
 แบบ 69-REIT  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษัท     (ช่ือไทย/องักฤษของผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์)   

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ของ  

        ช่ือเฉพาะของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์    
      ช่ือองักฤษ (ถ้ามี)   

- ให้ระบลุกัษณะท่ีส าคญัของกองทรัสต์ เชน่  อายกุองทรัสต์ (ถ้ามี) จ านวนเงินท่ีจะระดมทนุ  จ านวน
หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขาย ราคาหนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขาย ประเภทหนว่ยทรัสต์ซึง่ไมรั่บไถ่ถอน  

- ให้ระบวุตัถปุระสงค์ของการระดมเงินในครัง้นีข้องกองทรัสต์  หากเป็นการน าไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
ให้ระบอุสงัหาริมทรัพย์     

- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ  ได้แก่ ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ (ผู้จดัการกองทรัสต)์ ทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผู้จดัการการรับประกนัการจดัจ าหนา่ย ผู้ประกนัการจดัจ าหนา่ย  

- วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมลู”) และวนัท่ีแบบแสดง
รายการข้อมลูมีผลใช้บงัคบั    

- ให้มีค าเตือนผู้ลงทนุวา่  
“ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต์  
รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี  การมีผลใช้บงัคบัของ 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์นี ้มิได้เป็นการแสดงวา่ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในหนว่ยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์แตอ่ยา่งใด  ทัง้นี ้ การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู 
ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์นีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด 
ข้อความท่ีควรแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีได้ซือ้หนว่ยทรัสต์ไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์นัน้มีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทผู้ เสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รู้หรือควรได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นเท็จ 
หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แตไ่มเ่กิน 2 ปีนบัแตว่นัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลู 
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์มีผลใช้บงัคบั” 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  

 
 

(ระบช่ืุอกองทรัสต์)   
(ระบช่ืุอผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี)   

1. สาระส าคญัของกองทรัสต์ 
- ให้ระบขุ้อมลูท่ีส าคญัของกองทรัสต์ เชน่ ช่ือกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตี ท่ีปรึกษา                  

ทางการเงิน (ถ้ามี)   
- ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ เช่น  จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย มลูคา่ท่ีตราไว้ 

ราคาเสนอขาย ลกัษณะการเสนอขาย ผู้จดัการการรับประกนัการจดัหนา่ย ผู้จดัจ าหน่าย  
- ให้ระบวุตัถปุระสงค์ของการระดมทนุในครัง้นีว้า่ จะน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใด  เชน่ น าไปลงทนุ 

ในอสงัหาริมทรัพย์ น าไปช าระเงินกู้ ยืมเดมิ (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พฒันาศกัยภาพ 
ของอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น ในกรณีท่ีจะมีการกู้ ยืมเงินด้วย  ให้ระบขุ้อมลูเชน่ ผู้ให้กู้   วงเงินกู้  
ระยะเวลาการกู้  อตัราดอกเบีย้ และหลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน (ถ้ามีการให้หลกัประกนั)    

- ข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ลกัษณะการลงทนุ (leasehold หรือ freehold)                    
ราคาท่ีลงทนุเปรียบเทียบราคาประเมิน ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ เชน่ มีโครงสร้างรายได้                  
คา่เชา่อยา่งไร  รวมทัง้เง่ือนไขส าคญัของสญัญาจดัหาผลประโยชน์ หรือสญัญาจ้างบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  (ถ้ามี) ข้อมลูทางการเงินและผลการด าเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผา่นมา             
เชน่ อตัราการเชา่  รายได้และคา่ใช้จา่ยของการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว                           

- ในกรณีท่ีมีการรับประกนัรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ ให้ระบขุ้อมลู เชน่  เง่ือนไขการรับประกนั 
รายได้  ข้อมลูผู้ รับประกนัและอนัดบัความนา่เช่ือถือ                           

- ประมาณการรายได้และคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ไมเ่กิน 1 รอบปีบญัชี (ถ้ามี)  ทัง้นี ้ในกรณีดงันี ้
 บริษัทจะจดัท าประมาณการส าหรับรอบปีบญัชีถดัไปด้วยก็ได้ 

(1) กรณีเป็นการประมาณการเพ่ือเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรกส าหรับรอบปีบญัชีแรก 
ซึง่มีระยะเวลาน้อยกวา่ 12 เดือน    

(2) กรณีเป็นการประมาณการเพ่ือเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิในระหวา่งชว่งรอบปีบญัชี 
ซึง่มีระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องรอบปีบญัชีนัน้น้อยกวา่ 12 เดือน 

__________________________________ 

1 ค าวา่ “บริษัท” ในแบบแสดงรายการข้อมลูนีห้มายถึงผู้จดัการกองทรัสต์ 

สรุปข้อมูลส าคัญนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ 
หนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของกองทรัสต์  
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเตม็ ซึ่งสามารถขอได้จาก 
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท1 หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
หนังสือชีช้วนท่ีบริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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- ตารางคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยให้แสดงในรูปแบบดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหต ุ -  คา่ใช้จา่ยบางรายการไมไ่ด้คิดเป็นอตัราร้อยละของ NAV  ดงันัน้ เพดานคา่ใช้จา่ยนี ้ 
          จงึเป็นเพียงการประมาณเพ่ือค านวณเป็นอตัราร้อยละของ NAV  โดยหากประสงค์จะ 
           แสดงอตัราท่ีเรียกเก็บจริง ให้เพิ่มตารางชอ่งขวาเป็น  “อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ”   

