แบบ 69-IFT
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
บริ ษทั (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์)
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) จานวนเงินที่จะระดมทุน
จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ประเภทหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวตั ถุประสงค์ของการระดมเงินในครั้งนี้ของกองทรัสต์ หากเป็ นการนาไปลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- รายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ทรัสตี
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการรับประกันการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกันการจัดจาหน่าย
เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี ที่มี จานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์
ขั้นต่าที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กาหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
- วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
- ให้มีคาเตือนผูล้ งทุนว่า
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
กองทรัสต์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผล
ใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ ี
เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีขอ้ ความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซ้ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก
บริ ษทั ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีผลใช้บงั คับ”
ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศให้ระบุ
คาเตือนเพิ่มเติมดังนี้ “ผูล้ งทุนอาจมีขอ้ จากัดและความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ ทธิและความคุม้ ครอง
ที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ ผูล้ งทุนจึงต้อง
ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์น้ นั ๆ ด้วย”

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์
1. ปัจจัยความเสี่ ยง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
3. ราคาประเมินและราคาที่จะเข้าลงทุน
4. ข้อพิพาทหรื อข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
6. รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
8. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
9. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
10. ทรัสตี
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
12. นโยบายการกูย้ มื เงิน
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
14. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต
16. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในครั้งนี้
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
สรุ ปรายงานการประเมินค่า
อื่น ๆ เช่น งบการเงินของคู่สัญญา (ถ้ามี)
งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปี บัญชีล่าสุด และงบการเงินสาหรับไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี)
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
สรุปข้ อมูลสาคัญนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และหนังสื อชี้ชวน
ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกีย่ วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสื อชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
(ระบุชื่อกองทรัสต์)
(ระบุชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี)
1. สาระสาคัญของกองทรัสต์
- ให้ระบุขอ้ มูลที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน (ถ้ามี)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เช่น จานวนหน่วยที่เสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคา
เสนอขาย ลักษณะการเสนอขาย ผูจ้ ดั การการรับประกันการจัดหน่าย ผูจ้ ดั จาหน่าย
- เงื่อนไขการจัดจาหน่าย เป็ นแบบรับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
หรื อไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
- ให้ระบุวตั ถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้วา่ จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น นาไปลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน นาไปชาระเงินกูย้ มื เดิม (refinance) นาไปปรับปรุ งสภาพ/
พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น ในกรณีที่จะมีการกูย้ มื เงินด้วย
ให้ระบุขอ้ มูล เช่น ผูใ้ ห้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันการกูย้ มื เงิน
(ถ้ามีการให้หลักประกัน)
- ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งอยูใ่ นประเทศหรื อต่างประเทศ
ลักษณะการลงทุน (กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิการเช่า สิ ทธิสัมปทาน สิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคต หรื อ หุ้นสามัญ เป็ นต้น)
- ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนว่า เป็ นโครงการ
ที่แล้วเสร็จ หรื อโครงการที่ไม่แล้วเสร็จเท่าใด
- ราคาที่ลงทุนเปรี ยบเทียบราคาประเมิน
- ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ เช่น มีโครงสร้างรายได้อย่างไร รวมทั้งเงื่อนไขสาคัญของสัญญา
จัดหาผลประโยชน์ หรื อสัญญาจ้างบริ หารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ข้อมูล
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ผา่ นมา เช่น รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
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- ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ไม่เกิน 1 รอบปี บัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ดงั นี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทาประมาณการสาหรับรอบปี บัญชีถดั ไปด้วยก็ได้
(1) กรณีเป็ นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกสาหรับรอบปี บัญชีแรก
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
(2) กรณี เป็ นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปี บัญชี
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องรอบปี บัญชีน้ นั น้อยกว่า 12 เดือน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
2. ความเสี่ ยงสาคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการลงทุน
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสูญเสี ยเงินลงทุน หรื อ ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของ
ความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อ
ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว และหากมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ในต่างประเทศ ให้ระบุและอธิบายความเสี่ ยงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์
บริ ษทั (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์).................................……………………………………………
โดยมีที่ต้ งั สานักงานใหญ่อยู่ที่ ………………………………………………………………………………..
