
 แบบ 69-IFT  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษทั     (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต)์   

เสนอขายหน่วยทรัสตข์อง  

        ช่ือเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน    
      ช่ือองักฤษ (ถา้มี)   

- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของกองทรัสต ์เช่น  อายกุองทรัสต ์(ถา้มี) จ านวนเงินท่ีจะระดมทุน   
จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย ประเภทหน่วยทรัสต ์ 

- ใหร้ะบุวตัถุประสงคข์องการระดมเงินในคร้ังน้ีของกองทรัสต ์ หากเป็นการน าไปลงทุน 
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ระบุทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน     

- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์(ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ทรัสตี  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนัการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจดัจ าหน่าย  
เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนหน่วยทรัสต ์
ขั้นต ่าท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการจองซ้ือ
หน่วยทรัสต ์เป็นตน้ 

- วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) และวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั    

- ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนวา่  
 “ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั
กองทรัสต ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  การมีผล 
ใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่า 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย 
หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด  ทั้งน้ี   
การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์
เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์ 
   หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ขอ้ความหรือรายการเป็นเทจ็ หรือ
ขาดขอ้ความท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไดซ้ื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษทัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ผลใชบ้งัคบั” 
 ในกรณีท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศให้ระบุ 
ค าเตือนเพิ่มเติมดงัน้ี “ผูล้งทุนอาจมีขอ้จ ากดัและความเส่ียงเก่ียวกบัสิทธิและความคุม้ครอง 
ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู ่ผูล้งทุนจึงตอ้ง
ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑน์ั้น ๆ ดว้ย” 



สารบัญ  
 

ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 
1. ปัจจยัความเส่ียง  
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์  
3. ราคาประเมินและราคาท่ีจะเขา้ลงทุน 
4. ขอ้พิพาทหรือขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน     
5. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
6. รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์                             

และกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี    
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน    
8. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
9. ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
10. ทรัสตี   
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์
12. นโยบายการกูย้มืเงิน  
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จ ากดั 
14. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์   
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต 
16. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย  
2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
3. ราคาหน่วยทรัสตใ์นตลาดรอง  
4. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายในคร้ังน้ี    
 

ส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 

เอกสารแนบ 1   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
เอกสารแนบ 2   สรุปรายงานการประเมินค่า  
เอกสารแนบ 3   อ่ืน ๆ  เช่น งบการเงินของคู่สัญญา (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 4  งบการเงินของกองทรัสต ์3 ปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวนัยืน่ 
  แบบแสดงรายการขอ้มูล (ถา้มี)   
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ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  

 
 
 
 

 
 

 (ระบุช่ือกองทรัสต)์   
(ระบุช่ือผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสตี)   

 

1. สาระส าคญัของกองทรัสต ์
- ใหร้ะบุขอ้มูลท่ีส าคญัของกองทรัสต ์เช่น ช่ือกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี ท่ีปรึกษา                  

ทางการเงิน (ถา้มี)   
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี  เช่น  จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้ราคา

เสนอขาย ลกัษณะการเสนอขาย ผูจ้ดัการการรับประกนัการจดัหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย  
- เง่ือนไขการจดัจ าหน่าย เป็นแบบรับประกนัการจ าหน่ายอยา่งแน่นอนทั้งจ านวน (Firm Underwriting) 

หรือไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 
- ใหร้ะบุวตัถุประสงคข์องการระดมทุนในคร้ังน้ีวา่ จะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด  เช่น น าไปลงทุน 

ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน น าไปช าระเงินกูย้มืเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/
พฒันาศกัยภาพของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นตน้ ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงินดว้ย   
ใหร้ะบุขอ้มูล เช่น ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกู ้ระยะเวลาการกู ้อตัราดอกเบ้ีย และหลกัประกนัการกูย้มืเงิน  
(ถา้มีการใหห้ลกัประกนั)    

- ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งอยูใ่นประเทศหรือต่างประเทศ  
ลกัษณะการลงทุน (กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได ้
ในอนาคต หรือ หุ้นสามญั เป็นตน้)  