  -  รายการใดไมมี่ ให้ระบวุา่ “ไมไ่ด้เรียกเก็บ”   
  -  คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ  ทัง้หมด ซึง่แตล่ะรายการไมเ่กินร้อยละ 0.01% ของ NAV   

 -   เง่ือนไขการยกเลิกการจดัตัง้กองทรัสต์หากหนว่ยทรัสต์ท่ีขายได้น้อยกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด เชน่   
   ผู้ลงทนุน้อยกวา่ 250 ราย จ านวนเงินท่ีระดมได้ไมเ่พียงพอท่ีจะน าไปลงทนุตามท่ีแจ้งไว้หรือ 
      ต ่ากว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น  

2. ความเส่ียงส าคญัของการลงทนุในหนว่ยทรัสต์   
   ให้ระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีบริษัทเห็นวา่  อาจท าให้เกิดความเส่ียงตอ่การลงทนุของผู้ลงทนุ
อยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักลา่วอาจท าให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินลงทนุ หรือ ไมไ่ด้รับผลตอบแทนใน
อตัราท่ีควรจะได้รับ ทัง้นี ้ให้อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองความเส่ียง ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึน้ (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ให้ระบดุ้วย)  แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด 
ความเส่ียงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได้
อยา่งมีนยัส าคญัแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเตมิด้วยได้   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  เพดาน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด % ของ NAV 
 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์   
 คา่ธรรมเนียมทรัสตี  
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน    
 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน   
 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์  
 คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   
 คา่ใช้จา่ยในการดแูลและรักษาสภาพอสงัหาริมทรัพย์   
 คา่ใช้จา่ยด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์   
 คา่เบีย้ประกนัภยั   
  ภาษีท่ีเก่ียวข้อง  
 คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย   
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 0.01% ของ NAV  
 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
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ส่วนที่ 2   
ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ 

  บริษัท......................................…………………………………………………………… 
โดยมีท่ีตัง้ส านกังานใหญ่อยู่ท่ี ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษัท ....................................  Home page (ถ้ามี) ..........................................................  
โทรศพัท์ ................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ช่ือกองทรัสต)์....................................................................... 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ..............................(ให้อธิบายว่า เงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้
กองทรัสต์จะน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใด  เชน่ น าไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  น าไปช าระเงินกู้ ยืมเดมิ 
(refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์  เป็นต้น รวมทัง้ให้ประมาณการวา่ 
เงินท่ีได้รับจากการระดมทนุในครัง้นี ้และเงินจากการกู้ ยืมเงิน (ถ้ามี) เม่ือหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้ว 
จะเหลือเงินท่ีจะน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้เป็นจ านวนเทา่ใด)......................................................  

 
1. ปัจจยัความเส่ียง  
   ให้ระบปัุจจยัความเส่ียงท่ีบริษัทเห็นวา่  อาจท าให้เกิดความเส่ียงตอ่การลงทนุของผู้ลงทนุ
อยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักลา่วอาจท าให้ผู้ลงทนุสญูเสียเงินลงทนุ หรือไมไ่ด้รับผลตอบแทนใน
อตัราท่ีควรจะได้รับ ทัง้นี ้ให้อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองความเส่ียง ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึน้  (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ให้ระบดุ้วย)  แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด 
ความเส่ียงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงได้
อยา่งมีนยัส าคญัแล้ว ให้บริษัทอธิบายเพิ่มเตมิ รวมทัง้ความเส่ียงด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่    

 -   ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์ไมก่ระจายการลงทนุ ท าให้รายได้ของกองทรัสต์ต้อง 
พึง่พิงอสงัหาริมทรัพย์ใดอสงัหาริมทรัพย์หนึง่     

 -   ความเส่ียงจากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ลงทนุ  
 -   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผู้ เชา่อสงัหาริมทรัพย์  และการตอ่  

สญัญาเชา่  
 -   ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีผู้ เสนอขายเห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทราบ เชน่  ความเส่ียง  

จากการกู้ ยืมเงิน  ความเส่ียงจากการลงทนุบางสว่นในอสงัหาริมทรัพย์ท่ียงัไมก่่อสร้างหรือยงัสร้างไมแ่ล้วเสร็จ 
ความเส่ียงจากการไมก่ระจายผู้ เชา่       
 
2. ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์    

   ในกรณีเป็นการเสนอขายเพ่ือน าเงินไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  ให้ระบขุ้อมลูเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
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     2.1 ข้อมลูทัว่ไปของอสงัหาริมทรัพย์ เชน่  ช่ือ ท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะ  ประเภทการถือครอง  
เจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเชา่  ลกัษณะการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์  ผลการด าเนินงานในอดีตของ
อสงัหาริมทรัพย์ และข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุ นอกจากนี ้               
ให้แสดงภาพถ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วย      
     2.2 สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมิน เชน่ ราคาประเมิน วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  
สรุปสมมตฐิานส าคญั   
  2.3 ราคาท่ีจะลงทนุ และสรุปสาระส าคญัของสญัญาท่ีท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สิน โดยในกรณี   
ท่ีจะลงทนุในราคาท่ีสงูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุเกิน 5%  ให้บริษัทแสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของ           
การลงทนุในราคาดงักลา่ว    

   2.4 หากเป็นการซือ้ทรัพย์สินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ระบ ุ
ความสมัพนัธ์ และให้ผู้จดัการกองทรัสตอ์ธิบายความจ าเป็น และความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วว่า
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์หรือไม่ อยา่งไร  ทัง้นี ้ให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ประกอบด้วย 

   2.5 หากเป็นธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี 
ให้เปิดเผยความสมัพนัธ์ของธุรกรรมดงักล่าว         
  2.6 ในกรณีท่ีเป็นการเช่าชว่งอสงัหาริมทรัพย์  ให้บริษัทระบผุลกระทบและความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีสญัญาเชา่หลกัถกูยกเลิก (ถ้ามี) รวมทัง้อธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนั 
ความเส่ียง     
   2.7  ในกรณีมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตัง้ในตา่งประเทศ  ให้เปิดเผยความเห็นของ 
ท่ีปรึกษากฎหมายด้วยวา่ กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดงักลา่ว       

2.8  ในกรณีท่ีจะมีการกู้ ยืมเงินด้วย ให้ระบขุ้อมลูดงันี  ้
 (1)  วิธีการกู้ ยืมเงิน เชน่ การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู้  เป็นต้น  
โดยต้องสรุปสาระส าคญัของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี พร้อมทัง้รายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน (ถ้ามี)  รวมทัง้อธิบายถึง
ประโยชน์ของการกู้ ยืมเงินตอ่ผู้ลงทนุด้วย  
 (2)  ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะมีการกนัเงินส ารองเพ่ือการช าระหนี ้ให้ระบจุ านวนเงิน 
ท่ีจะกนัส ารองในแตล่ะปีจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน 
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นการกู้ ยืมเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหมใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบั 
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบมุลูคา่และสดัส่วนของหุ้นกู้ ท่ีจะจดัสรรให้แก่ 
ผู้ ท่ีจะจ าหนา่ย จ่าย โอน ให้เชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุม่บคุคลเดียวกนักับ
บคุคลดงักล่าว ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายทัง้หมดในครัง้นัน้  ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
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ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ท่ีจะจ าหนา่ย จา่ย โอน ให้เชา่ หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ 
แก่กองทรัสต์ ให้เปิดเผยข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่ว รวมทัง้เปิดเผยจ านวน 
และสดัสว่นของหนว่ยทรัสต์ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และมลูคา่และสดัส่วนของหุ้นกู้  
ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 
 (4)  ในกรณีท่ีเป็นการกู้ ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือจาก 
ทรัสตีหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ให้อธิบายความสมัพนัธ์ และเหตผุลความจ าเป็นของการกู้ ยืมเงิน
จากบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินดงักลา่ววา่เป็นทางค้าปกติ 
หรือไมอ่ย่างไร 
 2.9  ในกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์โดยมีวตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีมิใช่การลงทนุใน 
ทรัพย์สินชิน้ใหม ่เชน่ เพ่ือช าระคืนเงินกู้  (refinance) หรือเพ่ือซอ่มแซมปรับปรุงสภาพอสงัหาริมทรัพย์  
เป็นต้น  ให้แสดงข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้ลงทนุในปัจจบุนั เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบถึงการลงทนุ 
และการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 
3. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์   
                 ให้เปิดเผยวา่ อสงัหาริมทรัพย์อยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิ เชน่ ติดภาระจ ายอม หรือมี 
ข้อพิพาทใด ๆ หรือไม ่ หากมี ให้ระบถุึงเหตผุลและความจ าเป็นในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้
วิเคราะห์ผลกระทบและให้ข้อมลูสนบัสนนุท่ีจะได้แสดงได้วา่  การอยูภ่ายใต้แหง่ทรัพยสิทธิหรือการมี 
ข้อพิพาทนัน้ ไมก่ระทบตอ่การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไข 

การได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  
 
4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
        4.1 ให้อธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  เชน่  โครงสร้างรายได้
คา่เชา่ (เป็นอตัราคงท่ีทัง้หมด หรือมีบางสว่นผนัแปรตามผลประกอบการของผู้ เชา่)  เป็นการปลอ่ยเชา่ 
พืน้ท่ีให้เชา่แก่ผู้ เชา่หลายราย หรือมีการกระจกุตวัของผู้ เชา่หรือไม ่อยา่งไร  ระยะเวลาการเชา่  อายเุฉล่ีย
ของสญัญาเชา่ 

