
 

 

 แบบ 69-REIT  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษัท     (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์)   

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ  

        ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์    
      ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)   

- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของกองทรัสต์ เช่น  อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) จ านวนเงินที่จะระดมทุน  จ านวน
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย ประเภทหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่รับไถ่ถอน  

- ให้ระบวุัตถุประสงค์ของการระดมเงินในครั้งนี้ของกองทรัสต์  หากเป็นการน าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ใหร้ะบอุสังหาริมทรัพย์     

- รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ  ได้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต ์(ผู้จัดการกองทรัสต)์ ทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้จัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย  

- วันทีย่ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ    

- ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์  
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  การมีผลใช้บังคับของ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด  ทั้งนี้  การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต ์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด 
ข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ 
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นเท็จ 
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์มีผลใช้บังคับ” 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  

 
 

(ระบุชื่อกองทรัสต์)   
(ระบุชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี)   

1. สาระส าคัญของกองทรัสต์ 
- ให้ระบุข้อมูลที่ส าคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ที่ปรึกษา                  

ทางการเงิน (ถ้ามี)   
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้  เช่น  จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ 

ราคาเสนอขาย ลักษณะการเสนอขาย ผู้จัดการการรับประกันการจัดหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย  
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ว่า จะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เช่น น าไปลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ น าไปช าระเงินกู้ยืมเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพ 
ของอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย  ให้ระบุข้อมูลเช่น ผู้ให้กู้  วงเงินกู้ 
ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามีการให้หลักประกัน)    

- ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะการลงทุน (leasehold หรือ freehold)                    
ราคาที่ลงทุนเปรียบเทียบราคาประเมิน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ เช่น มีโครงสร้างรายได้                  
ค่าเช่าอย่างไร  รวมทั้งเงื่อนไขส าคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ หรือสัญญาจ้างบริหาร
อสังหาริมทรัพย์  (ถ้ามี) ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา             
เช่น อัตราการเช่า  รายได้และค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว                           

- ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูล เช่น  เงื่อนไขการรับประกัน 
รายได้  ข้อมูลผู้รับประกันและอันดับความน่าเชื่อถือ                           

- ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ในกรณีดังนี้
 บริษัทจะจัดท าประมาณการส าหรับรอบปีบัญชีถัดไปด้วยก็ได้ 

(1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน    

(2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี 
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

 
__________________________________ 

1 ค าว่า “บริษัท” ในแบบแสดงรายการขอ้มูลนี้หมายถึงผู้จัดการกองทรัสต์ 

สรุปข้อมูลส าคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ 
หนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์  
ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จาก 
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท1 หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
หนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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- ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยให้แสดงในรูปแบบดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ  -  ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นอัตราร้อยละของ NAV  ดังนั้น เพดานค่าใช้จ่ายนี้  
          จึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณเป็นอัตราร้อยละของ NAV  โดยหากประสงค์จะ 
           แสดงอัตราที่เรียกเก็บจริง ให้เพิ่มตารางช่องขวาเป็น  “อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ”   

  -  รายการใดไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่ได้เรียกเก็บ”   
  -  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งหมด ซึ่งแต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01% ของ NAV   

 -   เงื่อนไขการยกเลิกการจัดต้ังกองทรัสต์หากหน่วยทรัสต์ที่ขายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น   
   ผู้ลงทุนน้อยกว่า 250 ราย จ านวนเงินที่ระดมได้ไม่เพียงพอที่จะน าไปลงทุนตามที่แจ้งไว้หรือ 
      ต่ ากว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์   
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือ ไม่ได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)  แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด 
ความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างมีนัยส าคัญแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์  เพดาน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด % ของ NAV 
 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์   
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน   
 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  
 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าเบี้ยประกันภัย   
  ภาษีที่เก่ียวข้อง  
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย   
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
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ส่วนที่ 2   
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

  บริษัท......................................…………………………………………………………… 
โดยมีที่ต้ังส านักงานใหญ่อยู่ที่ ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษัท ....................................  Home page (ถ้ามี) ..........................................................  
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์)....................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ..............................(ให้อธิบายว่า เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ 
กองทรัสต์จะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เช่น น าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  น าไปช าระเงินกู้ยืมเดิม 
(refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น รวมทั้งให้ประมาณการว่า 
เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ และเงินจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว 
จะเหลือเงินที่จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจ านวนเท่าใด)......................................................  