- ใหร้ะบุมูลค่าและสัดส่วนของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุนวา่ เป็นโครงการ 
ท่ีแลว้เสร็จ หรือโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จเท่าใด 

- ราคาท่ีลงทุนเปรียบเทียบราคาประเมิน  
- ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ เช่น มีโครงสร้างรายไดอ้ยา่งไร  รวมทั้งเง่ือนไขส าคญัของสัญญา

จดัหาผลประโยชน์ หรือสัญญาจา้งบริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  (ถา้มี) ขอ้มูล 
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีผา่นมา เช่น รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของการบริหารจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว                           

สรุปข้อมูลส าคัญนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน  
ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุปเกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของกองทรัสต์  ดังน้ัน ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอยีดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์และผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทย่ืนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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- ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทรัสตไ์ม่เกิน 1 รอบปีบญัชี (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีดงัน้ี
 ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจดัท าประมาณการส าหรับรอบปีบญัชีถดัไปดว้ยก็ได ้

(1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรกส าหรับรอบปีบญัชีแรก 
ซ่ึงมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือน    

(2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในระหวา่งช่วงรอบปีบญัชี 
ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องรอบปีบญัชีนั้นนอ้ยกวา่ 12 เดือน 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของกองทรัสต์ 

 

2. ความเส่ียงส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  
   ใหร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่  อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการลงทุน
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือ ไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ                      
ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย)  แนวโนม้หรือ                      
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว และหากมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน                     
ในต่างประเทศ ให้ระบุและอธิบายความเส่ียงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  รวมทั้งขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง                  
จากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศดว้ย  นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสต ์              
มีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์                 
อาจอธิบายเพิ่มเติมดว้ยได ้  
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ส่วนท่ี 2   
ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 

  บริษทั (ผูจ้ดัการกองทรัสต)์.................................…………………………………………… 
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยู่ท่ี ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษทั ....................................  Home page (ถา้มี) ..........................................................  
โทรศพัท ์................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง.......(ช่ือกองทรัสต)์....................................................................... 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ..............................(ใหอ้ธิบายวา่ เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี 
กองทรัสตจ์ะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด  เช่น น าไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  น าไป
ช าระเงินกูย้มืเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พฒันาศกัยภาพของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   
เป็นตน้ รวมทั้งใหป้ระมาณการวา่ เงินท่ีไดรั้บจากการระดมทุนในคร้ังน้ี และเงินจากการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แลว้จะเหลือเงินท่ีจะน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้ป็นจ านวนเท่าใด
......................................................) 
1. ปัจจยัความเส่ียง  
   ใหร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่  อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการลงทุน
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ 
ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย)  แนวโนม้หรือ 
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสตมี์มาตรการรองรับไว ้
เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์อธิบายเพิ่มเติม  
รวมทั้งความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น    

 -   ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไ์ม่กระจายการลงทุน ท าใหร้ายไดข้องกองทรัสตต์อ้ง 
พึ่งพิงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานหน่ึง     

 -   ความเส่ียงจากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีกองทรัสตล์งทุน  
 -   ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาของคู่สัญญาท่ีมีต่อกองทรัสต์  และ
การต่อสัญญา  
 -   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงความสามารถของผูป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการบริหารจดัการ หรือหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 -   ความเส่ียงเก่ียวกบัสิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู ่รวมทั้งความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 -   ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้สนอขายเห็นวา่ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น  ความเส่ียง  
จากการกูย้มืเงิน  ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ียงัไม่ก่อสร้างหรือ 
ยงัสร้างไม่แลว้เสร็จ  
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์   
   ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ใหร้ะบุ

ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
     2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ช่ือ ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะ  
ประเภทการถือครอง (เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า)  ลกัษณะการบริหารจดัการทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน  ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) และขอ้มูลอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  นอกจากน้ี ใหแ้สดงภาพถ่าย
ของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ย      
  2.2 ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนิน
กิจการของรัฐ และการด าเนินการท่ีผา่นมาของกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเขา้ท าธุรกรรมกบักองทุนรวม (ถา้มี) 
  2.3 ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิสัมปทานในการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตร์ะบุผลกระทบและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในกรณีท่ี
สัญญาเช่าหลกัหรือสัญญาสัมปทานถูกยกเลิก (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนั 
ความเส่ียง     
  2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดอ้นาคต หรือสิทธิ 
ตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหร้ะบุถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรายไดข้องกองทรัสต ์รวมทั้งค่าใชจ่้ายตามสัญญาท่ีสามารถหกัจากรายไดก่้อนส่ง
ใหแ้ก่กองทรัสต ์(ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนัความเส่ียง และหากกองทรัสตมิ์ได้
เป็นบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรั้บรายไดใ้นอนาคตทั้งจ านวน ใหร้ะบุการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบั
สิทธิไดเ้สียทางทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกบัสิทธิของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิอ่ืน
ในรายไดใ้นอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
  2.5 ในกรณีท่ีลงทุนทางออ้มผ่านการถือหุ้นของบริษทัท่ีประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตแ์สดงกลไกการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ดงักล่าวด าเนินการใหเ้ป็นไปใน
ท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี กลไกการก ากบัดูแลดงักล่าวใหร้วมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งนอ้ย 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น และมีขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ท าให้ 
การส่งบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีบริษทัตามวรรคหน่ึงจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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(2) มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 

(ก) การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมในเร่ือง
ส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน   

(ข) การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งผูจ้ดัการกองทรัสต์ดงักล่าวกบั 
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ท่ีมีนยัส าคญั ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(ค) การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(3) มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ดงักล่าว กบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์การไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว มีสาระของรายการและ
ตอ้งผา่นระบบในการอนุมติัของกองทรัสตต์ามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(4) การจดัใหมี้มาตรการท่ีจะท าใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบการด าเนินการของ 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์เพื่อให้เป็นไปตามกลไกท่ีวางไวต้าม (1) (2) และ (3) 
   2.6  ในกรณีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีตั้งในต่างประเทศ   
ใหเ้ปิดเผยความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายดว้ยวา่ กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศดงักล่าว  
   2.7 ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ ใหร้ะบุแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้น โดยเร่ิมตั้งแต่การด าเนินการก่อสร้าง
จนถึงการก่อสร้างแลว้เสร็จ และการบริหารและจดัหาประโยชน์จากโครงการ 

 2.8 ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงินดว้ย ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน สรุปสาระส าคญั 
ของสัญญากูย้มื  และรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มีการใหห้ลกัประกนั)  รวมทั้ง 
อธิบายวา่ การกูย้มืจะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนอยา่งไร นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินจากบุคคล                   
ท่ีเก่ียวโยงกนั ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลดงักล่าว และ               
เง่ือนไขตามสัญญากูย้มืเงินดงักล่าวเป็นทางคา้ปกติหรือไม่ อยา่งไร    
   2.9 ในกรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลย ี
ขั้นสูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ให้ระบุความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบั
เทคโนโลยีท่ีใชก้บักิจการโครงสร้างพื้นฐาน (technological feasibility)  รายละเอียด ขอ้ดีและขอ้เสีย 
ของเทคโนโลยดีงักล่าว ตลอดจนตวัอยา่งของโครงการอ่ืนท่ีใชเ้ทคโนโลยนีั้น (ถา้มี) 
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2.10 หากเป็นธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตี 
ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ของธุรกรรมดงักล่าว และอธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดงักล่าววา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตแ์ลว้หรือไม่ อยา่งไร 
 
3.   ราคาประเมินและราคาท่ีจะเขา้ลงทุน 
     3.1 สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน   
สรุปสมมติฐานส าคญั   
  3.2 ราคาท่ีจะลงทุน และสรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น และ 
ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตแ์สดงความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว    

   3.3 หากเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้ระบุ 
ความสัมพนัธ์ และใหผู้จ้ดัการกองทรัสตอ์ธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตห์รือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ใหมี้ความเห็นของกรรมการอิสระ 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และท่ีปรึกษาทางการเงินประกอบดว้ย 
 