     4.2 หากเป็นการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดให้แก่ผู้ เชา่รายใดรายหนึง่ หรือมีการกระจกุตวั
ของผู้ เชา่อย่างมีนยัส าคญั ให้สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาจดัหาผลประโยชน์   และข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เชา่ 
รวมทัง้การวิเคราะห์ของผู้จดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนตวัผู้ เช่า    
      4.3 หากผู้ เชา่หลกัเป็นกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ให้ระบคุวามสมัพนัธ์ และข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง  รวมทัง้การวิเคราะห์ของบริษัทท่ีแสดงได้วา่ การก าหนดค่าเชา่และเง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่า 
เป็นทางการค้าปกต ิ(arm’s length transaction)    
   4.4 ในกรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ให้แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เชน่  ประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ลงทนุ  
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คา่ตอบแทนท่ีจะได้รับจากกองทรัสต์ มีความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท  
หรือไม ่อยา่งไร   
          ให้ระบรุายละเอียดวา่  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนภายใต้การจดัการ
ท่ีอาจแขง่ขนัในทางธุรกิจกบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือไม ่อย่างไร  รวมทัง้ให้อธิบายกลไกหรือ
มาตรการท่ีบริษัทใช้ในการก ากบัดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหวา่งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์   

 4.5 การจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมลูนี  ้
ให้เป็นไปตามความสมคัรใจของบริษัท โดยในกรณีท่ีประสงค์จะจดัท าและเปิดเผย ต้องเป็นประมาณการ
ผลตอบแทนของรอบปีบญัชีปัจจบุนั  ทัง้นี ้จะจดัท าและเปิดเผยประมาณการส าหรับรอบปีบญัชีถดัไป 
ด้วยก็ได้ ในกรณีดงันี ้

       (1) กรณีเป็นการประมาณการเพ่ือเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรกส าหรับรอบปีบญัชีแรก 
ซึง่มีระยะเวลาน้อยกวา่ 12 เดือน 

       (2) กรณีเป็นการประมาณการเพ่ือเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเตมิในระหว่างชว่ง 
รอบปีบญัชีซึง่มีระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องรอบปีบญัชีนัน้น้อยกว่า 12 เดือน 

 บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจดัท าและประมาณการด้วยความ 
ระมดัระวงั โดยต้องแสดงสมมตฐิานท่ีส าคญัท่ีใช้อ้างอิงไว้อยา่งชดัเจนและเข้าใจง่าย รวมทัง้ให้แสดง
ความเห็นวา่ สมมตฐิานดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลแล้ว พร้อมทัง้ระบคุวามเส่ียงท่ีอาจท าให้ผลตอบแทน
หรือผลการด าเนินการของกองทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้  ทัง้นี ้ในการน าเสนอประมาณการ 
ผลตอบแทน ให้แสดงข้อมลูในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 (1) น าเสนอในรูปอตัราผลตอบแทน ซึง่จดัท าขึน้จากประมาณการงบการเงิน 
ท่ีผา่นการพิจารณาจากผู้สอบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบวา่ สอดคล้อง 
กบันโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิโดยในการน าเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบวา่ “อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาท่ี..............บาท ซึง่เป็นเพียง
การแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................สิน้สดุ ณ วนัท่ี.................................. 
และไมอ่าจรับรองผลได้” 

 (2) ระบขุ้อมลูเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) 
ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ หรือบคุคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทัง้สมมตฐิานท่ีใช้อ้างอิง
อยา่งชดัเจนและเข้าใจง่าย 

 (3) ในกรณีท่ีบริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมตฐิานหลกัท่ีแตกตา่งจาก 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอย่างมีนยัส าคญั ให้อธิบายเหตผุลและระบขุ้อมลูท่ีสนบัสนนุสมมตฐิานดงักล่าว 
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 (4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิการเชา่ใน 
อสงัหาริมทรัพย์ ให้แสดงถึงประมาณการอตัราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอตัราเงินคืนทนุ (ถ้ามี) 
 ทัง้นี ้หากประมาณการผลตอบแทนท่ีจดัท าขึน้มีเหตอุนัควรทราบอยูแ่ล้ววา่  
สมมตฐิานท่ีใช้อ้างอิงนัน้ไมส่มเหตสุมผล แบบแสดงรายการข้อมลูดงักลา่วอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมลู 
ท่ีเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมลูท่ีควรจะต้องแจ้งในสาระส าคญั ซึง่บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินอาจเข้าขา่ย 
ฝ่าฝืนมาตรา 278 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 อนึง่ หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโน้มหรือ 
ประมาณการผลตอบแทนในเชิงตวัเลขตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทต้องจดัท าและแสดงประมาณการดงักล่าว 
ในแบบแสดงรายการข้อมลูด้วย ไมเ่ชน่นัน้ บริษัทอาจเข้าขา่ยฝ่าฝืนมาตรา 77 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 หมายเหต ุ ในกรณีท่ีบริษัทมีการจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทน 
ในแบบแสดงรายการข้อมลู บริษัทจะมีหน้าท่ีในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถดัไปวา่ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงแตกตา่งจากการประมาณการผลตอบแทนท่ีท าไว้อย่างไร       
 4.6  ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถประกอบ 
ธุรกิจเองได้ เชน่ โรงแรม โรงพยาบาล  และให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ  ให้ระบุ 
ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เชา่ เชน่  ข้อมลูทัว่ไป  ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนัน้ ๆ  ผลการด าเนินงาน 
ท่ีผา่นมา  เง่ือนไขและคา่ตอบแทนท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากการให้เชา่ ความเห็นของบริษัทเก่ียวกบั
ความสามารถของผู้ เชา่ในการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า  รวมทัง้ให้ระบมุาตรการด าเนินการหากผู้ เชา่ราย 
ปัจจบุนัไมส่ามารถปฏิบตัติามสญัญาเชา่ได้   
 4.7  ในกรณีท่ีมีการรับประกนัรายได้ ให้เปิดเผยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้   
   (1) เง่ือนไขและสาระส าคญัของสญัญาประกนัรายได้ ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ รับประกนัรายได้  
   (2) ในกรณีท่ีผู้ รับประกนัจดัให้มีหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารพาณิชย์หรือหลกัประกนัอ่ืน 
ท่ีเทียบเทา่ ซึง่ครอบคลมุจ านวนและระยะเวลาการรับประกนั   ให้เปิดเผยอนัดบัความนา่เช่ือถือธนาคารพาณิชย์               
ท่ีออกหนงัสือค า้ประกนั  ครัง้ลา่สดุซึง่ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูมีผลใช้บงัคบั โดยต้องเป็นการ 
จดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.    

