
 

 

 แบบ 69-REIT (Conversion)  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษัท     (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์)   

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ  

        ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์    
      ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)   

- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของกองทรัสต ์เช่น  อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) ประเภทหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่รับไถ่ถอน  
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังนี้ว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม 
  (ชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทุกกองทุน)   เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามมติของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว และตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ (ชื่อทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์) (ถ้ามี) ตามที่ประกาศก าหนดเมื่อวันที่                                               และเพื่อระดมทุนไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) 

- จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด                     หน่วย 
1.  เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (1)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 
 (ในกรณีที่มีการช าระเงินสดเพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย ให้ระบุจ านวนเงิน 
และแหล่งที่มา)  
 ซึ่งต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัย์ข้างต้นจะ 
จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ ประชาชนทั่วไป)       จ านวน            หน่วย 

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

- วันทีย่ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ  

- ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต ์ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  การมีผลใช้บังคับของ 
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด  ทั้งนี้  การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด 
ข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไดซ้ื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้  
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นเท็จหรือ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสตม์ีผลใช้บังคับ” 



 

 

สารบัญ  
           หน้า 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 
    ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 
  1.  วัตถุประสงค์การใช้เงิน   
  2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
  3.  ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์    
   3.1 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ให้ระบุข้อมูล 

แยกตามกองทุน) 
        3.2  อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายคร้ังนี้ (ถ้ามี) 
        3.3  อสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี) 
               3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน 
           3.3.2 ข้อพิพาท หรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  
                 3.3.3  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
   4.  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ต่อกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
   5.  ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  
  6.  ปัจจัยความเสี่ยง  
    7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   
    8.  ข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 ส่วนท่ี 2.2  การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

   9.  ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 10.โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 
 11.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  
  12.รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  13.กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
   ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 14.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์  
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สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 1.  รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย  
 2.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
 3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  
 4.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในคร้ังนี้    
 
ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 
เอกสารแนบ 1   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินค่า  
เอกสารแนบ 3 งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวันยื่น 
  แบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) 
เอกสารแนบ 4 ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับ swap ratio (ถ้ามี) 
เอกสารแนบ 5 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการแปลงสภาพและ swap ratio ที่น าเสนอ 
  ต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของสิทธิ และภาระต่าง ๆ ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะโอนให้กองทรัสต์ 
เอกสารแนบ 7 อ่ืน ๆ เช่น รายงานการสอบบัญชีของผู้รับประกันรายได้ตามที่ประกาศก าหนด เป็นต้น
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  

 
 
 
 

 
 

(ระบุชื่อกองทรัสต์)   
(ระบุชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี)   

1. สาระส าคัญของกองทรัสต์ 
- จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมด                     หน่วย 
 1.  เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (1)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 

(ในกรณีที่มีการช าระเงินสดเพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย ให้ระบุจ านวนเงิน
และแหล่งที่มา)  

 ซึ่งต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัย์ข้างต้น 
จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

 2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ ประชาชนทั่วไป)       จ านวน            หน่วย 

- สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
อสังหารทิรัพย์ใหม่ที่มิใช่มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี) และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้
ก่อนการเสนอขายหน่วยครั้งนี้ (ถ้ามี) เช่น ชื่อ ที่ตั้ง ลักษระการลงทุน ประเภทการใช้งาน ลักษณะ 
การจัดหาผลประโยชน์ เงื่อนไขส าคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ หรือสัญญาจ้างบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา  
เช่น อัตราค่าเช่า รายได้และค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และราคาที่ได้
จากการประเมินหรือสอบทานการประเมนล่าสุด  ทั้งนี้ กรณีอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจาก
การแปลงสภาพ ให้ระบุราคาที่ลงทุนเปรียบเทียบราคาประเมิน 

สรุปข้อมูลส าคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน       
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท1 หรือ
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website 
ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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- เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และอ่ืน ๆ เช่น  
เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจาการแปลงสภาพ (ถ้ามี) เป็นต้น 

- กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นและ 
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุนในสัดส่วน
ดังกล่าว  

- ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูล เช่น  เงื่อนไขการรับประกัน
รายได้  ข้อมูลผู้รับประกันและอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ให้แยกตามทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อน
การเสนอขายคร้ังนี้ 

- ให้สรุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ (ถ้ามี) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
3 ปีล่าสุด (ถ้ามี) และผลการด าเนินงานงวดปีบัญชีล่าสุด (เต็มปี) เสมือนกองทรัสต์ได้แปลงสภาพ
ตั้งแต่งวดปีบัญชีนั้น 

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

(1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน    

(2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี 
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

- ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยให้แสดงในรูปแบบดังนี้  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์  เพดาน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด % ของ NAV 
 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์   
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน   
 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  
 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์   
 ค่าเบี้ยประกันภัย   
  ภาษีที่เกี่ยวข้อง  
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย   
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   หมายเหต ุ -  ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นอัตราร้อยละของ NAV  ดังนั้น เพดานค่าใช้จ่ายนี้  
          จึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณเป็นอัตราร้อยละของ NAV  โดยหากประสงค์จะ 
           แสดงอัตราที่เรียกเก็บจริง ให้เพิ่มตารางช่องขวาเป็น  “อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ”   

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

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

2. ความเสี่ยงส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์   
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ  ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ 
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถ           
ลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์อาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้  

 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
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ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

1.  วตัถุประสงค์การใช้เงิน   
 บริษัท......................................…………………………………………………………… 
โดยมีที่ตั้งส านักงานใหญ่อยู่ที่ ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษัท ....................................  Home page (ถ้ามี) ..........................................................  
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์)..........................จ านวน...............หน่วย 

1.  เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (1)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์           จ านวน             หน่วย 

(ในกรณีที่มีการช าระเงินสดเพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย ให้ระบุจ านวนเงิน
และแหล่งที่มา)  

 ซึ่งต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัย์ข้างต้นจะ 
จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

 2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ ประชาชนทั่วไป)       จ านวน            หน่วย 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายที่มิใช่เป็นการรับประกันการจัดจ าหน่าย และจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ไม่เพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ หากประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป 
ให้แสดงเงินทุนส ารองเพื่อให้เพียงพอในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน  ทั้งนี้ หากประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สิน
เพียงบางวส่วนหรือจะยกเลิกการลงทุนในทรัพย์สินนั้นให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 

 
 

2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
 ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันดังน้ี 
 2.1  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคตต่อไป  
 2.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   
  ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของกองทรัสต์ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ 
ทรัสตี หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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 2.3  โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์  
 ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 
ของกองทรัสต์   
 ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์    
 3.1  อสังอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ให้ระบุข้อมูล 
แยกตามกองทุน) 
    (1) ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น  ชื่อ ท าเลที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการถือครอง 
(เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า) ลักษณะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผลการด าเนินงานในอดีต 
ของอสังหาริมทรัพย์ อัตราการเช่า ราคาที่ได้จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด  
และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  นอกจากนี้ ให้แสดงภาพถ่าย
ของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย      
 (2) ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์  ให้ระบุผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง     
 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด 
สัญญากู้ยืมเงิน จ านวนเงินกู้ ณ วันท าสัญญา จ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ และสัดส่วนการกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดท าล่าสุด และสัดส่วนการกู้ยมืเงินเมื่อเทียบกับ 
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลังจากการแปลงสภาพ หลักประกันการช าระหนี้ตามสัญญา 
เงินกู้ยืม (ถ้ามี) 

 เมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว ในกรณีที่มีการกันส ารองเพื่อช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ข้างต้น
หรือตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่ากว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น ให้ระบุ 
รายละเอียดดังกล่าวด้วย   
 (4) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับทรัพย์สินอ่ืนและภาระที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โอนให้ 
กองทรัสต์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดท าล่าสุด 
 

 3.2 อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายคร้ังนี้ (ถ้ามี) 
ให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 3.1(1) - (3) และในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สิน

