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ส่วนที ่1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของหน่วยทรัสต ์(Fact Sheet) 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี  ้
Frasers Property Thailand Industrial  Freehold & Leasehold REIT (FTREIT) 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (ทรสัตี) 

1. สำระส ำคัญของกองทรัสต ์  
ชื่อกองทรัสต ์(ไทย) : ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์

เพื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

ชื่อกองทรัสต ์(อังกฤษ) : Frasers Property Thailand Industrial  Freehold & Leasehold REIT 

ชื่อย่อ : FTREIT 

ประเภท : กองทรสัตไ์ม่ก าหนดอายแุละไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 

: 28,313,422,110 บาท 

ผู้จัดกำรกองทรัสต ์ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์   

(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์ : บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 

ทรัสตี : บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญนีเ้ป็นสว่นหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตแ์ละ 
หนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทรัสต ์  
ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษำขอ้มูลในรำยละเอียดจำกร่ำงหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสำมำรถขอได้จำก 

ผู้จัดกำรกองทรัสต ์หรืออำจศึกษำขอ้มูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
และหนังสอืชีช้วนทีบ่ริษทัย่ืนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดท้ี ่website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตใ์นคร้ังนี ้

ผู้เสนอขำยหน่วยทรัสต ์ : บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

ประเภทหลกัทรัพย ์

ทีเ่สนอขำย 
: ใบทรัสต์ที่ แสดง สิท ธิของผู้ ถื อ ในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ 

(หน่วยทรสัต)์ 

จ ำนวนหน่วยทรัสตท์ีอ่อก

และเสนอขำย 
: ไม่เกิน 260,000,000 หน่วย 

มูลค่ำทีต่รำไวต้่อหน่วย  

ณ วันที ่30 กนัยำยน 2563 

: 9.5363 บาท  

  

รำคำเสนอขำย

หน่วยทรัสตส์ูงสุด 

: ไม่เกิน 12.50 บาทต่อหน่วย 

ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ยผ่านเว็บไซต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาก่อนวันจองซื ้อ

หน่วยทรสัต ์โดยราคาเสนอขายสดุทา้ยจะไม่เป็นราคาต ่าตามเกณฑข์อง

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที่

เก่ียวขอ้ง 

ลักษณะกำรเสนอขำย

หน่วยทรัสต ์

: เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิตาม

รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ในวันที่ 

23 ธันวาคม 25631 ซึ่งกองทรัสต์อาจปฏิเสธไม่เสนอขาย หรืออาจไม่

จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์าย

ใด หากเป็นผลให้การเสนอขาย หรือการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและ

เสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ 

 
1  ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์สิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ื อ

หน่วยทรสัตร์ายใด หากเป็นผลใหก้ารเสนอขาย หรือการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อ
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกับ การเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรสัต ์หรือจะท าใหก้องทรสัตมี์หนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายของประเทศที่อาจไม่ไดร้บัการจดัสรร (อา้งอิงตามขอ้มูลจากการก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รัง้
ล่าสดุ เม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2563) ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมรายชื่อประเทศดงักล่าว
ที่อาจมีผูถ้ือหน่วยทรสัตส์ญัชาติอ่ืนเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด ภายหลงัจากวนัก าหนดรายชื่อประชาชน
ทั่วไปซึ่งเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(Record Date) ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 
โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ใหท้ราบอีกครัง้ภายในระยะเวลาก่อนวนัจอง
ซือ้หน่วยทรสัต ์ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการจดัส่งเอกสารการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตร์ายที่ผูจ้ัดการกองทรสัตใ์ชดุ้ลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอ
ขายเพ่ิมเติมดงักล่าว นอกจากนี ้ผูถ้ือหน่วยทรสัตซ์ึ่งมีสญัชาติต่างชาติหรือที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศรายที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบียบ กฎหมายต่างประเทศของประเทศนัน้ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
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ขอ้บงัคบัเก่ียวกับ การเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรือจะท าให้

กองทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ

กฎหมายของประเทศดงัต่อไปนี ้

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. เขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแหง่

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

17. เนเธอรแ์ลนด ์

18. เยอรมนี 

19. ไตห้วนั 

20. ไอซแ์ลนด ์

(อา้งอิงตามขอ้มลูจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ เมื่อ

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2563) 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ 

เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดังกล่าว ที่อาจมีผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอื่น

เพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด ภายหลงัจาก

วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 โดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาก่อนวันจองซือ้

หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัจอง

ซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขในการจองซือ้ที่ระบุ

ขา้งตน้ 

ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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1.2  วัตถุประสงคข์องกำรระดมทุนในคร้ังนี ้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ FIRM” หรือ  

“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (Frasers Property Thailand Industrial  Freehold & 

Leasehold REIT) (“FTREIT” หรือ “กองทรสัต”์) เพื่อน าเงินที่ไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ปช าระหนีท้ี่เกิดจากการ

กูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมของกองทรสัตท์ี่มีความจ าเป็นตอ้งท าการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน1 เพื่อ

การเขา้ลงทนุก่อนแต่มีความประสงคท์ี่จะใชเ้งินทุนจากการเพิ่มทนุเพื่อเข้าลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตัง้แต่แรก ซึ่งเป็นไป

ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งอนุมตัิการเพิ่มทุน

แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 780,716,114 หน่วย ทั้งนี ้ เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2563 ที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์ไดม้ีมติอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา

กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมบางส่วนเรียบรอ้ยแลว้ในเดือนกันยายน และเดือนตลุาคม 2563 โดย

ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมจ านวนประมาณ 3,201.12 ลา้นบาท และกองทรสัตจ์ะน าเงินที่ไดร้บัจากการระดมทนุดว้ย

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้จ านวนไม่เกิน 3,250.00 ลา้นบาท ไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมดงักล่าว โดยเงินท่ีไดร้บั

จากการระดมทนุในครัง้นี ้เมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ลว้ คาดวา่จะเหลือเงนิ

เป็นจ านวนไม่เกิน 3,201.12 ลา้นบาท โดยจะน าไปใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุทัง้จ านวน  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์นิหลักของกองทรัสต ์
ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 กองทรสัตล์งทุนใน กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งรวมทางเขา้ออก 

ตลอดจนระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ของทรพัยสิ์น โดยทรพัยสินหลกัของกองทรสัตป์ระกอบดว้ย  

1) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารคลังสินคา้ จ านวน 289 ยูนิต โดยมีพืน้ที่ให้เช่าอาคาร

คลงัสินคา้รวมประมาณ 1,041,877 ตารางเมตร 

2) กรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารโรงงาน จ านวน 331 ยนูิต มีพืน้ท่ีอาคารโรงงานรวมประมาณ 

847,235 ตารางเมตร  

คิดเป็นอาคารคลังสินคา้ และอาคารโรงงาน จ านวนรวมทั้งสิน้ 620 ยูนิต และมีพืน้ที่ใหเ้ช่าอาคารรวมทั้งสิน้

ประมาณ 1,888,112 ตารางเมตร ทั้งนี ้ทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตข์้างตน้ รวมถึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปล่าท่ีเป็นพืน้ท่ี

ส่วนกลางของโครงการ ทางเข้าออกและสาธารณูปโภคของโครงการ และที่ดินเปล่ารอการพัฒนาที่ติดอยู่กับอาคาร

คลงัสินคา้หรือโรงงานที่กองทรสัตล์งทนุ ซึ่งอาจสามารถน ามาพฒันาเพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บัทรพัยสิ์นไดใ้นอนาคต โดยที่ดิน

เปล่ารอการพฒันาดงักล่าวมีพืน้ท่ีรวมประมาณ 3.5 ไร ่และมีประมาณการงบลงทนุเพื่อพฒันาไม่เกินรอ้ยละ10 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์โดยทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตม์ีรายละเอียดดงันี ้

 
1  สถาบนัการเงิน คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาทางการเงินส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตส์  าหรบัการเพ่ิม
ทนุในครัง้นี ้
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ตำรำงสรุปทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ณ วันที ่1 ตุลำคม 2563 

โครงกำร / นิคมอุตสำหกรรม /  

สวนอุตสำหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

รูปแบบกำรลงทุน จ ำนวนอำคำร 

(ยูนิต) 

พืน้ทีอ่ำคำร  

(ตร.ม.) 