4. ขอ้พิพาทหรือขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   
                 ใหเ้ปิดเผยวา่ ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ เช่น  
ติดภาระจ ายอม หรือมีขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีจะกระทบต่อทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนหรือไม่  หากมี ให้ระบุ                   
ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งวิเคราะหผ์ลกระทบ 
และใหข้อ้มูลสนบัสนุนท่ีจะแสดงไดว้า่ การอยูภ่ายใตแ้ห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ 
การจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการไดม้า 
ซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม  
 

5. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
        5.1 ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  
โครงสร้างรายได ้มีผูใ้ชบ้ริการหลายราย หรือมีการกระจุกตวัของผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ อย่างไร  อายเุฉล่ียของ
สัญญาใหบ้ริการ เป็นตน้ 
     5.2 หากเป็นการใหเ้ช่าหรือใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการรายใดรายหน่ึง หรือมีการกระจุกตวั 
ของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาจดัหาผลประโยชน์ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผูใ้ชบ้ริการหรือคู่สัญญา การวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผูใ้ชบ้ริการหรือ
คู่สัญญา เช่น การวิเคราะห์ฐานะการเงิน เป็นตน้ รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนตวัผูใ้ชบ้ริการหรือคู่สัญญา 
      5.3 หากผูใ้ชบ้ริการหลกัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์แสดงไดว้า่ การก าหนดค่าเช่าและเง่ือนไข
เป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction)    
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   5.4  ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ทีมบริหาร 
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  เง่ือนไขและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจาก
กองทรัสต ์ความสัมพนัธ์เชิงการถือหุน้หรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือไม่ อยา่งไร   
          ใหร้ะบุรายละเอียดวา่  ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนภายใตก้ารจดัการท่ีอาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต ์หรือไม่ อยา่งไร  รวมทั้งใหอ้ธิบายกลไกหรือมาตรการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ใชใ้นการก ากบัดูแล
ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูบ้ริหาร
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต ์  

5.5 ในกรณีท่ีกองทรัสตต์อ้งพึ่งพิงผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง หรือท าสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคต
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงขอ้มูลของผูเ้ช่าหรือคู่สัญญา 
เช่น  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสามารถของคู่สัญญา 
ในการปฏิบติัตามสัญญา  รวมทั้งใหร้ะบุมาตรการด าเนินการหากคู่สัญญารายปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบติั 
ตามสัญญาได ้ความสัมพนัธ์เชิงการถือหุน้หรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือไม่ 
อยา่งไร   

 5.6 การจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสตใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยในกรณีท่ีประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย ตอ้งเป็น
ประมาณการผลตอบแทนของรอบปีบญัชีปัจจุบนั  ทั้งน้ี จะจดัท าและเปิดเผยประมาณการส าหรับรอบปีบญัชี
ถดัไปดว้ยก็ได ้ในกรณีดงัน้ี 

       (1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรกส าหรับรอบปีบญัชีแรก 
ซ่ึงมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือน 

       (2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในระหวา่งช่วง 
รอบปีบญัชีซ่ึงมีระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องรอบปีบญัชีนั้นนอ้ยกวา่ 12 เดือน 

 ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตอ้งจดัท าและประมาณการ 
ดว้ยความระมดัระวงั โดยตอ้งแสดงสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชอ้า้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย รวมทั้ง 
ใหแ้สดงความเห็นวา่ สมมติฐานดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลแลว้ พร้อมทั้งระบุความเส่ียงท่ีอาจท าให้
ผลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ ทั้งน้ี ในการน าเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงขอ้มูลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 (1) น าเสนอในรูปอตัราผลตอบแทน ซ่ึงจดัท าขึ้นจากประมาณการงบการเงิน 
ท่ีผา่นการพิจารณาจากผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบวา่ สอดคลอ้ง 
กบันโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีกองทรัสตต์อ้งปฏิบติั โดยในการน าเสนอ ใหมี้ขอ้ความ
ประกอบวา่ “อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาท่ี..............บาท ซ่ึงเป็นเพียง                   
การแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................ส้ินสุด ณ วนัท่ี.................................. 
และไม่อาจรับรองผลได”้ 
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 (2) ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) 
ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน                                    
ใหค้วามเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานท่ีใชอ้า้งอิง                       
อยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 (3) ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ใชส้มมติฐานหลกั 
ท่ีแตกต่างจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัส าคญั ใหอ้ธิบายเหตุผลและระบุขอ้มูลท่ีสนบัสนุน
สมมติฐานดงักล่าว 

