แบบ 35-IFT
แบบคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
วันที่
เรี ยน เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำบริ ษทั
มีชื่อเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
Web address
เป็ น  บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด
 บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม
และ  ได้รับควำมเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
 อยูร่ ะหว่ำงยืน่ ขอควำมเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ประสงค์จะขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (ระบุชื่อกองทรัสต์ท้ งั ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ)
ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ (เพื่อผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรื อเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป)
จำนวน
หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ
บำท
โดยมี
(ระบุชื่อบริ ษทั )
เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และมีเอกสำร
หลักฐำนตำมกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบคำขออนุญำตตำมที่แนบมำพร้อมนี้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญำตเสนอขำยฉบับนี้ และเอกสำรหลักฐำน
ทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูล
และเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรที่ขำ้ พเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้อง
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้
เป็ นผูล้ งลำยมื่อชื่อกำกับเอกสำรเหล่ำนี้ไว้
ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ
กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำ
ไม่ใช่เอกสำรที่ขำ้ พเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
กรณี เป็ นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ครั้งแรก
ชื่อ

ตำแหน่ง
ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

1

ให้ผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)

ลำยมือชื่อ1

2
กรณี เป็ นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิม่ ทุน
ชื่อ
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
_______________________ ______________________ __________________
ในฐำนะผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และในฐำนะผูไ้ ด้รับมอบหมำยจำกทรัสตีให้
ดำเนินกำรแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสื อมอบอำนำจจำกทรัสตีมำพร้อมด้วย)
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอำนำจ ________________________ _____________________ ____________________
ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน

2

ให้ผมู ้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)

ลำยมือชื่อ2

กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของ
(โปรดระบุชื่อกองทรัสต์)
ซึ่งเป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
รำยกำร
สำหรับผูข้ ออนุญำต สำหรับเจ้ำหน้ำที่
มี (เลขที่อำ้ งอิง) ไม่มี
มี
ไม่มี
1.  ร่ ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์ (กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยครั้งแรกและยังมิได้
ก่อตั้งทรัสต์) หรื อ  สัญญำก่อตั้งทรัสต์
2.  เอกสำรแสดงสำระสำคัญของกองทรัสต์ หรื อ
 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
3.  สัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (ถ้ำมี) หรื อ
 ร่ ำงสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (ถ้ำมี)
4. รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่กองทรัสต์จะลงทุน (ในกรณี ที่เป็ นกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องผ่ำนกำรประเมินค่ำโดยผูป้ ระเมินค่ำทรัพย์สินอย่ำงน้อย 2 รำย)
5. เอกสำรแสดงควำมเห็นของผูข้ ออนุญำตและที่ปรึ กษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำ
6. ควำมเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กบั กิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน (technological feasibility) เฉพำะในกรณี ที่เป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมำก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยีข้นั สู งที่
จำเป็ นต้องใช้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนเป็ นพิเศษ
7. เอกสำรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยไทยหรื อ
กฎหมำยต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรให้เอกชนเข้ำร่ วมงำนหรื อดำเนินกิจกำรของ
รัฐ หรื อกฎหมำยอื่นในทำนองเดียวกัน
8. หนังสื อรับรองจำกทรัสตีหรื อผูท้ ี่จะเข้ำเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
9. เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่กองทรัสต์จะลงทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
10. แบบคำขออนุญำตเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (กรณี ที่ผขู ้ ออนุญำตยัง
ไม่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์)
11. หนังสื อมอบอำนำจจำกทรัสตี (กรณี ที่เป็ นกำรขออนุญำตขำย
หน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทุน)
12. หนังสื อรับรองกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
13. อื่น ๆ โปรดระบุ
………………………………………………………………………….

กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบคำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของ
(โปรดระบุชื่อกองทรัสต์)
ซึ่งเป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรำยใหญ่
รำยกำร
สำหรับผูข้ ออนุญำต สำหรับเจ้ำหน้ำที่
มี (เลขที่อำ้ งอิง) ไม่มี
มี
ไม่มี
1.  ร่ ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์ (กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยครั้งแรกและยังมิได้
ก่อตั้งทรัสต์) หรื อ  สัญญำก่อตั้งทรัสต์
2.  เอกสำรแสดงสำระสำคัญของกองทรัสต์ หรื อ
 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์
3.  สัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรื อ (ถ้ำมี)
 ร่ ำงสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (ถ้ำมี)
4. รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่กองทรัสต์จะลงทุน
5. หนังสื อรับรองจำกทรัสตีหรื อผูท้ ี่จะเข้ำเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
6. เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่กองทรัสต์จะลงทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
7. แบบคำขออนุญำตเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ (กรณี ที่ผขู ้ ออนุญำตยังไม่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์)
8. หนังสื อมอบอำนำจจำกทรัสตี (กรณี ที่เป็ นกำรขออนุญำตขำย
หน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทุน)
9. หนังสื อรับรองกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
10. อื่น ๆ โปรดระบุ
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