สัดส่วน

(ร้อยละ) อำคำร ทีด่ิน 

อำคำรคลังสินค้ำ      

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี (อมตะนคร) กรรมสิทธิ์ 7 19,650 1.0 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(บางพลี 1) สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 10 76,477 4.1 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(บางพลี 3) สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 25 ถึง 28 ปี 28 106,692 5.6 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์พารค์ (บางนา) 
กรรมสิทธิ์ 28 81,175 4.3 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ถึง 25 ปี กรรมสิทธิ์ 53 177,085 9.4 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(โรจนะอยธุยา) กรรมสิทธิ์ 3 18,324 1.0 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 เอ) กรรมสิทธิ์ 7 35,430 1.9 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(อีสเทิรน์ซีบอรด์ 2 เอ) กรรมสิทธิ์ 4 15,800 0.8 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 บี) กรรมสิทธิ์ 12 28,968 1.5 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์พารค์ (ศรีราชา)  กรรมสิทธิ์ 22 99,768 5.3 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(แหลมฉบงั 1) กรรมสิทธิ์ 21 69,404 3.7 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(แหลมฉบงั 2) กรรมสิทธิ์ 26 81,700 4.3 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(โรจนะปราจีนบรุี) กรรมสิทธิ์ 8 14,832 0.8 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(วงันอ้ย 1) กรรมสิทธิ์ 13 67,306 3.6 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(วงันอ้ย 2) กรรมสิทธิ์ 8 19,600 1.0 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(พานทอง 1) กรรมสิทธิ์ 5 10,600 0.6 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(บ่อวิน) กรรมสิทธิ์ 9 20,700 1.1 

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(แหลมฉบงั 3)  กรรมสิทธิ์ 24 80,012 4.2 
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ตำรำงสรุปทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ณ วันที ่1 ตุลำคม 2563 

โครงกำร / นิคมอุตสำหกรรม /  

สวนอุตสำหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

รูปแบบกำรลงทุน จ ำนวนอำคำร 

(ยูนิต) 

พืน้ทีอ่ำคำร  

(ตร.ม.) 

สัดส่วน

(ร้อยละ) อำคำร ทีด่ิน 

โครงการซีที ศนูยก์ระจายสินคา้ กรรมสิทธิ์ 1 18,354 1.0 

รวมอำคำรคลังสินค้ำ   289 1,041,877 55.2 

อำคำรโรงงำน      

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี (อมตะนคร) 
กรรมสิทธิ์ 95 246,975 13.0 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ถึง 25 ปี 8 24,250 1.3 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง 
กรรมสิทธิ์ 36 81,750 4.3 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี 2 18,650 1.0 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 1) กรรมสิทธิ์ 19 39,250 2.1 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 2) 
กรรมสิทธิ์ 6 12,300 0.6 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 3 8,725 0.5 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 3) 
กรรมสิทธิ์ 11 33,225 1.8 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 2 4,875 0.2 

นิคมอตุสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 
กรรมสิทธิ์ 35 97,378 5.2 

สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 4 11,700 0.6 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ พระนครศรีอยธุยา 
กรรมสิทธิ์ 52 120,932 6.4 

กรรมสิทธิ ์ สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 4 10,900 0.6 

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
กรรมสิทธิ์ 21 51,500 2.7 

กรรมสิทธิ ์ สิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 23 ปี 2 5,000 0.3 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี กรรมสิทธิ์ 3 7,200 0.4 
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ตำรำงสรุปทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ณ วันที ่1 ตุลำคม 2563 

โครงกำร / นิคมอุตสำหกรรม /  

สวนอุตสำหกรรม / เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

รูปแบบกำรลงทุน จ ำนวนอำคำร 

(ยูนิต) 

พืน้ทีอ่ำคำร  

(ตร.ม.) 