 
1. ปัจจัยความเสี่ยง  
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น  (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)  แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด 
ความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น    

 -   ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน ท าให้รายได้ของกองทรัสต์ต้อง 
พึ่งพิงอสังหาริมทรัพย์ใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่ง     

 -   ความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน  
 -   ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และการต่อ  

สัญญาเช่า  
 -   ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ผู้เสนอขายเห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น  ความเสี่ยง  

จากการกูย้ืมเงิน  ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ก่อสร้างหรือยังสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ความเสี่ยงจากการไม่กระจายผู้เช่า       
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์    

   ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
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2.1 ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ชื่อ ท าเลที่ต้ัง ลักษณะ  ประเภทการถือครอง  
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า  ลักษณะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  ผลการด าเนินงานในอดีตของ
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน นอกจากน้ี                
ให้แสดงภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย      
     2.2 สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน  
สรุปสมมติฐานส าคัญ   
  2.3 ราคาที่จะลงทุน และสรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยในกรณี   
ที่จะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดเกิน 5%  ให้บริษัทแสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของ           
การลงทุนในราคาดังกล่าว    

   2.4 หากเป็นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ระบุ 
ความสัมพันธ์ และใหผู้้จัดการกองทรัสตอ์ธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบด้วย 

   2.5 หากเป็นธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 
ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว         
  2.6 ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์  ให้บริษัทระบุผลกระทบและความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกัน 
ความเสี่ยง     
   2.7  ในกรณีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งในต่างประเทศ  ให้เปิดเผยความเห็นของ 
ที่ปรึกษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว       

2.8  ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
 (1)  วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น  
โดยต้องสรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินต่อผู้ลงทุนด้วย  
 (2)  ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินส ารองเพื่อการช าระหนี้ ให้ระบุจ านวนเงิน 
ที่จะกันส ารองในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
 (3)  ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับ 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ที่จะจัดสรรให้แก่ 
ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น  ทั้งนี้ ในกรณีที่
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ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
แก่กองทรัสต์ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวน 
และสัดส่วนของหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ 
ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 
 (4)  ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือจาก 
ทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้อธิบายความสัมพันธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมเงิน
จากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวว่าเป็นทางค้าปกติ 
หรือไม่อย่างไร 
 2.9  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มิใช่การลงทุนใน 
ทรัพย์สินชิ้นใหม่ เช่น เพื่อช าระคืนเงินกู้ (refinance) หรือเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอสังหาริมทรัพย์  
เป็นต้น  ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการลงทุน 
และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 
3. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์   
                 ใหเ้ปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม หรือมี 
ข้อพิพาทใด ๆ หรือไม่  หากมี ใหร้ะบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลกระทบและให้ข้อมูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้ว่า  การอยู่ภายใต้แห่งทรัพยสิทธิหรือการมี 
ข้อพิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ และเงื่อนไข 

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
 
4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
        4.1 ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  เช่น  โครงสร้างรายได้
ค่าเช่า (เป็นอัตราคงที่ทั้งหมด หรือมีบางส่วนผันแปรตามผลประกอบการของผู้เช่า)  เป็นการปล่อยเช่า 
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร  ระยะเวลาการเช่า  อายุเฉลี่ย
ของสัญญาเช่า 

     4.2 หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการกระจุกตัว
ของผู้เช่าอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์   และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า 
รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า    
      4.3 หากผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ระบุความสัมพันธ์ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริษัทท่ีแสดงได้ว่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่า 
เป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction)    
   4.4 ในกรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น  ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ลงทุน  
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ค่าตอบแทนที่จะได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท  
หรือไม่ อย่างไร   
          ให้ระบุรายละเอียดว่า  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการ
ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งให้อธิบายกลไกหรือ
มาตรการท่ีบริษัทใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์   

 4.5 การจัดท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ 
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของบริษัท โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดท าและเปิดเผย ต้องเป็นประมาณการ
ผลตอบแทนของรอบปีบัญชีปัจจุบัน  ทั้งนี้ จะจัดท าและเปิดเผยประมาณการส าหรับรอบปีบัญชีถัดไป 
ด้วยก็ได้ ในกรณีดังนี้ 

       (1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน 

       (2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วง 
รอบปีบัญชีซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

 บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดท าและประมาณการด้วยความ 
ระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งให้แสดง
ความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจท าให้ผลตอบแทน
หรือผลการด าเนินการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  ทั้งนี้ ในการน าเสนอประมาณการ 
ผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1) น าเสนอในรูปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดท าขึ้นจากประมาณการงบการเงิน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง 
กับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทรัสต์ต้องปฏิบัติ โดยในการน าเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่..............บาท ซึ่งเป็นเพียง
การแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้นสุด ณ วันที่.................................. 
และไม่อาจรับรองผลได้” 