อ่ืน ให้ระบุโดยสังเขปเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่จัดท าล่าสุด 
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        3.3  อสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี) 
  3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน 
            ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ให้ระบุข้อมูล
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ชื่อ ท าเลที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการถือครอง  
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า ลักษณะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์  ผลการด าเนินงานในอดีตของ
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน นอกจากนี้                
ให้แสดงภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย 
            (2)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์ไม่สามารถ
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าว  
และให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอย่างน้อยเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ส าคัญของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไร
และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท การมีผลใช้บังคับของสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท และข้อจ ากัดในการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทที่กองทรัสต์ถือ 
           (3)  สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน   
สรุปสมมติฐานส าคัญ   
            (4)  ราคาที่จะลงทุน และสรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน  
โดยในกรณีที่จะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดเกิน 5% ให้บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว    
   (5)  หากเป็นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ระบุ 
ความสัมพันธ์ และให้ผู้จัดการกองทรัสต์อธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบด้วย 
   (6)  หากเป็นธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 
ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว 
    (7)  ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุผลกระทบและความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง 
    (8)  ในกรณีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งในต่างประเทศ ให้เปิดเผยความเห็นของ 
ที่ปรึกษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว 
    (9)  ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
        (ก)  วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้  
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เป็นต้น โดยต้องสรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินต่อผู้ลงทุนด้วย  
    (ข)  สถานะของการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เช่น จ านวนเงินกู้ และสัดส่วนการกู้ยืม
เงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็นต้น และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อก าหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
   (ค)  ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินส ารองเพื่อการช าระหนี้ ให้ระบุจ านวนเงินที่
จะกันส ารองในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น จ านวนเงินที่ได้กันส ารองในรอบปีบัญชีล่าสุด และยอดรวม
ของเงินที่ได้มีการกันส ารองจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อต้ังทรัสต์ 
    (ง)  ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน
กับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์  
ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของ
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย 
     (จ)  ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  
หรือจากทรสัตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้อธิบายความสัมพันธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการ
กู้ยืมเงินจากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวว่าเป็นทางค้าปกติหรือไม่
อย่างไร 
   (10)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์จะมีการ 
ให้เงินกู้ยืมหรือค้ าประกันให้กับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล 
ความจ าเป็นในการให้กู้ยืมหรือค้ าประกัน และความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการช าระคืนเงินต้น
ดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนให้เปิดเผยมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์
ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าลงทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น 