สัดส่วน

(ร้อยละ) อำคำร ทีด่ิน 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน กรรมสิทธิ์ 15 32,300 1.7 

นิคมอตุสาหกรรมบางป ู กรรมสิทธิ์ 13 40,325 2.1 

รวมอำคำรโรงงำน   331 847,235 44.8 

รวมอำคำรคลังสินค้ำและโรงงำน   620 1,889,112 100.0 
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1.4 ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกอสังหำริมทรัพย ์
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) มีนโยบายด าเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ี 

กองทรสัตล์งทนุ ดงันี ้

1) กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ซึ่งกองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรือเช่า 

2) กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารโรงงานซึ่งกองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรือเช่า 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ FPIT เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นประเภทอาคารคลงัสินค้า และ 

FPT เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นประเภทอาคารโรงงาน เนื่องจาก FPIT และ FPT มีประสบการณใ์นการ

บริหารการเช่าพืน้ท่ีอตุสาหกรรมที่เป็นคลงัสินคา้และโรงงานมานานกว่า 15 ปี และ 30 ปี ตามล าดบั ท าใหม้ีความรูค้วาม

เขา้ใจในธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้มีความเชี่ยวชาญในดา้นการตลาดในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ การสรา้งและ

รกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่าที่เป็นลกูคา้ปัจจบุนั ตลอดจนการบรหิารรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย รวมถึงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

แต่งตัง้ใหส้หไทยเป็นเป็นผูบ้ริหารจดัการพืน้ที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตบ์างส่วนใน

โครงการเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(แหลมฉบงั 3) (เดิมชื่อ โครงการคลงัสินคา้สหไทย 9)  

กองทรสัตโ์ดยทรสัตีไดเ้ขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ที่ภายใตส้ญัญาเช่า  สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการ

ส่วนกลาง (ถา้มี) ส าหรบัทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัต ์โดยรายไดแ้ละกระแสเงินสดที่กองทรสัตไ์ดร้ับจากการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง  (ถ้ามี) จากการให้เช่าอาคาร

คลงัสินคา้และอาคารโรงงาน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน ที่หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาที่

คลา้ยคลงึกนั โดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

- รายไดค้่าเช่ารายเดือน มาจากการใหเ้ช่าที่ดินและอาคารคลงัสินคา้หรืออาคารโรงงาน 

- รายได้ค่าบริการรายเดือน มาจากการให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และด าเนินการให้อาคารซึ่งเป็น

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพดี 

- รายไดค้่าบริการส่วนกลางรายเดือน (ถา้มี) มาจากการใหบ้ริการพืน้ที่ส่วนกลางของโครงการในดา้นต่าง ๆ 

เช่น การรกัษาความปลอดภัย การรกัษาความสะอาด การระบายน า้ ดูแลรกัษาภูมิทัศน์รอบโครงการ การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาพืน้ท่ีส่วนกลาง 

- การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิารเบือ้งตน้ ส่วนใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 

- รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าบรกิารและรายไดค้่าบริการส่วนกลางส่วนใหญ่ก าหนดเป็นอตัราคงที่ในแต่ละสัญญา 

และก่อนที่สญัญาเดิมจะหมดอายุจะมีการเจรจาเพื่อก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ก่อนการต่ออายุ

สญัญา  

- สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวที่มีระยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึ่งจะมีการก าหนดอตัรา

ค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวนที่แน่นอนแลว้ โดยสญัญาบางส่วนจะก าหนดใหค้่าเช่าปรบัขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได 

ซึ่งสญัญาเช่าระยะยาวจะท ากบัผูเ้ช่าที่เป็นบรษิัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืน้ท่ีจ านวนมาก 
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- สญัญาเช่าคลงัสินคา้ควบคมุอณุหภูมิ เป็นสญัญาเช่าระยะยาว ซึ่งจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักองทรสัตเ์ป็น