 (4) ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าใน 
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหแ้สดงถึงประมาณการอตัราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการ 
อตัราเงินคืนทุน (ถา้มี) 
 ทั้งน้ี หากประมาณการผลตอบแทนท่ีจดัท าขึ้นมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่  
สมมติฐานท่ีใชอ้า้งอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวอาจเขา้ข่ายแสดงรายการขอ้มูล 
ท่ีเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้มูลท่ีควรจะตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละท่ีปรึกษาทางการเงิน 
อาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 278 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 อน่ึง หากผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
แนวโนม้หรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทุน ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัท าและแสดง
ประมาณการดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย ไม่เช่นนั้น ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจเขา้ข่ายฝ่าฝืน 
มาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 หมายเหต ุ 1 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การจดัท าและเปิดเผยประมาณการ
ผลตอบแทนในแบบแสดงรายการขอ้มูล ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยค าอธิบายใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีในปีถดัไปวา่ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการ
ผลตอบแทนท่ีท าไวอ้ยา่งไร 
 

6. รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และ 
กองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี   

6.1 รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

(1) ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยใหร้ะบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูล
ธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าบริการ พร้อมทั้งแสดง 
ราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่าหรือค่าบริการท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น   
 

 
1
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2561 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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      (2) ใหอ้ธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละ 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.2 รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
      (1) ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

โดยใหร้ะบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้ 6.1(1) 
      (2) ใหร้ะบุถึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคตวา่  
      (ก) มีการเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือช่องทางอ่ืนใด 
ท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
      (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 14 วนั  
      (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัคา้นท่ีชดัเจนโดยระยะเวลา
ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
ใหก้ารคดัคา้นกระท าในการขอมติผูถื้อหน่วยนั้น 
   อน่ึง ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ี 
มีการเปิดเผยตามขอ้ 6.2(2)(ค) ในจ านวนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ทรัสตีจะกระท าหรือยนิยอมใหมี้ธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ได้ 
 
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน    
   ใหอ้ธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน
และแนวโนม้ของธุรกิจดงักล่าว รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้กองทรัสตจ์ะไดรั้บ    
 
8.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
   8.1 ใหอ้ธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีส าคญัของกองทรัสต ์ โดยอธิบายขั้นตอน และ 
กระบวนการตั้งแต่การยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  การขายหน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอน 
ทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์สัญญาก่อตั้งทรัสต ์(อธิบายตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมี 
แผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อใหง้่าย ต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน)   
   8.2 ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของกองทรัสต ์เช่น การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมทั้งเร่ืองท่ี 
จะตอ้งใชม้ติพิเศษสิทธิและหนา้ท่ีของผูถื้อหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  
การรายงานต่าง ๆ  การแกไ้ขสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั   
การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  เง่ือนไขในการเลิกกองทรัสต ์  
         8.3 ใหร้ะบุวา่ การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
และช่องทางท่ีผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้     
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 8.4  2 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อ
หน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล์่าสุด 
ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังน้ี  ทั้งน้ี ให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกนั และผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ท่ีอยู่ภายใต้ผูมี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 
        ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุ 
ช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง  เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจ 
ทราบผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริงได ้
  8.5  3 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของกองทรัสต์ 
 
9. ผูจ้ดัการกองทรัสต ์   

 ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
(1) ขอ้มูลทัว่ไป  
(2) ผูถื้อหุน้ ให้ระบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วน 

การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุม
เดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  

      (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
      (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 

หรือการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจ
จดัการ  

                   ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏขา้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 
 ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  ใหร้ะบุช่ือบุคคล 
 หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมีเหตุ 
 อนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได ้  

(3) โครงสร้างการจดัการ   
 ใหอ้ธิบายโครงสร้างการบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ รายช่ือกรรมการและ

ผูบ้ริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด  หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  รวมทั้งให้ระบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา 

 
2
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2561 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
3
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2561 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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นอกจากน้ี ให้ระบุขอ้มูลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ในเร่ืององคป์ระกอบ 
ของคณะกรรมการ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน โดยเฉพาะกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิหรือ 
ผูมี้ประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุประสบการณ์การท างาน และความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตล์งทุน  

(4) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
(5) การบริหารจดัการ  ให้อธิบายถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบงานดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต ์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรใน 
หน่วยงานดงักล่าว เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 

(6) กระบวนการและปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจดัการกองทรัสต ์   
(7) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์    
(8) ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ใหร้ะบุวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าตอบแทน 

ในลกัษณะใด และอตัราใด  รวมทั้งฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าว   
(9) วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
(10) ในกรณีท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทรัสตอ่ื์น  ใหร้ะบุวา่มีก่ีกองทรัสต ์และแต่ละ 

กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด (พอสังเขป)   
 
10.  ทรัสตี   
  (1) ใหร้ะบุขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัทรัสตี เช่น  ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศพัท ์โทรสาร Homepage (ถา้มี)  
   (2) ใหร้ะบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
   (3) ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บจากการท าหนา้ท่ีทรัสตี 
  
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์ 
  ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและเสนอขายกองทรัสต ์ รวมทั้งอตัราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การจดัหาผลประโยชน์ การบริหารจดัการ
กองทรัสต ์ การรายงานและส่ือสารกบัผูล้งทุน เป็นตน้   
  
12. นโยบายการกูย้มืเงิน 
 
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จ ากดั     

(1) ใหร้ะบุวา่กองทรัสตมี์นโยบายท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ปีละอยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง ในอตัรา   
ไม่นอ้ยกวา่เท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินท่ีจะน ามา 
จ่ายเป็นผลประโยชน์     
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(2)  ใหร้ะบุเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ 
ด าเนินการกบัผลประโยชน์ในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายได ้  
 
14. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์

    ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ใหส้รุปฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และอตัราส่วนทางการเงิน                   
ท่ีส าคญัของกองทรัสตใ์นระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงาน และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด)  
รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน         
ผลการด าเนินงานหรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รวมทั้งให้แนบงบการเงินไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูล               
 
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต    
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์โครงการท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 
ในอนาคต ให้ระบุนโยบายในการพิจารณาลงทุน  รวมทั้งหากกองทรัสตมี์ first right of refusal  ในทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ใหร้ะบุรายละเอียด   
 
16. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี 
รายการขา้งตน้เป็นเพียงรายการขั้นต ่า โดยผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผย
ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย   

  ใหร้ะบุรายละเอียด ไดแ้ก่  มูลค่าท่ีตราไว ้ จ านวนหน่วย   ราคาหน่วยท่ีเสนอขาย จ านวนเงิน 
จองซ้ือขั้นต ่า 

2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
  - ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่   
  - เง่ือนไขการเสนอขาย เป็นแบบรับประกนัการจ าหน่ายอยา่งแน่นอนทั้งจ านวน  

(Firm Underwriting) หรือไม่รับประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 
(2) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์   

- ใหร้ะบุ ช่องทาง วนั เวลา สถานท่ี ในการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์    
(3) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  
    - ใหร้ะบุวนั เวลา สถานท่ีจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  วิธีการรับช าระค่าซ้ือและช่องทางในการรับช าระเงิน 

ค่าจองซ้ือ การเก็บรักษาค่าจองซ้ือ   
     - ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้งค่าตอบแทน  
ในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์      

(4) วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต ์   
  - ใหร้ะบุหลกัในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน  หากมีการแบ่งจ านวนหน่วยทรัสตแ์ละเสนอขาย               
ผูล้งทุนต่างประเทศให้ระบุดว้ย  