  3.3.2  ข้อพิพาท หรือข้อจ ากัด ในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  
    ให้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม  
หรือมีข้อพิพาทใด ๆ หรือไม่  หากมีให้ระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและให้ข้อมูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้ว่า  การอยู่ภายใต้แห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
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    3.3.3  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
           (1)  ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงสร้าง
รายได้ค่าเช่า (เป็นอัตราคงที่ทั้งหมด หรือมีบางส่วนผันแปรตามผลประกอบการของผู้เช่า) เป็นการปล่อยเช่า
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร ระยะเวลาการเช่า อายุเฉลี่ยของ
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรืออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอัตราต่ าสุดและสูงสุด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อผู้เช่าที่มีนัยส าคัญ
ต่อสัดส่วนรายได้หรือพื้นที่ให้เช่า เป็นต้น 
  (2)  หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ ข้อจ ากัดหรือภาระ
ผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการ
กองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า 
 (3)  หากผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริษัทที่แสดงได้ว่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction) 
 (4)  กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
         (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์เชิง 
การถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร 
                            (ข) ให้ระบุรายละเอียดว่า  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้
การจัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งให้อธิบาย
กลไกหรือมาตรการที่บริษัทใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์    
  (5)  ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ   
ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น ข้อมูลทั่วไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของผู้จัดการ
กองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า และให้แสดงข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์
ได้รับในปีที่ผ่านมาว่าผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุมาตรการด าเนินการหาก      
ผู้เช่ารายปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ (ถ้ามี)  นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเช่าผันแปร  
ซึ่งขึ้นกับการด าเนินงานของผู้เช่า ให้เปิดเผยจ านวนค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ  
   (6)  ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
    (1)  เงื่อนไขและสาระส าคัญของสัญญาประกันรายได้ ข้อมลูเกี่ยวกับผู้รับประกันรายได ้
     (ก) กรณีอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
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     (ข) กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายคร้ังนี ้
     (ค) กรณีอสังหาริมทรัพย์ใหมท่ี่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ 
    (2)  ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน  
       (3)  ในกรณีที่ผู้รับประกันจัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์หรือ
หลักประกันอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ าประกัน คร้ังล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปีก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ 
โดยต้องเป็นการจัดอันดบัโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.    
    (4)  ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันตาม (2) ให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  
     - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ โดยต้องเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.   
      - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่
จัดท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนวันยื่น
ค าขออนุญาตเสนอขาย หรือที่จัดท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดท า
ไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นไม่ถึง 3 ปี 
       - การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผู้รับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกัน
รายได้ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตามสัญญา
รับประกันรายได้ 
   ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้รับประกันเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
ให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินว่า ผู้รับประกันรายได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้หรือไม่     
    (7)  การจัดท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ 
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดท าและเปิดเผย ต้องเป็น
ประมาณการผลตอบแทนของรอบปีบัญชีปัจจุบัน  ทั้งนี้ จะจัดท าและเปิดเผยประมาณการส าหรับรอบปีบัญชี
ถัดไปด้วยก็ได้ ในกรณีดังนี้ 
  (ก)  กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรกส าหรับรอบ 
ปีบัญชีแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน 
   (ข)  กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่าง
ช่วงรอบปีบัญชีซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

   ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดท าและประมาณการ
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งให้
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แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจท าให้
ผลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  ทั้งนี้ ในการน าเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (ก)  น าเสนอในรูปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดท าขึ้นจากประมาณการงบการเงิน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง 
กับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทรัสต์ต้องปฏิบัติ โดยในการน าเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่..............บาท ซึ่งเป็นเพียงการ
แสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้นสุด ณ วันที่.................................. 
และไม่อาจรับรองผลได้” 
  (ข)  ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity 
analysis) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อ้างอิง
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  (ค)  ในกรณีที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลักที่
แตกต่างจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยส าคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐาน
ดังกล่าว 
  (ง)  ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี) 
      ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จัดท าขึ้นมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า 
สมมติฐานที่ใช้อ้างอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูลที่
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระส าคัญ ซึ่งบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน
มาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
   อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มหรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดท าและแสดงประมาณการดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น บริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
    หมายเหต ุ ในกรณีที่บริษัทมีการจัดท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน
แบบแสดงรายการข้อมูล บริษัทจะมีหน้าที่ในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถัดไปว่าผลการ
ด าเนนิงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ท าไว้อย่างไร      
 
4.  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ต่อกองทุนรวม 
 อสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
   ให้ระบุรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
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และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
 
5.  ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   
 5.1  ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ที่ลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ   
 5.2  ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กับคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

6.  ปัจจัยความเสี่ยง  
 ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ 
การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อการลงทุนของ 
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราที่ควรจะได้รับ  ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดความเสี่ยงดังกล่าว  นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะ และสามารถลด
ความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  - ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน  
  - ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า  
  - ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)  
  - ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ความเสี่ยงจาก
การกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ความเสี่ยงจากการ
ไม่กระจายผู้เช่า เป็นต้น 
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 99       
 

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   
 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสต์เป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดี 
หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด  ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มีจ านวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และ (2) กรณีที่กระทบต่อการลงทุน 
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  
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8.  ข้อมูลส าคัญอื่น  
 ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเป็นข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน และกระทบต่อ
การด าเนินงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเร่ืองดังกล่าวด้วย รวมทั้งการด าเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ในการ
จัดการเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุด้วย 
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ส่วนท่ี 2.2  การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 
 
9. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 9.1 หน่วยทรัสต์  

(1) ให้ระบุเงินทุนช าระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบัน  
(2)  ราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ราคาปิด ณ วันสิ้นปีบัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น  