   (3) ในกรณีท่ีผู้ รับประกนัไมไ่ด้จดัให้มีหนงัสือค า้ประกนัตาม (2)  ให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
     - อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับประกนัรายได้ครัง้ลา่สดุ ซึ่งไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัท่ี 
แบบแสดงรายการข้อมลูมีผลใช้บงัคบั   โดยต้องเป็นการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั 
ความนา่เช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.   

              - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้ รับประกนัรายได้ท่ีจดัท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกนัรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบญัชีย้อนหลงัก่อนวนัย่ืนค าขอ              
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อนญุาตเสนอขาย  หรือท่ีจดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้ รับประกนัรายได้เทา่ท่ีมีการจดัท าไว้
ในกรณีท่ีผู้ รับประกนัรายได้เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ไมถ่ึง 3 ปี 

  - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ รับประกนั
รายได้ และความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบตัติามสญัญา  

   ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ รับประกนัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท ให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษา
ทางการเงินว่า ผู้ รับประกนัรายได้มีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาได้หรือไม ่    

 
5. รายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ 
กองทรัสต์กบัทรัสตแีละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี   

5.1 รายการระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ 
กองทรัสต์  

(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้ระบช่ืุอกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ และเปิดเผยข้อมลู
ธุรกรรม เชน่ ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของธุรกรรม มลูคา่ของธุรกรรม หรือคา่เชา่ พร้อมทัง้แสดงราคา
ประเมิน หรืออตัราคา่เชา่ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินคา่ทรัพย์สิน   

      (2) ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และ 
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5.2 รายการระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
      (1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

โดยให้ระบขุ้อมลูเชน่เดียวกบัข้อ 5.1(1) 
      (2) ให้ระบถุึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคล 

ท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคตวา่  
      (ก) มีการเปิดเผยข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือชอ่งทางอ่ืนใด 
ท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมลูการจะเข้าท าธุรกรรมได้อยา่งทัว่ถึง  
      (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งต้องไมเ่กิน 14 วนั  
      (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัค้านท่ีชดัเจนโดยระยะเวลา
ดงักลา่วต้องไมน้่อยกว่า 14 วนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีการขอมตผิ  ู้ถื้อหนว่ยทรัสต์เพ่ือเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว 
ให้การคดัค้านกระท าในการขอมตผิู้ ถือหน่วยนัน้ 
   อนึง่ ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ี 
มีการเปิดเผยตามข้อ 5.2(2)(ค) ในจ านวนท่ีเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้ 
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6. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุ    
   ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุและแนวโน้มของธุรกิจดงักล่าว รวมทัง้ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่คา่เชา่                       
ท่ีกองทรัสต์จะได้รับ    
 
7.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
   7.1 ให้อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีส าคญัของกองทรัสต์  โดยอธิบายขัน้ตอน และ 
กระบวนการตัง้แตก่ารย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  การขายหน่วยทรัสต์ การตัง้กองทรัสต์ การโอน 
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (อธิบายตามล าดบัขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ก่อนหลงั โดยควรมี 
แผนภาพประกอบค าอธิบายด้วย เพ่ือให้ง่าย ตอ่ความเข้าใจของผู้ลงทนุ)   
   7.2 ให้สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ เชน่ การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การขอมตผิู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมทัง้เร่ืองท่ีจะต้อง
ใช้มตพิิเศษสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การค านวณและเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ การรายงาน
ตา่ง ๆ  การแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั  การท าธุรกรรมกบับคุคล              
ท่ีเก่ียวโยง  เง่ือนไขในการเลิกกองทรัสต์   
         7.3 ให้ระบวุา่ การบริหารจดัการกองทรัสต์จะอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
และชอ่งทางท่ีผู้ลงทนุจะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้      
   7.4  2ในกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพิ่มทนุ ให้ระบรุายช่ือกลุม่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์สงูสดุ 10 รายแรก พร้อมทัง้จ านวนหนว่ยทรัสต์ท่ีถือและสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ลา่สดุ 
ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี ้โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีอยู่ภายใต้ผู้ มีอ านาจควบคมุเดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั  ทัง้นี ้การพิจารณา “ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
         ในกรณีท่ีรายช่ือกลุม่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีปรากฏดงักล่าวข้างต้น ยงัไมแ่สดงถึง 
บคุคลท่ีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีแท้จริง เชน่ รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีแสดงไว้เป็น nominee account  
ให้ระบช่ืุอบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลกัท่ีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีแท้จริง  เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรท่ีท าให้ 
ไมอ่าจทราบผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ท่ีแท้จริงได้ 
 