      - ใหร้ะบุวิธีการจดัสรรในกรณีมีผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่ท่ีเสนอขาย  
(5) ขอ้จ ากดัการจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มบุคคลเดียวกนั  และขอ้จ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรัสต ์   
 เน่ืองจากประกาศวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์และ 

การเปิดเผยขอ้มูลไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรัสตไ์ว ้ ดงันั้น  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งขอสงวนสิทธิ                   
ท่ีจะไม่จดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีจะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์เช่น         

  -  การจดัสรรท่ีจะท าใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสตเ์กินร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนหน่วยทรัสตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณี 
มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต)์    
                         รวมทั้งให้ระบุขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หากต่อมามีผูถื้อหน่วยทรัสตถื์อ 
หน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราท่ีก าหนดวา่ ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน                
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และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราท่ีก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยก
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวใหเ้ป็นของผูรั้บประโยชน์รายอ่ืน และถือวา่ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวงรับทราบ
และยนิยอมให้ด าเนินการแลว้ 

-  ใหแ้สดงขอ้มูลดว้ยวา่ มีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตล์งทุน ก าหนดอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวห้รือไม่  อยา่งไร   
ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดงักล่าว  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หก้บัผูล้งทุนต่างดา้ว 
เพื่อให้เป็นไปตามอตัราในกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น  
  (7)  ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือทั้งในกรณีท่ีไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยไดต้ามจ านวนท่ีก าหนด  
และในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จ านวน รวมทั้งระยะเวลาท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บเงินค่าจองซ้ือคืน 
ทั้งน้ี หากการคืนเงินค่าจองซ้ือเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด ใหร้ะบุดว้ยวา่มีค่าปรับเท่าใด  

   
3. ราคาหน่วยทรัสตใ์นตลาดรอง  

 กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อเพิ่มทุนให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและมูลค่า 
การซ้ือขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมาของหน่วยทรัสตด์งักล่าว  

ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 
 
 

     

 
4. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายคร้ังน้ี   

  ใหป้ระมาณค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ เป็นตวัเงิน และยอดรวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย
คร้ังน้ี   
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ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

1.1  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก 
  1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง 

รายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

 นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบ 
ควบคุมภายในท่ีดี และระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและ
กองทรัสตมี์ความถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และ
ประโยชน์ของกองทรัสต ์       

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้............................................เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ.......................................ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้ 
จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 

 
                     ช่ือ ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 

  ผูรั้บมอบอ านาจ ..........................................    ...........................................    ........................................ 
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  1.1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบบัน้ีแลว้  และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
สอบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญั                      
ผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้................................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ....................................
ก ากบัไว ้  ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

 

                  ช่ือ            ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 
            ผูรั้บมอบอ านาจ ..........................................   ............................................      .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย       
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
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1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน 
 1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานท่ีรับผิดชอบ  

การจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย                         
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
ในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

(1)  งบการเงินของกองทรัสตแ์ละขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ                  
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแ์ลว้  

 (2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และระบบ  
การบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสตมี์ความถูกตอ้ง
ครบถว้น  รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์ของกองทรัสต ์ 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้............................................เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ.......................................ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้ 
จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

 
                     ช่ือ ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

          ผูรั้บมอบอ านาจ  ..........................................    ..........................................      ......................................... 
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1.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบบัน้ีแลว้  และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้                 
ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  ท าใหผู้อ่ื้น                 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้......................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ...................................
ก ากบัไว ้  ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

 
                     ช่ือ ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

            ผูรั้บมอบอ านาจ  ..........................................    ..........................................         ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย       
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
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2. การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
   “ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต ์ขอรับรองวา่
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตฉ์บบัน้ีแลว้  และดว้ย 
ความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”   

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น   

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง....................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก ........................................” (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้ของขอ้มูล)”  หรือ  

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้....................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน”  

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง 
ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี  

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก...............................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี”   

  
ช่ือ        ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ............................................ ........................................ .................................... 
2. ............................................ ......................................... .................................... 

 