(3)  กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์ 
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแล้ว (ถ้ามี)  
      ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแล้ว และการลดทุนช าระแล้วในช่วงที่ผ่านมาทุกคร้ัง 
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

  (ก) เหตุในการลดทุนช าระแล้วในแต่ละคร้ัง 
  (ข) จ านวนเงินที่ลด จ านวนเงินต่อหน่วยที่ลด 

  (ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 9.2  ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก 
   กรณีที่กองทรัสต์ออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะส าคัญ 
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบก าหนดไถ่ถอนหลักประกัน 
เงื่อนไขอ่ืนที่เป็นสาระส าคัญ ณ สิ้นปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังหลังสุดของ REIT bond  
หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี    
   9.3   โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
    ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ
และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอ านาจควบคุม”   
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
    ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงได้   
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 9.4   นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด     
 (1) ให้ระบุว่ากองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่คร้ัง ในอัตราไม่น้อย
กว่าเท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินที่จะน ามาจ่ายเป็น
ผลประโยชน์ 
  (2)  ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการด าเนินการ
กับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้ 
  (3)  ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)  
 

10.  โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 
 10.1  ให้อธิบายอธิบายขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน การขาย
หน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามล าดับขั้นตอน
ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน)   
และให้อธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุน
เข้าใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์  ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่ม
เดียวกันหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 10.2  ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ เช่น การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเร่ืองที่จะต้องใช้มติพิเศษสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก  การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง  เงื่อนไข
ในการเลิกกองทรัสต์   
 10.3  ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้      
 10.4  ผู้จัดการกองทรัสต์    
 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้    
 (1)  ข้อมูลทั่วไป  
 (2)  ผู้ถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน 
การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุม
เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  
  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
  (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ 
หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจัดการ  
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ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น          
ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุชื่อบุคคล 

 หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ 
 อันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้   

(3)  โครงสร้างการจัดการ  ให้อธิบาย 
  (ก) นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกองทรัสต์ โครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการ

กองทรัสต ์ คณะกรรมการชุดย่อย  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (ถ้ามี) รายชื่อกรรมการ 
และผู้บริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์   
หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบุให้ชัดเจน รวมทั้งให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 
กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา 

(ข) การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้อธิบายข้อก าหนดในการประชุม กระบวนการ
ประชุม องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ จ านวนคร้ังที่ก าหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ า
ทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง) เรื่องที่ก าหนดให้มีการน าเข้าประชุมของผู้จัดการกองทรัสต ์ 

(4)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์   
 (5)  การบริหารจัดการ ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความ
พร้อมของบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น 
 (6)  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษัทให้อธิบายกลไกการดูแล
บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
    (ก)  การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว และระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนด
ที่ท าให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
    (ข)  การก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (ก) 
ซึ่งรวมถึง 
    -  การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจ และการด าเนินการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ก่อนที่จะด าเนินการ  
    -  การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ  
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
     -  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด      
 (ค)  การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์กับ 
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทดังกล่าว 
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 (ง)  กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว  
 (จ)  กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเร่ืองส าคัญของบริษัท
ดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารส าคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้หลักประกัน การโอนหรือขายทรัพย์สิน เป็นต้น  
  (ฉ)  ข้อตกลงระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์และเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส าคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 
 (7)  กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

     (ก) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน  
     (ข) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผู้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ และการก ากับดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไป 
ตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว  
 (8)  การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น 
 (9)  การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  (ก) ให้อธิบายการด าเนินการและเร่ืองที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ การควบคุม 
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้ การก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจัดหาผู้เช่า 
การดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่มตรวจสอบ และประเมินการ
ควบคุมภายในในการท าหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การประชุมหารือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 (ข) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 
 (10)  ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์     
    (11)  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ให้อธิบายว่า ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่ให้มีการน าข้อมูลภายในของกองทรัสต์ไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็น
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ผู้ออก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการ
ดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เช่น มีนโยบายก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ 
และมาตรการลงโทษหากผู้จัดการกองทรัสต์พบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร เป็นต้น 
 (12)  ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้
ระบุจ านวนสูงสุดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจ านวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่า
โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจูงใจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิด
รายได้ประจ าและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างไร  