เลขทะเบียนบริ ษทั .................................... Home page (ถ้ามี) ..........................................................
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ………………………………………………………
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์).......................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ..............................(ให้อธิบายว่า เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ในครั้งนี้
กองทรัสต์จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น นาไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน นาไป
ชาระเงินกูย้ มื เดิม (refinance) นาไปปรับปรุ งสภาพ/พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เป็ นต้น รวมทั้งให้ประมาณการว่า เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ และเงินจากการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี)
เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะเหลือเงินที่จะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็ นจานวนเท่าใด
......................................................)
1. ปัจจัยความเสี่ ยง
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการลงทุน
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสูญเสี ยเงินลงทุน หรื อไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของ
ความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อ
ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้
เป็ นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์อธิบายเพิ่มเติม
รวมทั้งความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความเสี่ ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน ทาให้รายได้ของกองทรัสต์ตอ้ ง
พึ่งพิงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่ง
- ความเสี่ ยงจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน
- ความเสี่ ยงจากความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สัญญาที่มีต่อกองทรัสต์ และ
การต่อสัญญา
- ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของผูป้ ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ในการบริ หารจัดการ หรื อหารายได้จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ รวมทั้งความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ผเู ้ สนอขายเห็นว่า จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบ เช่น ความเสี่ ยง
จากการกูย้ มื เงิน ความเสี่ ยงจากการลงทุนบางส่วนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ยงั ไม่ก่อสร้างหรื อ
ยังสร้างไม่แล้วเสร็ จ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในกรณีเป็ นการเสนอขายเพื่อนาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ชื่อ ทาเลที่ต้ งั ลักษณะ
ประเภทการถือครอง (เจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิการเช่า) ลักษณะการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ผลการดาเนินงานในอดีตของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และข้อมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน นอกจากนี้ ให้แสดงภาพถ่าย
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย
2.2 ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดาเนิน
กิจการของรัฐ และการดาเนิ นการที่ผา่ นมาของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าทาธุ รกรรมกับกองทุนรวม (ถ้ามี)
2.3 ในกรณี ที่เป็ นการเช่าช่วงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อสิ ทธิสัมปทานในการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ระบุผลกระทบและความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณี ที่
สัญญาเช่าหลักหรื อสัญญาสัมปทานถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรื อมาตรการในการป้ องกัน
ความเสี่ ยง
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนในสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้อนาคต หรื อสิ ทธิ
ตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรื อการบริ หารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่สามารถหักจากรายได้ก่อนส่ ง
ให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรื อมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยง และหากกองทรัสต์มิได้
เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจานวน ให้ระบุการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับ
สิ ทธิได้เสี ยทางทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด โดยเปรี ยบเทียบกับสิ ทธิของเจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิอื่น
ในรายได้ในอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเรื่ องดังกล่าว
2.5 ในกรณีที่ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์แสดงกลไกการกากับดูแลให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์ถือหุน้ ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปใน
ทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นโดยตรง ทั้งนี้ กลไกการกากับดูแลดังกล่าวให้รวมถึงการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) มีการส่งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น และมีขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ทาให้
การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณี ที่บริ ษทั ตามวรรคหนึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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(2) มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
(ก) การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจน และที่มีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในเรื่ อง
สาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีนยั สาคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(3) มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ การได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว มีสาระของรายการและ
ต้องผ่านระบบในการอนุมตั ิของกองทรัสต์ตามข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(4) การจัดให้มีมาตรการที่จะทาให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบการดาเนินการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อให้เป็ นไปตามกลไกที่วางไว้ตาม (1) (2) และ (3)
2.6 ในกรณี มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้ งั ในต่างประเทศ
ให้เปิ ดเผยความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว
2.7 ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ ให้ระบุแผนการดาเนินงานในแต่ละขั้น โดยเริ่ มตั้งแต่การดาเนินการก่อสร้าง
จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ และการบริ หารและจัดหาประโยชน์จากโครงการ
2.8 ในกรณีที่จะมีการกูย้ มื เงินด้วย ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน สรุ ปสาระสาคัญ
ของสัญญากูย้ มื และรายละเอียดการวางหลักประกันการกูย้ มื เงิน (ถ้ามีการให้หลักประกัน) รวมทั้ง
อธิบายว่า การกูย้ มื จะเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณี ที่เป็ นการกูย้ มื เงินจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้อธิบายความสัมพันธ์ รวมทั้งเหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื จากบุคคลดังกล่าว และ
เงื่อนไขตามสัญญากูย้ มื เงินดังกล่าวเป็ นทางค้าปกติหรื อไม่ อย่างไร
2.9 ในกรณี ที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยี
ขั้นสู งที่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้านเป็ นพิเศษ ให้ระบุความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้กบั กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (technological feasibility) รายละเอียด ข้อดีและข้อเสี ย
ของเทคโนโลยีดงั กล่าว ตลอดจนตัวอย่างของโครงการอื่นที่ใช้เทคโนโลยีน้ นั (ถ้ามี)
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2.10 หากเป็ นธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว และอธิบายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์แล้วหรื อไม่ อย่างไร
3. ราคาประเมินและราคาที่จะเข้าลงทุน
3.1 สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน
สรุ ปสมมติฐานสาคัญ
3.2 ราคาที่จะลงทุน และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และ
ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์แสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว
3.3 หากเป็ นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์อธิบายความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของกรรมการอิสระ
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และที่ปรึ กษาทางการเงินประกอบด้วย
4. ข้อพิพาทหรื อข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เปิ ดเผยว่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิ เช่น
ติดภาระจายอม หรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ ที่จะกระทบต่อทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนหรื อไม่ หากมี ให้ระบุ
ถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
และให้ขอ้ มูลสนับสนุนที่จะแสดงได้วา่ การอยูภ่ ายใต้แห่ งทรัพยสิ ทธิหรื อการมีขอ้ พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
โครงสร้างรายได้ มีผใู ้ ช้บริ การหลายราย หรื อมีการกระจุกตัวของผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ อย่างไร อายุเฉลี่ยของ
สัญญาให้บริ การ เป็ นต้น
5.2 หากเป็ นการให้เช่าหรื อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การรายใดรายหนึ่ง หรื อมีการกระจุกตัว
ของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สาคัญ ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริ การหรื อคู่สัญญา การวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผูใ้ ช้บริ การหรื อ
คู่สัญญา เช่น การวิเคราะห์ฐานะการเงิน เป็ นต้น รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผูใ้ ช้บริ การหรื อคู่สัญญา
5.3 หากผูใ้ ช้บริ การหลักเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ระบุความสัมพันธ์
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่แสดงได้วา่ การกาหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เป็ นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction)
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5.4 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทีมบริ หาร
ประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจนั้น ๆ ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา เงื่อนไขและผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
กองทรัสต์ ความสัมพันธ์เชิงการถือหุน้ หรื อมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อไม่ อย่างไร
ให้ระบุรายละเอียดว่า ผูบ้ ริ หารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นภายใต้การจัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต์ หรื อไม่ อย่างไร รวมทั้งให้อธิบายกลไกหรื อมาตรการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ใช้ในการกากับดูแล
ผูบ้ ริ หารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์
5.5 ในกรณีที่กองทรัสต์ตอ้ งพึ่งพิงผูเ้ ช่ารายใดรายหนึ่ง หรื อทาสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคต
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงข้อมูลของผูเ้ ช่าหรื อคู่สัญญา
เช่น ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของคู่สัญญา
ในการปฏิบตั ิตามสัญญา รวมทั้งให้ระบุมาตรการดาเนินการหากคู่สัญญารายปัจจุบนั ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญาได้ ความสัมพันธ์เชิงการถือหุน้ หรื อมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อไม่
อย่างไร
5.6 การจัดทาประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้
ให้เป็ นไปตามความสมัครใจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดทาและเปิ ดเผย ต้องเป็ น
ประมาณการผลตอบแทนของรอบปี บัญชีปัจจุบนั ทั้งนี้ จะจัดทาและเปิ ดเผยประมาณการสาหรับรอบปี บัญชี
ถัดไปด้วยก็ได้ ในกรณี ดงั นี้
(1) กรณี เป็ นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกสาหรับรอบปี บัญชีแรก
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
(2) กรณี เป็ นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วง
รอบปี บัญชีซ่ ึงมีระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องรอบปี บัญชีน้ นั น้อยกว่า 12 เดือน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดทาและประมาณการ
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้อา้ งอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้ง
ให้แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ ยงที่อาจทาให้
ผลตอบแทนหรื อผลการดาเนิ นการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ในการนาเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) นาเสนอในรู ปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดทาขึ้นจากประมาณการงบการเงิน
ที่ผา่ นการพิจารณาจากผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง
กับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยในการนาเสนอ ให้มีขอ้ ความ
ประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่..............บาท ซึ่งเป็ นเพียง
การแสดงการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้ นสุด ณ วันที่..................................
