แบบ 81-IFT

แบบรายงานผลการขายหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อกองทรัสต์
1.2 ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.3 ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
1.4 ชื่อทรัสตี
1.5 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
1.6 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
1.7 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
1.8 ประเภทกองทรัสต์
 กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่  กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
 เสนอขายครั้งแรก
 เสนอขายเพิ่มทุน ครั้งที่
2.1 ระยะเวลาการเสนอขาย
2.2 จานวนหน่วยที่เสนอขาย
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
2.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
2.5 มูลค่าที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้
2.6 ทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
3. ผลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

ประเภทผูล้ งทุน
1.ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
2.ผูล้ งทุนต่างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

ผลการจองซื้อ
ผลการจัดสรร
จานวน จานวน
คิดเป็ น
จานวน
จานวน
คิดเป็ น
ผูจ้ องซื้อ หน่วยที่
ร้อยละของ
ผูจ้ องซื้อที่
หน่วยที่ ร้อยละของ
(ราย)
จองซื้อ การเสนอขาย ได้รับการ
ได้รับ การเสนอขาย
(%)
จัดสรร (ราย) การจัดสรร
(%)

-24. รายชื่ อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ในจานวนสู งสุ ดยี่สิบอันดับแรก
ชื่อ

ลาดับ

จานวนหน่วยที่
ได้รับการจัดสรร

มูลค่าหน่วยที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1
2
3
...
20
รวม
หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
3. กรณี เป็ นการเสนอขายเพิ่มทุน ให้ระบุสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรแต่ละราย
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ดว้ ย

5. การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทในเครื อ
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์

จานวนหน่วยที่
ได้รับการจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1
2
3
...

5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กบั ทรัสตี
ลาดับ
1
2
3
...

ชื่อ

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์

จานวนหน่วยที่
ได้รับการจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

-35.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีเป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ซ่ ึงไม่ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่ระบุขอ้ มูลในส่ วนนี้ ก็ได้)
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์

จานวนหน่วยที่
ได้รับการจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1
2
3
...
หมายเหตุ กรณี เป็ นการเสนอขายเพิ่มทุน ให้ระบุสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรแต่ละราย
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ดว้ ย

6. จานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
จานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย จัดพิมพ์หนังสื อชี้ชวน
ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รายงานนี้ เป็ นจานวน
บาท
7. ผลการจัดจาหน่ ายของผู้จัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ (กรณีเป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ซ่ ึงไม่ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่ระบุขอ้ มูลในส่ วนนี้ก็ได้)
ลาดับ

ชื่อผูจ้ ดั จาหน่าย

จานวนหน่วย
ที่รับจัดจาหน่าย

จานวนหน่วย
ที่ซ้ือไว้เอง

จานวนหน่วยที่ซ้ือไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1
2
3
...
รวม
หมายเหตุ กรณี เป็ นการเสนอขายเพิ่มทุน ให้ระบุสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรแต่ละราย
คิดเป็ นร้อยละของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ดว้ ย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
ลงลายมือชื่อ
(

)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