  (13)  การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
           ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายก าหนด และกรณีที่ 
มีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  

 (14)  การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
    ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสิทธิของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคัญที่ก าหนดให้ต้องได้รับ 
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 (15)  วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์   
 (16)  ในกรณีที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืน  ให้ระบุว่ามีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด (พอสังเขป)   
  10.5  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
  ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    

 (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี) 
 (2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 (3)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 (4)  ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 10.6  ทรัสตี   
  (1) ให้ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น  ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)  
  (2) โครงสร้างการถือหุ้น 
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  (3) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
  (4) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่ทรัสตี 
 10.7  คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)  
 ให้ระบุรายชื่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
 10.8  ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (1)  ค่าผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งแสดงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ 
ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด ได้รับจากกองทรัสต์ โดยให้ระบุแยกเป็น (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (ข) ค่าบริการ
อ่ืน (non-audit fee) โดยในการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอ่ืนที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบ 
ปีบัญชีที่ผ่านมา และค่าบริการอ่ืนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอ่ืนด้วย 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
 (3)  ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 (4)  ที่ปรึกษากองทรัสต์ (ถ้ามี) 
 
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์  
  ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายกองทรัสต์  รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริหารจัดการ
กองทรัสต์  การรายงานและสื่อสารกับผู้ลงทุน เป็นต้น   
 
12.  รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 12.1  รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  
 (1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 

(2) ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.2  รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
 (1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

โดยให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 5.1(1) 
  (2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคล 
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ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตว่า  
 (ก) มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอ่ืนใด 
ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท าธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง  
 (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน  
 (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านที่ชัดเจนโดยระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ ู ้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดค้าน
กระท าในการขอมติผู้ถือหน่วยนั้น 
    อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผย
ตามข้อ 5.2(2)(ค) ในจ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะ
กระท าหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ 
 
13.  กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 13.1 ให้อธิบายกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ การระดมทุน 
เพื่อซื้อทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี) โดยอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
และระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการตั้งแต่การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) การเสนอขายหน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์  
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ และหน่วยทรัสต์ดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ (อธิบายตามล าดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง  
โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายด้วย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน)   
 13.2 ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ เช่น การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเร่ืองที่จะต้องใช้มติพิเศษสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงานต่าง ๆ  การแก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก  การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต์   
 13.3 ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
และช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้      
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ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

 ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนบงบการเงินไว้ท้ายแบบแสดงรายการ
ข้อมูลด้วย 
14.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการด าเนินงานจริง 
โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้ 

 (ก) ให้สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 (ข)  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนัยส าคัญ และแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของกองทรัสต์  
 ทั้งนี้ ให้แสดงถึงภาพรวมการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ ให้จัดท างบการเงินรวมส าหรับงวดปีบัญชีล่าสุด (เต็มปี) เสมือนกองทรัสต์ 
ได้แปลงสภาพตั้งแต่งวดบัญชีนั้น หากมีบางรายการไม่สามารถจัดท าได้หรือต้องตั้งสมมติฐานเพิ่มเติม  
ให้ระบุด้วย 
 
15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้   
 (ก) การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
  ให้ระบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์  ให้อธิบาย 
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคัญหรือปัจจัยส าคัญที่ผ่านมา เช่น 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น 
  ในกรณีที่มีการจัดท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือเอกสารอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ (เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) ให้อธิบายว่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ท าไว้อย่างไรด้วย 
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีข้อก าหนดให้กองทรัสต์ต้องด ารงอัตราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสต์สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดหรือไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ต้องด ารงข้างต้น)  
ในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสต์ด้วย 
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  (ข)  ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 
(forward looking) อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ในอนาคตได้ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1.  รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   
 ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด จ านวนหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แต่ละกองทุน จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่บุคคลอ่ืนที่
มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาเสนอขายและจ านวนเงินจองซื้อขั้นต่ า 
 
