดต่อ คณุไอรดา วงศฝ้ั์น (02-626-3592) หรือคณุสพุรรณวดี จินตนารกัษ์ (02-626-3646) 

 รายละเอียดและวิธีการจองซือ้ หรือเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม และหนังสือชีช้วนของกองทรัสต ์ส่วนที่ 3 เรื่อง ขอ้มูลเก่ียวกับการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

ทั้งนี ้ ประชาชนทั่ วไปซึ่ง เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน  
วนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 จะมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในอตัราส่วน 1 หน่วยทรสัตเ์ดิมต่อ 0.0854 หน่วยของหน่วยทรสัต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือ
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรสัต ์(รายละเอียดวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ตามที่ระบใุนสิ่งทีส่่งมำด้วย 2) 

ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้
ที่สามของกองทรสัต ์ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุนใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่สาม ตามที่
ปรากฏในสิ่งทีส่่งมำด้วย 1 
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หากท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมดงักล่าว โปรดกรอกขอ้มลูลงในสิ่งทีส่่งมำด้วย 4 ใบจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม รวมทั้งแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (แลว้แต่กรณี) 
และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบุคคล
เท่านัน้ตามสิ่งทีส่่งมำด้วย 6 (แลว้แต่กรณี) และจดัเตรียมเอกสารประกอบใบจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามรายละเอียด ที่ปรากฏใน
สิ่งทีส่่งมำด้วย 2 โดยน าเอกสารการจองซือ้ทัง้หมดไปยงัสถานท่ีจองซือ้ในขอ้ 5 (แลว้แต่กรณี) 

ทัง้นี ้ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถศึกษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่มี
ผลบงัคบัใชแ้ลว้ โดยสามารถดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
              เพื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

                                                       โดย บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 
 

(นายพีระพฒัน ์ศรีสคุนธ)์ 
  กรรมการผูจ้ดัการ  


