
แบบ 81-REIT (Conversion)          

แบบรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
  1.1  ช่ือกองทรัสต ์  
    แปลงสภาพมาจาก (ช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ุกกองทุน)    ภายใตก้ารจดัการของ  (ช่ือบริษทั
จดัการทุกบริษทั)   
  1.2  ช่ือผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
  1.3   ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน   
  1.4  ช่ือทรัสตี  

1.5   วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์  
1.6   วนัก่อตั้งทรัสต ์   

2.  ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
    เสนอขายคร้ังแรก     เสนอขายเพิ่มทุน คร้ังท่ี         

2.1  ระยะเวลาการเสนอขาย  
 2.2  จ านวนหน่วยท่ีเสนอขายทั้งส้ิน                                                           หน่วย  โดยเสนอขายใหแ้ก่ 
   (1)  (ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)์     จ านวน                             หน่วย 
   (2)  (ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)์  จ านวน                             หน่วย 
   (3)  (อ่ืน ๆ โปรดระบุ เช่น ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ ประชาชน
ทัว่ไป)                          จ านวน                             หน่วย 

 2.3 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย                            บาท 
  มูลค่าท่ีไดจ้ากการเสนอขายในคร้ังน้ี บาท 
 2.4 ทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายคร้ังน้ี บาท   
 2.5  มูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และซ้ือเพิ่ม (ถา้มี) 
  (1)     (ระบุอสังหาริมทรัพย)์                              มูลค่า                                      บาท 
  (2)     (ระบุอสังหาริมทรัพย)์                              มูลค่า                                      บาท 
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3.  ผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 

 ผลการจองซ้ือ ผลการจดัสรร 
 

ประเภทผูล้งทุน 
จ านวน 
ผูจ้องซ้ือ 
(ราย) 

จ านวน
หน่วยท่ี 
จองซ้ือ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
การเสนอขาย 

(%) 

จ านวน 
ผูจ้องซ้ือท่ี
ไดรั้บการ

จดัสรร (ราย) 

  จ านวน   
   หน่วยท่ี 
     ไดรั้บ 
 การจดัสรร 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
การเสนอขาย 

(%) 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
    (1).........................................       
    (2).........................................       
                                   รวม       
2. ผูล้งทุนอ่ืนท่ีมิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
    (1) ผูล้งทุนสัญชาติไทย 
          -  ผูล้งทุนสถาบนั 
          -  นิติบุคคล 
          -  บุคคลธรรมดา 

      

    (2) ผูล้งทุนต่างประเทศ 
          -  ผูล้งทุนสถาบนั 
          -  นิติบุคคล 
         -  บุคคลธรรมดา 

      

                          รวม       
                   รวม 1. และ 2.       

4.  รายช่ือผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในจ านวนสูงสุดย่ีสิบอนัดับแรก 
     4.1  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหน่วยท่ี
ไดรั้บการจดัสรร 

มูลค่าหน่วยท่ีไดรั้บ 
การจดัสรร (บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
การเสนอขาย (%) 

  1     
  2     
  3     
  ...     
 20     
 รวม    

      หมายเหตุ   1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
                         2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี  ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และ 
                             ส่วนท่ีไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั  
       3.  กรณีเป็นการเสนอขายเพิ่มทุน ใหร้ะบุสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องท่ีไดรั้บการจดัสรรแต่ละราย 
   คิดเป็นร้อยละของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสตด์ว้ย 
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     4.2  ผูล้งทุนสถาบนั 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหน่วยท่ี
ไดรั้บการจดัสรร 

มูลค่าหน่วยท่ีไดรั้บ 
การจดัสรร (บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%) 

  1     
  2     
  3     
  ...     
 20     
 รวม    

     หมายเหตุ     1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
                         2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
   3.  กรณีเป็นการเสนอขายเพิ่มทุน ใหร้ะบุสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรแต่ละราย 
   คิดเป็นร้อยละของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสตด์ว้ย 

5. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทในเครือ  
 และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคล 
  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์      

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่งหรือความสัมพนัธ์ 
จ านวนหน่วยท่ี
ไดรั้บการจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละของ 
การเสนอขาย (%) 

    1     
    2     
    3     
   ...      

  5.2  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคล 
   ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทรัสตี 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่งหรือความสัมพนัธ์ 
จ านวนหน่วยท่ี 
ไดรั้บการจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละของ 
การเสนอขาย (%) 

    1     
    2     
    3     
   ...      
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 5.3  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคล 
 ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่งหรือความสัมพนัธ์ 
จ านวนหน่วยท่ี 
ไดรั้บการจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละของ 
การเสนอขาย (%) 

    1     
    2     
   ...      

 หมายเหตุ   กรณีเป็นการเสนอขายเพิ่มทุน ใหร้ะบุสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรแต่ละราย 
          คิดเป็นร้อยละของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสตด์ว้ย 

6. ทรัพย์สินและจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
     ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย และจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยหลงัหกัค่าใชจ่้าย 

ในการจดัจ าหน่าย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวนค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จนถึงวนัท่ียืน่รายงานน้ี 
เป็นจ านวน     บาท 

7.  ผลการจัดจ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

ล าดบั ช่ือผูจ้ดัจ าหน่าย 
จ านวนหน่วย 
ท่ีรับจดัจ าหน่าย 

จ านวนหน่วย 
ท่ีซ้ือไวเ้อง 

จ านวนหน่วยท่ีซ้ือไวเ้อง 
คิดเป็นร้อยละของ 
การเสนอขาย (%) 

1     
2     
...     
 รวม    

 หมายเหตุ   กรณีเป็นการเสนอขายเพิ่มทุน ใหร้ะบุสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรแต่ละราย 
            คิดเป็นร้อยละของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสตด์ว้ย 
 

    ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

     ลงลายมือช่ือ       
             (     ) 
                ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

     ลงลายมือช่ือ       
             (     ) 
               ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์


	แบบ 81-REIT (Conversion)