2.  ที่มาของการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   
 ให้อธิบายที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งให้อธิบายเพิ่มเติมถึง 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ ให้ระบุวิธีการประเมินมูลค่า 
เพื่อช าระราคาทรัพย์สินที่ได้มาจากการแปลงสภาพโดยแลกกับหน่วยทรัสต์ (pay in kind) 
 
3.  ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น สิทธิในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนต่างด้าว 
เป็นต้น) 
 
4.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
 4.1  เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
  - ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการจัดส่งหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์   

         - ให้ระบุช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดส่งหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์     
 (3) วันและวิธีการจองและการช าระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์   
     (3.1) ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ และวิธีการรับช าระค่าจองซื้อ 
     (3.2) ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
(4)   วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยให้ระบุหลักการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ  

 4.2  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี)  
  (1)  วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

  - ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์   

         - ให้ระบุช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์     
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 (3)  วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์   
 (3.1) ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ และวิธีการรับช าระเงินค่าจองซื้อ 

และช่องทางในการรับช าระเงินค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ     
  (3.2) ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์       
(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์    

  (4.1)  ให้ระบุหลักการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และ
สัดส่วน 

หรือจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน  หากมีการแบ่งจ านวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย 
ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ระบุด้วย  

       (4.2)  ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณีมีผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย  
  (5)  ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน  และข้อจ ากัดการถือและโอนหน่วยทรัสต์ 

 เน่ืองจากประกาศว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  
และการเปิดเผยข้อมูลได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้  ดังนั้น  บริษัทต้องขอสงวนสิทธิที่จะ 
ไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น         

  (5.1)  การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกิน 
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด    
                              รวมทั้งให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากต่อมามีผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนดว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน 
และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยกองทรัสต์จะยก 
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้รับประโยชน์รายอ่ืน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวง 
รับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 

 (5.2)  ให้แสดงข้อมูลด้วยว่ามีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่กองทรัสต์ลงทุน ก าหนดอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้หรือไม่  อย่างไร   ในกรณีที่มีข้อก าหนด
ดังกล่าว  บริษัทจะสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตรา 
ในกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้น  
  (6)  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ 

 ให้ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ท าให้ต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ ตลอดจนวิธีการ 
และระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์  ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้อเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ระบุด้วยว่ามีค่าปรับเท่าใด 

 ในกรณีการแปลงสภาพที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้บุคคลทั่วไปเพื่อลงทุน 
ในทรัพย์สินใหม่ ให้ระบุเฉพาะ (1) และ (3.1)   
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5.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายคร้ังนี้   
  ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
คร้ังนี้   
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

1.1 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายคร้ังแรก 
      1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง 

รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

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

 
 นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบ

ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ประโยชน์ของกองทรัสต์” 
   

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

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

1.1.2 กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ได้สอบทานข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้า
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ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด  
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

 
 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และการด าเนินการของบริษัทจัดการ 

ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท
จัดการ  โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้มิได้มีการแก้ไข ปกปิด หรือดัดแปลง 
ในสาระส าคัญอันอาจท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน”  
  

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

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
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1.2 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยมีการเพิ่มทุน 
      1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ 

การจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดง 
รายการข้อมูลแทนด้วย  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 าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

 (1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว  

 (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ  
การบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต”์   

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

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
1.2.2    กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 

บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ได้สอบทานข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้า
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ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และการด าเนินการของบริษัทจัดการ 
ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท
จัดการ  โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้มิได้มีการแก้ไข ปกปิด หรือดัดแปลง 
ในสาระส าคัญอันอาจท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน”   
   

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

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 
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2.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 

บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
   “ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออก และ/หรือ  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น   

 “เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เน่ืองจาก ........................................”(ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล)”  หรือ  

“เว้นแต่ข้อความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”  
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ันมาอ้างอิง 

ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้  
 “เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้เป็นอย่างดี”   
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