 (2) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ใหค้วามเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อ้างอิง
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 (3) ในกรณีที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลักที่แตกต่างจาก 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยส าคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว 
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 (4) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าใน 
อสังหาริมทรัพย์ ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จัดท าขึ้นมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า  
สมมติฐานที่ใช้อ้างอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูล 
ที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระส าคัญ ซึ่งบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอาจเข้าข่าย 
ฝ่าฝืนมาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 อนึ่ง หากบริษัทประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มหรือ 
ประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดท าและแสดงประมาณการดังกล่าว 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น บริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 หมายเหตุ  ในกรณีที่บริษัทมีการจัดท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทน 
ในแบบแสดงรายการข้อมูล บริษัทจะมีหน้าที่ในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถัดไปว่า 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ท าไว้อย่างไร       
 4.6  ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถประกอบ 
ธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ  ให้ระบุ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น  ข้อมูลทั่วไป  ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา  เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า  รวมทั้งให้ระบุมาตรการด าเนินการหากผู้เช่าราย 
ปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้   
 4.7  ในกรณีที่มกีารรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
   (1) เงื่อนไขและสาระส าคัญของสัญญาประกันรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประกันรายได้  
   (2) ในกรณีที่ผู้รับประกันจัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์หรือหลักประกันอ่ืน 
ที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกัน   ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์               
ที่ออกหนังสือค้ าประกัน  ครั้งล่าสุดซึ่งไมเ่กิน 1 ปีก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมผีลใชบ้ังคับ โดยต้องเป็นการ 
จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.    

   (3) ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันตาม (2)  ให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้  
     - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ   โดยต้องเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.   

              - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่จัดท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนวันยื่นค าขอ              
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อนุญาตเสนอขาย  หรือที่จัดท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดท าไว้
ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นไม่ถึง 3 ปี 

  - การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้รับประกัน
รายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา  

   ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้รับประกันเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ให้มีความเห็นจากที่ปรึกษา
ทางการเงินว่า ผู้รับประกันรายได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้หรือไม่     

 
5. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ 
กองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี   

5.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ 
กองทรัสต์  

(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน   

      (2) ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
      (1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

โดยให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 5.1(1) 
      (2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตว่า  
      (ก) มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใด 
ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท าธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง  
      (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน  
      (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านที่ชัดเจนโดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ  ู ้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว 
ให้การคัดค้านกระท าในการขอมติผู้ถือหน่วยน้ัน 
   อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่ 
มีการเปิดเผยตามข้อ 5.2(2)(ค) ในจ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ 
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6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน    
   ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่า                       
ที่กองทรัสต์จะได้รับ    
 
7.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
   7.1 ให้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่ส าคัญของกองทรัสต์  โดยอธิบายขั้นตอน และ 
กระบวนการต้ังแต่การยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  การขายหน่วยทรัสต์ การต้ังกองทรัสต์ การโอน 
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามล าดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมี 
แผนภาพประกอบค าอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน)   
   7.2 ใหส้รุปสาระส าคัญของสัญญาก่อต้ังทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ เช่น การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเรื่องที่จะต้อง
ใช้มติพิเศษสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงาน
ต่าง ๆ  การแก้ไขสัญญาก่อต้ังทรัสต์  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก  การท าธุรกรรมกับบุคคล              
ที่เกี่ยวโยง  เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต์   
         7.3 ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
และช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อต้ังทรัสต์ได้      
   7.4  2ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด 
ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่อยู่ภายใต้ผู้มอี านาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอ านาจ
ควบคุม” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
         ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึง 
บุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account  
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ 
ไม่อาจทราบผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงได้ 
 
8. ผู้จัดการกองทรัสต์    

 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้    

__________________________________ 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2561 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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(1) ข้อมูลทั่วไป  
(2) ผู้ถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วน 

การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจ
ควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  

      (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
      (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ 

หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจัดการ  
                   ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ี 
 แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุชื่อบุคคล 
 หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง รวมท้ังธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมเีหตุ 
 อันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้   

(3) โครงสร้างการจัดการ   
 ให้อธิบายโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร  

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  ขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด  หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบุให้ชัดเจน  รวมทั้ง 
ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา 

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์   
(5) การบริหารจัดการ  ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์  รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรใน 
หน่วยงานดังกล่าว เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น 

(6) กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการกองทรัสต์    
(7) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์     
(8) ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต ์ ให้ระบุว่า ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะได้รับค่าตอบแทน 