8. ผู้จดัการกองทรัสต์    

 ให้แสดงข้อมลูเก่ียวกบัผู้จดัการกองทรัสต์ อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้   

__________________________________ 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 24/2561 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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(1) ข้อมลูทัว่ไป  
(2) ผู้ ถือหุ้น ให้ระบรุายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้จ านวนหุ้นท่ีถือและสดัสว่น 

การถือหุ้นลา่สดุ  ทัง้นี ้ให้นบัผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกนัตามมาตรา 258 และผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุเดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั  

      (ก) กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก  
      (ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ 

หรือการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั เชน่ มีการสง่บคุลากรเข้าเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ  
                   ในกรณีท่ีรายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏข้างต้นยงัไมแ่สดงถึงบคุคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี 
 แท้จริง เชน่ รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบช่ืุอบคุคล 
 หรือกลุม่บคุคลหลกัท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบคุคลดงักลา่วด้วย เว้นแตจ่ะมีเหตุ 
 อนัสมควรท่ีท าให้ไมอ่าจทราบผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงได้   

(3) โครงสร้างการจดัการ   
 ให้อธิบายโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท  รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร  

วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์  ขอบเขต 
อ านาจหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุ  หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบใุห้ชดัเจน  รวมทัง้ 
ให้ระบหุลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คณุสมบตั ิและกระบวนการสรรหา 

(4) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์   
(5) การบริหารจดัการ  ให้อธิบายถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบงานด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์  รวมทัง้ความพร้อมของบคุลากรใน 
หนว่ยงานดงักลา่ว เชน่ จ านวนบคุลากร ประสบการณ์ของบคุลากร เป็นต้น 

(6) กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทนุ รวมทัง้การบริหารจดัการกองทรัสต์    
(7) ระบบในการตดิตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์     
(8) คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต ์ ให้ระบวุา่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับคา่ตอบแทน 

ในลกัษณะใด และอตัราใด  รวมทัง้ฐานและระยะเวลาในการค านวณคา่ตอบแทนดงักลา่ว   
(9) วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้จดัการกองทรัสต์   
(10) ในกรณีท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทรัสต์อ่ืน  ให้ระบวุา่มีก่ีกองทรัสต์ และแตล่ะ 

กองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ใด (พอสงัเขป)   
9.  ทรัสตี   
  (1) ให้ระบขุ้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัทรัสตี เชน่  ช่ือ สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศพัท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)  
   (2) ให้ระบหุน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
   (3) คา่ธรรมเนียมท่ีได้รับจากการท าหน้าท่ีทรัสตี 
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10. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์  
  ให้ระบคุา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้และเสนอขายกองทรัสต์  รวมทัง้อตัราและวิธีการเก็บ
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เชน่ คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ การจดัหาผลประโยชน์ การบริหารจดัการ
กองทรัสต์  การรายงานและส่ือสารกบัผู้ลงทนุ เป็นต้น   
  
11. นโยบายการกู้ ยืมเงินในอนาคต    
 
12. นโยบายการจา่ยผลประโยชน์ และข้อจ ากดั     

(1) ให้ระบวุา่กองทรัสต์มีนโยบายท่ีจะจา่ยผลประโยชน์ปีละอยา่งน้อยก่ีครัง้ ในอตัรา   
ไมน้่อยกวา่เทา่ใด  และขัน้ตอนและวิธีการในการจา่ยผลประโยชน์ รวมทัง้วิธีการค านวณเงินท่ีจะน ามา 
จา่ยเป็นผลประโยชน์     

(2)  ให้ระบเุง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจา่ยผลประโยชน์ และขัน้ตอนวิธีการในการ 
ด าเนินการกบัผลประโยชน์ในสว่นท่ีไมอ่าจจา่ยได้   
 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

    ในกรณีเป็นการเพิ่มทนุ ให้สรุปฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และอตัราส่วนทางการเงิน                   
ท่ีส าคญัของกองทรัสต์ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงาน และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสล่าสดุ)  
รวมทัง้อธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือมีผลตอ่ฐานะการเงิน         
ผลการด าเนินงานหรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รวมทัง้ให้แนบงบการเงินไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมลู               
 