ระยะเวลา 12 ปี (ระยะเวลาการเช่าเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 และ สิน้สดุในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2574) 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณา ส่วนท่ี 2.1 หวัขอ้ 3.3 การจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์

1.5 กำรกู้ยืมเงนิ 

เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2563 ของกองทรสัต ์ไดม้ีมติอนุมตัิการ

ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งกองทรสัตไ์ดล้งทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวบางส่วนเรียบรอ้ยแลว้ใน

เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2563 โดยกองทรสัตไ์ดใ้ชแ้หล่งเงินทุนจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) จ านวนประมาณ 3,201.12 ลา้นบาท ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาทางการเงินใน

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นี ้โดยกองทรสัตจ์ะด าเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

จ านวนไม่เกิน 3,250.00 ลา้นบาท เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนมาช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ดงักล่าวแก่ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ที่ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติม ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้

ลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมบางส่วน และการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนครัง้ที่ 3 กองทรสัตจ์ะมีหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้สุทธิรวมทั้งสิน้ไม่ต  ่ากว่า 8,638.27 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนของหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อมูลค่า

สินทรพัยร์วมของกองทรสัต ์(Net Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 19.99 โดยสดัส่วนของ

หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัตก์่อนและภายหลงัการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 สามารถแสดงได้

ตามตารางดงัต่อไปนี ้

 ก่อนกำรเพิ่มทุนในคร้ังนี้1 
ภำยหลังกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่3 และ

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน1 

มลูค่าทรพัยส์ินรวมประมาณ (ลา้นบาท) 43,212.90  43,212.90 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิประมาณ (ลา้นบาท)  11,837.55 ไม่ต ่ากว่า 8,638.27 

สดัสว่นมลูค่าหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อมลูค่าทรพัยส์นิ

รวม (รอ้ยละ)  
27.39 ไม่ต ่ากว่า 19.99 

 

ทัง้นี ้ในการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมและการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุครัง้ที่ 3 ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัภายหลงัจากการ เพิ่มทุนครัง้ที่ 3 จะไม่

ดอ้ยลงเมื่อเทียบกับก่อนการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม ตามที่ไดร้บัอนุมัติจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตค์รัง้ที่ 1/2563 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2.1 ข้อ 3.4 การกู้ยืมเงิน ทั้งนี ้ 

 
1  อา้งอิงงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 ของกองทรสัตท์ี่มูลค่าทรพัยส์ินรวมเท่ากับ 42,869.77 ลา้นบาท และหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้สทุธิรวมเท่ากบั 11,494.42 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 กองทรสัตมี์ทรพัยส์ินและภาระหนีส้ินจากเงินกูย้ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน ภายหลังการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางส่วน ประมาณ 343.13 ลา้นบาท ตามที่ไดร้บัอนุมัติจากผูถ้ือ
หน่วยทรสัตใ์นที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2563  
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กองทรสัต ์อาจมีความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการกูย้ืมเงิน ซึ่งผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก ส่วนท่ี 2.1 ขอ้ 5 

ปัจจยัความเส่ียง 

1.6 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทรัสต ์

ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด1,2 

เพดำน 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

เพดำน 

(สัดส่วนของ NAV) 

อัตรำทีค่ำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

1. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ

กองทรสัต ์ 

- รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินรวม ต่อปี 

- รอ้ยละ 0.67 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน

รวม (TAV) โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะค านวณ

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรสัต ์และ

จะด าเนินการเรียกเก็บจากกองทรสัตเ์ป็นราย

เดือน โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตใ์นวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดือนเป็นฐานในการค านวณ 

2. ค่าธรรมเนียมทรสัตี  - รอ้ยละ 0.15 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินรวม ต่อปี  

- รอ้ยละ 0.20 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- ส าหรบัทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตใ์นส่วนที่ไม่