ในลักษณะใด และอัตราใด  รวมทั้งฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าว   
(9) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์   
(10) ในกรณีที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืน  ให้ระบุว่ามีกีก่องทรัสต์ และแต่ละ 

กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด (พอสังเขป)   
9.  ทรัสตี   
  (1) ให้ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น  ชื่อ สถานที่ต้ังส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)  
   (2) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
   (3) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่ทรัสตี 
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10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  
  ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดต้ังและเสนอขายกองทรัสต์  รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริหารจัดการ
กองทรัสต์  การรายงานและสื่อสารกับผู้ลงทุน เป็นต้น   
  
11. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต    
 
12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด     

(1) ให้ระบุว่ากองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยก่ีครั้ง ในอัตรา   
ไม่น้อยกว่าเท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินที่จะน ามา 
จ่ายเป็นผลประโยชน์     

(2)  ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ 
ด าเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้   
 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

    ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ให้สรุปฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน                   
ที่ส าคัญของกองทรัสต์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการด าเนินงาน และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด)  
รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ และปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน         
ผลการด าเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งให้แนบงบการเงินไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล               
 
14. นโยบายการลงทุนในอนาคต    
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีโครงการที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต ให้ระบุนโยบาย 
ในการพิจารณาลงทุน  รวมทั้งหากกองทรัสต์มี first right of refusal  ในอสังหาริมทรัพย์ใด ให้ระบุรายละเอียด   
 
15. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ 
รายการข้างต้นเป็นเพียงรายการขั้นต่ า โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล 
ให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   

  ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่  มูลค่าที่ตราไว้  จ านวนหน่วย   ราคาหน่วยที่เสนอขาย จ านวนเงิน 
จองซื้อขั้นต่ า 

2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
  - ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหรือไม่   
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์    

- ให้ระบุ ช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์     
(3) วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์   
    - ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์   วิธีการรับช าระค่าซื้อและช่องทางในการรับช าระเงิน 

ค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ   
     - ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งค่าตอบแทน  
ในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์       

(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์    
  - ให้ระบุหลักในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน  หากมีการแบ่งจ านวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย               
ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ระบุด้วย  

      - ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณีมีผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย  
(5) ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน  และข้อจ ากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์    
 เนื่องจากประกาศว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ 

การเปิดเผยข้อมูลได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้  ดังนั้น  บริษัทต้องขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น         

  -  การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสตเ์กินร้อยละห้าสิบ 

ของจ านวนหน่วยทรัสต์จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณี 
มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)    
                         รวมทั้งให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หากต่อมามผีู้ถือหน่วยทรัสต์ถือ 

หน่วยทรัสตเ์กินกว่าอัตราที่ก าหนดว่า ผู้ถือหน่วยทรัสตดั์งกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าว
ให้เป็นของผู้รับประโยชน์รายอ่ืน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 
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-  ให้แสดงข้อมูลด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ 
กองทรัสต์ลงทุน ก าหนดอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้หรือไม่  อย่างไร   ในกรณีที่มีข้อก าหนดังกล่าว  
บริษัทจะสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตราในกฎหมาย  
กฎ หรือข้อก าหนดนั้น  
  (7) ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งในกรณีที่ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยได้ตามจ านวนที่ก าหนด  
และในกรณีที่มีผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน   รวมทั้งระยะเวลาที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน 
ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้อเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ระบุด้วยว่ามีค่าปรับเท่าใด  

   
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  

 กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่า 
การซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว  

ปี เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 
 
 

     

 
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้   

  ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ครั้งนี้   
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

1.1  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก 
  1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง 

รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสาร 
แนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

 นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริหารจัดการท่ีรัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์  
และประโยชน์ของกองทรัสต์”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 
  1.1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

  “ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ได้สอบทานข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท 
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด  
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   
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ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

 

หมายเหตุ หากในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย       
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 
เกิดจากการท่ีบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากส านักงานในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวน 

1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน 
 1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ  

การจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย                  
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
 “ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน 
ที่รับผิดชอบการจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 (1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว  
 (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ  
การบริหารจัดการท่ีรัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์”   
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ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

   
1.2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 

บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
  “ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ได้สอบทานข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท 
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 

หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย       
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 
เกิดจากการท่ีบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากส านักงานในกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ 
ชี้ชวน 
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2.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

ในแบบแสดงรายการข้อมูล  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
   “ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออก และ/หรือ  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น   

 “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ........................................”(ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตรวจสอบ 
หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล)”  หรือ  

“เว้นแต่ข้อความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”  
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมา

อ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้  
 “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”   
  

ชื่อ        ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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