14. นโยบายการลงทนุในอนาคต    
  ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีโครงการท่ีจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเตมิในอนาคต ให้ระบนุโยบาย 
ในการพิจารณาลงทนุ  รวมทัง้หากกองทรัสต์มี first right of refusal  ในอสงัหาริมทรัพย์ใด ให้ระบรุายละเอียด   
 
15. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
    ให้ระบขุ้อมลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้
รายการข้างต้นเป็นเพียงรายการขัน้ต ่า โดยบริษัทยงัคงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลู 
ให้ถกูต้อง และไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
 
 
 
 
 



 12 

 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1. รายละเอียดของหนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขาย   

  ให้ระบรุายละเอียด ได้แก่  มลูคา่ท่ีตราไว้  จ านวนหนว่ย   ราคาหนว่ยท่ีเสนอขาย จ านวนเงิน 
จองซือ้ขัน้ต ่า 

2. การจอง การจดัจ าหนา่ย และการจดัสรร  
(1) วิธีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์  
  - ให้ระบวุ่าเป็นการเสนอขายผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหรือไม ่  
(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน และใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์    

- ให้ระบ ุช่องทาง วนั เวลา สถานท่ี ในการขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์     
(3) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์   
    - ให้ระบวุนั เวลา สถานท่ีจองซือ้หนว่ยทรัสต์   วิธีการรับช าระคา่ซือ้และช่องทางในการรับช าระเงิน 

คา่จองซือ้ การเก็บรักษาคา่จองซือ้   
     - ให้ระบขุ้อมลูเก่ียวกบัผู้จดัจ าหนา่ย เชน่ ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ รวมทัง้คา่ตอบแทน  
ในการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์       

(4) วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์    
  - ให้ระบหุลกัในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ โดยระบช่ืุอกลุม่บคุคล และสดัสว่น 

หรือจ านวนหนว่ยทรัสต์ท่ีจะได้รับจดัสรรอยา่งชดัเจน  หากมีการแบง่จ านวนหนว่ยทรัสต์และเสนอขาย               
ผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ระบดุ้วย  

      - ให้ระบวุิธีการจดัสรรในกรณีมีผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่ท่ีเสนอขาย  
(5) ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบคุคลเดียวกนั  และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรัสต์    
 เน่ืองจากประกาศวา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ 

การเปิดเผยข้อมลูได้ก าหนดข้อจ ากดัในการถือหนว่ยทรัสต์ไว้  ดงันัน้  บริษัทต้องขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่ดัสรร
หนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัท่ีจะท าให้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ เชน่         

  -  การจดัสรรท่ีจะท าให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิบ 

ของจ านวนหนว่ยทรัสต์จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือของจ านวนหนว่ยทรัสตท์ัง้หมดของแตล่ะชนิด (ในกรณี 
มีการแบง่ชนิดหน่วยทรัสต์)    
                         รวมทัง้ให้ระบขุ้อจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หากตอ่มามีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ถือ 

หนว่ยทรัสตเ์กินกว่าอตัราท่ีก าหนดว่า ผู้ ถือหนว่ยทรัสตด์งักลา่วจะไมมี่สิทธิในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในสว่นท่ีถือหนว่ยทรัสตเ์กินกว่าอตัราท่ีก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ให้เป็นของผู้ รับประโยชน์รายอ่ืน และถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 
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-  ให้แสดงข้อมลูด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ี 
กองทรัสต์ลงทนุ ก าหนดอตัราการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้หรือไม ่ อยา่งไร   ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดงักล่าว  
บริษัทจะสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้กบัผู้ลงทนุตา่งด้าวเพ่ือให้เป็นไปตามอตัราในกฎหมาย  
กฎ หรือข้อก าหนดนัน้  
  (7) ขัน้ตอน วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้ทัง้ในกรณีท่ีไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยได้ตามจ านวนท่ีก าหนด  
และในกรณีท่ีมีผู้จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรเต็มจ านวน   รวมทัง้ระยะเวลาท่ีผู้ลงทนุจะได้รับเงินคา่จองซือ้คืน 
ทัง้นี ้หากการคืนเงินคา่จองซือ้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ระบดุ้วยว่ามีคา่ปรับเท่าใด  

   
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  

 กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือเพิ่มทนุให้แสดงข้อมลูเก่ียวกบัราคาและมลูคา่ 
การซือ้ขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ท่ีผ่านมาของหน่วยทรัสต์ดงักล่าว  

ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ มลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนั 
 
 

     

 
4. คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้นี ้  

  ให้ประมาณคา่ใช้จ่ายประเภทตา่ง ๆ เป็นตวัเงิน และยอดรวมคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย
ครัง้นี ้  
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์  

1.1  ในกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก 
  1.1.1  กรรมการบริหารทกุคนให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง 

รายการข้อมลู พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย  
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   

 นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบ 
ควบคมุภายในท่ีดี และระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกมุเพียงพอ ท่ีจะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ
กองทรัสต์มีความถกูต้องครบถ้วน  รวมทัง้เพ่ือให้การจดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
ประโยชน์ของกองทรัสต์        