เกิน 15,000 ลา้นบาท เท่ากับรอ้ยละ 0.060 ต่อ

ปีของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตใ์นส่วน

นัน้ 

- ส าหรบัทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตใ์นส่วนที่เกิน

กว่า 15,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท 

เท่ากับรอ้ยละ 0.045 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ิน

รวมของกองทรสัตใ์นส่วนนัน้ 

- ส าหรบัทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตใ์นส่วนที่เกิน

กว่า 30,000 ล้านบาทขึ ้นไป เท่ากับร้อยละ 

0.030 ต่ อ ปี ของมูลค่ าท รัพย์สิ น ร วมของ

กองทรสัตใ์นส่วนนัน้ 

3. ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย มน า ย

ทะเบียน 

- รอ้ยละ 0.05 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- รอ้ยละ 0.05 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.05 ต่อปีของ

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์

4. ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

- ร้ อ ย ล ะ  3. 00 ข อ ง

รายไดสุ้ทธิจากสญัญา

เช่าและสัญญาบริการ

ของกองทรสัต ์ต่อปี 

- รอ้ยละ 0.09 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยเ์ก็บ

จริงที่อัตรา รอ้ยละ 3.00 ของรายได้สุทธิจาก

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ (ทัง้นีอ้ตัราที่เรียก

เก็บเป็นอัตราเดียวโดยไม่มีการแบ่งระหว่าง

 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต ์ในส่วนที่ 2.2 ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรียกเก็บจากกองทรสัต ์

2  มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ (NAV) รายไดจ้ากสญัญาเช่าและบริการ และก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  อา้งอิง งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดค้ิดเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณ
เป็นอตัรารอ้ยละของ NAV 
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ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด1,2 

เพดำน 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

เพดำน 

(สัดส่วนของ NAV) 

อัตรำทีค่ำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

รายไดใ้นส่วนอาคารโรงงานกับรายไดใ้นส่วน

อาคารคลงัสินคา้) 

- รอ้ยละ 5.00 ของก าไร

สุ ท ธิ จ า ก ก า ร

ด า เนินงานการของ

กองทรสัต์1,2 

- รอ้ยละ 0.34 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิ ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมพิเศษเรียกเก็บจากกองทรสัตใ์น

อัตราร้อยละ 5.00 ของก า ไรสุท ธิจากการ

ด าเนินงานการของกองทรัสต์ (โดยก าไรจาก

การด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง 

รายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่กองทรสัตไ์ด้รับอัน

เนื่ องมาจากประกันภัยทรัพย์สินประเภท

ประกันภัยแบบสรรพภัย ในกรณีที่ทรพัยส์ินเกิด

ความเสียหาย หักดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการ

ด าเนินการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลักของ

กองทรสัต)์ 

5. ค่านายหนา้ 

- ค่านายหนา้ในการจัดหา

ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อัตราไม่เกินอัตราค่า

เช่าและค่าบริการตาม

สญัญาเช่าและสญัญา

บริการที่กองทรัสต์จะ

ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อย

ดั ง ก ล่ า ว จ า น ว น  4 

เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- อัตราไม่เกินอัตราค่า

เช่าและค่าบริการตาม

สญัญาเช่าและสญัญา

บริการที่กองทรัสต์จะ

ได้รับจากผู้ เ ช่ า ราย

ย่อยดงักล่าวจ านวน 4 

เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท าสัญญาเช่า

และสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 60 

เดือน (5 ปี) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเรียบเก็บค่า

นายหนา้จากกองทรสัตเ์ท่ากับอตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่

กองทรัสต์จะได้รับจากผูเ้ช่ารายย่อยดังกล่าว

จ านวน 3 เดือน 

- ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท าสัญญาเช่า

และสัญญาบริการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 36 

เดือน (3 ปี) แต่ไม่เกิน 60 เดือน (5 ปี) ผูจ้ัดการ

กองทรัสต์จ ะ เ รี ยบ เก็ บค่ านายหน้าจาก

กองทรสัตเ์ท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการตาม

สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่กองทรัสต์จะ

ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 2 เดือน 

 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต ์ในส่วนที่ 2.2 ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรียกเก็บจากกองทรสัต ์