และไม่อาจรับรองผลได้”
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(2) ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis)
ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ หรื อบุคคลอื่นใดตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อา้ งอิง
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
(3) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลัก
ที่แตกต่างจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนยั สาคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุขอ้ มูลที่สนับสนุน
สมมติฐานดังกล่าว
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิการเช่าใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการ
อัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จดั ทาขึ้นมีเหตุอนั ควรทราบอยูแ่ ล้วว่า
สมมติฐานที่ใช้อา้ งอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูล
ที่เป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิน
อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มหรื อประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผูล้ งทุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดทาและแสดง
ประมาณการดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื น
มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายเหตุ 1 ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการจัดทาและเปิ ดเผยประมาณการ
ผลตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูล ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยคาอธิบายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ในปี ถัดไปว่าผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากการประมาณการ
ผลตอบแทนที่ทาไว้อย่างไร
6. รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ
กองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
6.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1) ให้เปิ ดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิ ดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรื อค่าบริ การ พร้อมทั้งแสดง
ราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่าหรื อค่าบริ การที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
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(2) ให้อธิบายนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
(1) ให้เปิ ดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
โดยให้ระบุขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อ 6.1(1)
(2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตว่า
(ก) มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อช่องทางอื่นใด
ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัว่ ถึง
(ข) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน
(ค) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านที่ชดั เจนโดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว
ให้การคัดค้านกระทาในการขอมติผถู ้ ือหน่วยนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่
มีการเปิ ดเผยตามข้อ 6.2(2)(ค) ในจานวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ทรัสตีจะกระทาหรื อยินยอมให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
และแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับ
8. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
8.1 ให้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่สาคัญของกองทรัสต์ โดยอธิบายขั้นตอน และ
กระบวนการตั้งแต่การยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน การขายหน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอน
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมี
แผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผูล้ งทุน)
8.2 ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ เช่น การประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเรื่ องที่
จะต้องใช้มติพิเศษสิ ทธิและหน้าที่ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การรายงานต่าง ๆ การแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต์
8.3 ให้ระบุวา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และช่องทางที่ผลู ้ งทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้

10
8.4 2 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์สูงสุ ด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุ ด
ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ ทั้งนี้ ให้นับการถือหน่ วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่อยู่ภายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุ
ชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจ
ทราบผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ งได้
8.5 3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
9. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลทัว่ ไป
(2) ผูถ้ ือหุน้ ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุน้ ที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผูถ้ ือหุ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุม
เดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจ
จัดการ
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งได้
(3) โครงสร้างการจัดการ
ให้อธิบายโครงสร้างการบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรื อการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด หากกรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระ
ให้ระบุให้ชดั เจน รวมทั้งให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา
2
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นอกจากนี้ ให้ระบุขอ้ มูลของคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน ในเรื่ ององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน โดยเฉพาะกรรมการที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูม้ ีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุประสบการณ์การทางาน และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์ลงทุน
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(5) การบริ หารจัดการ ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรใน
หน่วยงานดังกล่าว เช่น จานวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็ นต้น
(6) กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน รวมทั้งการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(7) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(8) ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ระบุวา่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รับค่าตอบแทน
ในลักษณะใด และอัตราใด รวมทั้งฐานและระยะเวลาในการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าว
(9) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(10) ในกรณีที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์อื่น ให้ระบุวา่ มีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด (พอสังเขป)
10. ทรัสตี
(1) ให้ระบุขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)
(2) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(3) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาหน้าที่ทรัสตี
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายกองทรัสต์ รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ การรายงานและสื่ อสารกับผูล้ งทุน เป็ นต้น
12. นโยบายการกูย้ มื เงิน
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
(1) ให้ระบุวา่ กองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่ครั้ง ในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการคานวณเงินที่จะนามา
จ่ายเป็ นผลประโยชน์
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(2) ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ
ดาเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้
14. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
ในกรณี เป็ นการเพิ่มทุน ให้สรุ ปฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน
ที่สาคัญของกองทรัสต์ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (หรื อเท่าที่มีการดาเนินงาน และปี ปัจจุบนั จนถึงไตรมาสล่าสุด)
รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงานหรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งให้แนบงบการเงินไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการข้อมูล
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่กองทรัสต์มีโครงการที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ในอนาคต ให้ระบุนโยบายในการพิจารณาลงทุน รวมทั้งหากกองทรัสต์มี first right of refusal ในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ให้ระบุรายละเอียด
16. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้
รายการข้างต้นเป็ นเพียงรายการขั้นต่า โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วย ราคาหน่วยที่เสนอขาย จานวนเงิน
จองซื้อขั้นต่า
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อไม่
- เงื่อนไขการเสนอขาย เป็ นแบบรับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน
(Firm Underwriting) หรื อไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
(2) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุ ช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
(3) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวนั เวลา สถานที่จองซื้ อหน่วยทรัสต์ วิธีการรับชาระค่าซื้อและช่องทางในการรับชาระเงิน
ค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ
- ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั จาหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งค่าตอบแทน
ในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุหลักในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรื อจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย
ผูล้ งทุนต่างประเทศให้ระบุดว้ ย
- ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณี มีผจู ้ องซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย
(5) ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนั้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งขอสงวนสิ ทธิ
ที่จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่จะทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ เช่น
- การจัดสรรที่จะทาให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิ บ
ของจานวนหน่วยทรัสต์จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อของจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของแต่ละชนิด (ในกรณี
มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
รวมทั้งให้ระบุขอ้ จากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หากต่อมามีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนดว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน
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และการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนด โดยกองทรัสต์จะยก
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็ นของผูร้ ับประโยชน์รายอื่น และถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั ปวงรับทราบ
และยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
- ให้แสดงข้อมูลด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์ลงทุน กาหนดอัตราการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้หรื อไม่ อย่างไร
ในกรณีที่มีขอ้ กาหนดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะสงวนสิ ทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าว
เพื่อให้เป็ นไปตามอัตราในกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
(7) ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซื้ อทั้งในกรณี ที่ไม่สามารถจาหน่ายหน่วยได้ตามจานวนที่กาหนด
และในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจานวน รวมทั้งระยะเวลาที่ผลู ้ งทุนจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน
ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้ อเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ให้ระบุดว้ ยว่ามีค่าปรับเท่าใด
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
กรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่า
การซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ที่ผา่ นมาของหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
ปี
เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่าสุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้
ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็ นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ครั้งนี้
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.1 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก
1.1.1 กรรมการบริ หารทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ .......................................... ........................................... ........................................
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1.1.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญ
ผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้....................................................
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ....................................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ .......................................... ............................................ ..........................................

หมายเหตุ  หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
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1.2 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ
การจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ” นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ
การบริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสื อมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ .......................................... .......................................... .........................................
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1.2.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่น
สาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้..........................................
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสื อมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
ชื่อ
ตาแหน่ง
ผูร้ ับมอบอานาจ .......................................... ..........................................

ลายมือชื่อ
......................................

หมายเหตุ  หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต หรื อได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
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2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้ แล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ........................................” (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าของข้อมูล)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิม่ เติมดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1. ............................................
2. ............................................

ตาแหน่ง
........................................
.........................................

ลายมือชื่อ
....................................
....................................