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้า 
ได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบั
เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ.......................................ก ากบัไว้  ข้าพเจ้า 
จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น”   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

  

 
                     ช่ือ ต าแหนง่         ลายมือช่ือ 

 ผู้ รับมอบอ านาจ ..........................................    .........................................    ......................................... 
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  1.1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษัท 
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลู พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมลูแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ฉบบันีแ้ล้ว  และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลู
ดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้ 
สอบทานแล้ว และไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักล่าวไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญั                      
ผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.................................................... 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ....................................
ก ากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไมใ่ชข้่อมลูท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น”   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

 ลายมือช่ือ* 

                  ช่ือ            ต าแหนง่  ลายมือช่ือ 
 ผู้ รับมอบอ านาจ ..........................................    .........................................    ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ หากในวนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูตอ่ส านกังาน มีเหตจุ าเป็นท่ีท าให้ 
บคุคลใด ยงัไมส่ามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการข้อมลูได้ เมื่อเหตดุงักลา่วหมดสิน้แล้ว ผู้ เสนอขาย       
หลกัทรัพย์ต้องจดัให้บคุคลนัน้ลงลายมือช่ือทนัที  เว้นแตเ่หตท่ีุท าให้บคุคลดงักลา่วไมส่ามารถลงลายมือช่ือได้ 
เกิดจากการที่บคุคลดงักลา่วอยู่ในภาวะไมส่ามารถรู้ผิดชอบหรือไมส่ามารถบงัคบัตนเองได้ เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีอื่นใดท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ไมจ่ าต้องจดัให้บคุคลดงักลา่วลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการข้อมลูและ 
ร่างหนงัสือชีช้วน 
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1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการเพิ่มทนุ 
 1.2.1  กรรมการบริหารทกุคนและผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานท่ีรับผิดชอบ  

การจดัท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลู พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย                         
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุ
ในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั”  นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  

 (1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นสว่นหนึง่ของ 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว  

 (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และระบบ  
การบริหารจดัการท่ีรัดกมุเพียงพอ ท่ีจะท าให้การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์มีความถกูต้อง
ครบถ้วน  รวมทัง้เพ่ือให้การจดัการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์  

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้า 
ได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบั
เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ.......................................ก ากบัไว้  ข้าพเจ้า 
จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น”   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หนง่ ลายมือช่ือ* 

      ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
                     ช่ือ ต าแหนง่        ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ  ..........................................    .........................................   ...................................... 
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1.2.2 กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลู พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการข้อมลูแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ฉบบันีแ้ล้ว  และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลู
ดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้า                 
ได้สอบทานแล้ว และไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้ อ่ืน                 
ส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.......................................... 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ...................................
ก ากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไมใ่ชข้่อมลูท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น”   

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หนง่ ลายมือช่ือ* 

      ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
                     ช่ือ ต าแหนง่        ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ  ..........................................    .........................................   ...................................... 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ หากในวนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูตอ่ส านกังาน มีเหตจุ าเป็นท่ีท าให้ 
บคุคลใด ยงัไมส่ามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการข้อมลูได้ เมื่อเหตดุงักลา่วหมดสิน้แล้ว ผู้ เสนอขาย       
หลกัทรัพย์ต้องจดัให้บคุคลนัน้ลงลายมือช่ือทนัที  เว้นแตเ่หตท่ีุท าให้บคุคลดงักลา่วไมส่ามารถลงลายมือช่ือได้ 
เกิดจากการที่บคุคลดงักลา่วอยู่ในภาวะไมส่ามารถรู้ผิดชอบหรือไมส่ามารถบงัคบัตนเองได้ เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีอื่นใดท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ไมจ่ าต้องจดัให้บคุคลดงักลา่วลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วน 
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2. การรับรองการปฏิบตัหิน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

ในแบบแสดงรายการข้อมลู  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี ้  
   “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ขอรับรองวา่
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ฉบบันีแ้ล้ว  และด้วย 
ความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั”   

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไมส่ามารถตรวจสอบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแบบแสดงรายการ
ข้อมลูบางสว่น หรือเห็นว่าข้อมลูบางสว่นไมถ่กูต้องครบถ้วน ให้อธิบายเง่ือนไขไว้เพิ่มเตมิ เชน่   

 “เว้นแตข้่อมลูในเร่ือง....................ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ท่ีข้าพเจ้าไมส่ามารถให้ความเห็นได้ เน่ืองจาก ........................................”(ไมมี่ข้อมลูเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือไมไ่ด้รับความร่วมมือจากเจ้าของข้อมลู)”  หรือ  

“เว้นแตข้่อความในหน้า....................ซึง่ข้าพเจ้าเห็นวา่ควรใช้ข้อความ....................แทน”  

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าข้อมลูจากบคุคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านนัน้มา
อ้างอิง ให้ระบขุ้อความเพิ่มเตมิดงันี ้ 

 “เว้นแตข้่อมลูในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 
ท่ีข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจาก...............................ซึง่ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี”   

  
ช่ือ        ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. ............................................ ........................................ .................................... 
2. ............................................ ......................................... .................................... 

 