2  มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ (NAV) รายไดจ้ากสญัญาเช่าและบริการ และก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  อา้งอิง งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดค้ิดเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณ
เป็นอตัรารอ้ยละของ NAV 
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ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด1,2 

เพดำน 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

เพดำน 

(สัดส่วนของ NAV) 

อัตรำทีค่ำดว่ำจะเรียกเก็บ  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 
1,2 

 
 

- ค่านายหน้าในการซื ้อ 

ขาย โอนสิท ธิการเช่า 

หรือรับโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รอ้ยละ 5.00 ของมลูค่า

การซื ้อ ขาย โอนสิทธิ

การเช่า  หรือรับ โอน

สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสังหาริมทรัพยแ์ต่ละ

คราว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รอ้ยละ 5.00 ของมลูค่า

การซื ้อ ขาย โอนสิทธิ

การเช่า  หรือรับโอน

สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสังหาริมทรพัย์แต่ละ

คราว  

 

ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท าสัญญาเช่า

และสัญญาบริการเป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 36 

เดือน (3 ปี) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเรียบเก็บค่า

นายหน้าจากกองทรัสต์ตามส่วนโดยค านวณ

จากอัตราค่านายหนา้ที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

ได้รับส าหรับกรณีที่ผู ้เช่ารายย่อยรายใหม่ท า

สัญญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 

ปี (เท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์จะ

ได้รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจ านวน 2 

เดือน) และลดลงเป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการ

เช่าจริงของผูเ้ช่ารายย่อย 

- ในกรณีที่กองทรสัตมี์การซือ้ ขาย โอนสิทธิการ

เช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เพิ่ม เติมจากการลงทุนครั้งแรก ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะเรียกเก็บค่านายหน้าในการซือ้ 

ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือรบัโอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 

ของมูลค่าการซือ้ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือรบั

โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละคราว เวน้

แต่กรณีการท าธุรกรรมใหแ้ก่บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

กับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกัน หรือในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์

แก่ผูเ้ช่ารายย่อยที่สญัญาเช่ากับผูเ้ช่ารายย่อย

ดงักล่าวใหส้ิทธิผูเ้ช่ารายย่อยซือ้ทรพัยส์ินได ้ 

6. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ - ตามที่จ่ายจริง - ตามที่จ่ายจริง - ตามที่จ่ายจริง ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ขอ้ 10 

ค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรสัต ์  

 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต ์ในส่วนที่ 2.2 ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรียกเก็บจากกองทรสัต ์

2  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) รายไดจ้ากสญัญาเช่าและบริการ และก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน อา้งอิง งบการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 
นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดค้ิดเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณเป็น
อตัรารอ้ยละของ NAV 
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1.7 เงือ่นไขในกำรยกเลกิกำรเพิ่มทุนคร้ังที ่3 
 ในกรณีที่มเีหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลิกการระดมทนุเพื่อเพิ่มทนุ 

1) มีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บคุคลใด กลุ่มบคุคลเดียวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ

ผูล้งทุนต่างดา้วและท าใหก้ารถือหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกับจ านวนหน่วยที่

ถืออยู่เดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 โดยใหย้กเลิกการ

เสนอขายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 

2) ไม่สามารถโอนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี เพื่อ เป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หแ้ลว้

เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

3) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางดา้นกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด

หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี

ผลกระทบต่อการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์

4) เมื่อมีเหตุที่ท  าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ สั่ งระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายได ้

5) มีเหตอุื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสญัญาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

2. ควำมเสี่ยงส ำคัญของกำรลงทนุในหน่วยทรัสต ์

การลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ 

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี  ้มีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดังต่อไปนีอ้ย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเส่ียงส าคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ โดยสรุป

เท่านั้น เนือ้หาในรายละเอียดของปัจจัยความเส่ียงไดร้ะบุไวใ้นส่วนที่ 2.1 ขอ้ 5 ปัจจัยความเส่ียง 

2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต ์

2.1.1 ความเส่ียงจากการปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ 

2.1.2 ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีเมื่อใกลสิ้น้สดุระยะเวลาของสิทธิการเช่าทรพัยสิ์น 

2.1.3 ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์

2.1.4 ความเส่ียงที่เกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์ับ FPIT และFPT ที่อาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรสัต ์

2.1.5 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการกูย้ืมเงิน 

2.2 ควำมเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลประโยชนใ์นทรัพยส์ิน 

2.2.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ซึ่งอาจส่งผลใหอ้ตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 

2.2.2 ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 

2.2.3 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศภยั 
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2.2.4 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ความหวาดกลวัต่อการแพร่ระบาด หรือปัญหารา้ยแรงดา้น

สาธารณสขุอื่นๆ 

2.2.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง  (ถา้มี) ของ 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

2.2.6 ความเส่ียงจากการไม่ต่อสญัญาของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

2.2.7 ความเส่ียงจากการท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีต่อเติมดดัแปลงทรพัยสิ์นที่เช่าหรือท าให้ทรพัยสิ์นที่เช่าช ารุดบกพรอ่งหรือ

เสียหาย 

2.2.8 ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าพืน้ท่ี และ/หรือ อตุสาหกรรมของผูเ้ช่าพืน้ท่ี และ/หรือสญัชาติของผู้

เช่าพืน้ท่ี 

2.2.9 ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบที่ดินหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยสิ์นสิน้สดุ 

2.2.10 ความเส่ียงเรื่องการเวนคืนอสงัหาริมทรพัยท์ัง้หมดหรือบางส่วนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนที่ดิน 

และอาจส่งผลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ์นัอาจกระทบต่อผล

ประกอบการของกองทรสัต ์

2.2.11 ความเส่ียงจากการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา (Option to Early 

Termination) ของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

2.2.12 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตมีสญัญาเช่าและสญัญาบริการบางส่วนที่ใกลค้รบก าหนด

อาย ุหรือมีผูเ้ช่ายงัไม่เต็มพืน้ท่ี 

2.2.13 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตต์ัง้อยู่ในเขตปลอดอากร 

2.2.14 ความเส่ียงเก่ียวกับใบอนุญาตเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของผูเ้ช่าพืน้ที่โครงการคลังสินคา้ควบคุม

อณุหภมูิ (หอ้งเย็น) CTD 

2.2.15 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตบ์างส่วนอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งภาระจ ายอม 

2.2.16 ความเส่ียงจากการใชท้ี่ดินของบคุคลภายนอกเป็นทางผ่านสายไฟฟ้า 

2.2.17 ความเส่ียงจากขอ้ก าหนดในสญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีบางรายที่กองทรสัตใ์หสิ้ทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 

First Refusal) ในการซือ้ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

2.2.18 ความเส่ียงจากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตบ์างโครงการมีการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายเดียว   

2.3 ควำมเสี่ยงโดยตรงต่อกองทรัสตห์รือผู้ถือหน่วยทรัสต ์

2.3.1 ความเส่ียงจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการเขา้ลงทนุ 

2.3.2 ความเส่ียงจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่าย

ประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบัญชี  ภาษี หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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2.3.3 ความเส่ียงจากราคาของหน่วยทรสัตท์ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขายและการขาดสภาพ

คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

2.3.4 ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในมลูค่าของอสงัหารมิทรพัย ์

2.3.5 ความเส่ียงจากการท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

2.3.6 ความเส่ียงจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทนุในราคาเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อหน่วยต ่า

กว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) หรือราคาอา้งอิงในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทรสัตใ์นขณะนัน้ 

2.3.7 ความเส่ียงจากการที่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตบ์างรายซึ่งมีสัญชาติต่างชาติหรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในบาง

ประเทศ (Preferential Public Offering) อาจไม่ไดร้บัการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติม 

 


