แบบ 69-REIT
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์)
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) จานวนเงินที่จะระดมทุน
จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ประเภทหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่รับไถ่ถอน
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมเงินในครั้งนี้ของกองทรัสต์ หากเป็นการนาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ให้ระบุอสังหาริมทรัพย์
- รายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จัดการกองทรัสต์) ทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้จัดการการรับประกันการจัดจาหน่าย ผู้ประกันการจัดจาหน่าย
- วันทีย่ ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
- ให้มีคาเตือนผู้ลงทุนว่า
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความ
ที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์มีผลใช้บังคับ”

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
3.1 ทรัพย์สินเดิม (ถ้ามี)
3.2 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
3.2.2 ข้อพิพาท หรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
3.2.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
4. ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
5. ปัจจัยความเสี่ยง
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
7. ข้อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 2.2 การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
8. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
9. โครงสร้างการจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
11. รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในครั้งนี้
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
สรุปรายงานการประเมินค่า
อื่น ๆ เช่น รายงานการสอบบัญชีของผู้รบั ประกันรายได้ตามที่ประกาศกาหนด
งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวันยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท1 หรือ
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website
ของสานักงาน ก.ล.ต.
(ระบุชื่อกองทรัสต์)
(ระบุชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี)
1. สาระสาคัญของกองทรัสต์
- ให้ระบุข้อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนชาระแล้ว (ถ้ามี) ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เช่น จานวนหน่วยที่เสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย ลักษณะการเสนอขาย ผู้จัดการการรับประกันการจัดหน่าย ผู้จัดจาหน่าย
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ว่า จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น นาไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ นาไปชาระเงินกู้ยืมเดิม (refinance) นาไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย ให้ระบุข้อมูลเช่น ผู้ให้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลา
การกู้ อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามีการให้หลักประกัน)
- ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะการลงทุน (leasehold หรือ freehold) ราคาที่ลงทุน
เปรียบเทียบราคาประเมิน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ เช่น มีโครงสร้างรายได้ค่าเช่าอย่างไร
รวมทั้งเงื่อนไขสาคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ หรือสัญญาจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
ข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา เช่น อัตราการเช่า รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
- กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นและมี
สิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุนในสัดส่วน
ดังกล่าว
- ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูล เช่น เงื่อนไขการรับประกัน
รายได้ ข้อมูลผู้รับประกันและอันดับความน่าเชื่อถือ
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- ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีดังนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทาประมาณการสาหรับรอบปีบัญชีถัดไปด้วยก็ได้
(1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกสาหรับรอบปีบัญชีแรก
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
(2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน
- ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ โดยให้แสดงในรูปแบบดังนี้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
เพดาน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
% ของ NAV
 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสภาพอสังหาริมทรัพย์
 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 ค่าเบี้ยประกันภัย
 ภาษีที่เกี่ยวข้อง
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นอัตราร้อยละของ NAV ดังนั้น เพดานค่าใช้จ่ายนี้
จึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อคานวณเป็นอัตราร้อยละของ NAV โดยหากประสงค์จะ
แสดงอัตราที่เรียกเก็บจริง ให้เพิ่มตารางช่องขวาเป็น “อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ”
- รายการใดไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่ได้เรียกเก็บ”
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งแต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01% ของ NAV
- เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตั้งกองทรัสต์หากหน่วยทรัสต์ที่ขายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เช่น
ผู้ลงทุนน้อยกว่า 250 ราย จานวนเงินที่ระดมได้ไม่เพียงพอที่จะนาไปลงทุนตามที่แจ้งไว้หรือ
ต่ากว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น
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2. ความเสี่ยงสาคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทาให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถ
ลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์อาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้
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ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
1. วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริษัท......................................……………………………………………………………………….
โดยมีที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ที่ ………………………………………………………………………………..
เลขทะเบียนบริษัท .................................... Home page (ถ้ามี) ........................................................................
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร …………………………………………………………
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์)...............................................................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ..............................(ให้อธิบายว่า เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้
กองทรัสต์จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น นาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นาไปชาระเงินกู้ยืมเดิม
(refinance) นาไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งให้ประมาณการว่า
เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ และเงินจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะเหลือเงิน
ที่จะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจานวนเท่าใด)................................................................................
2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบันดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานหรือการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคตต่อไป
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของกองทรัสต์ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทรัสต์ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
ทรัสตี หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์
ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งคาอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจของ
กองทรัสต์
ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
3.1 ทรัพย์สินเดิม (ถ้ามี)
(1) ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ลงทุนไปแล้ว โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับ
ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า อายุอาคาร วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ราคาที่
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เข้าลงทุน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ วันที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ครั้งล่าสุด ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด ผลการดาเนินงาน
ของทรัพย์สินในรอบปีบัญชีทีผ่านมา และไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้ ให้อธิบายว่ากองทรัสต์ให้เช่าระยะยาวหรือ
ให้เช่าเหมา และสรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่า เช่น อายุสัญญา วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา เงื่อนไขการต่ออายุ
สัญญา ค่าเช่า เป็นต้น พร้อมทั้ง ระบุให้ผู้ลงทุนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักดังกล่าวได้จาก
แบบ 56- REIT
(2) ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ ให้สรุปเงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาประกัน
รายได้ ผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน การปฏิบัติตาม
สัญญารับประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้ผู้รับประกันรายได้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญารับประกันรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดาเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งมาตรการในการ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกับแผนงานของโครงการ
(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน ให้ระบุ
สาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งผลกระทบที่กองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย
3.2 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อนาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ชื่อ ทาเลที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการถือครอง
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า ลักษณะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผลการดาเนินงานในอดีตของ
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน นอกจากนี้
ให้แสดงภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย
(2) กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์ไม่สามารถ
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าว และ
ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอย่างน้อยเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สาคัญของการร่วมลงทุน การแบ่งกาไรและ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท การมีผลใช้บังคับของสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท และข้อจากัดในการจาหน่ายหุ้นของบริษัทที่กองทรัสต์ถือ
(3) สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน
สรุปสมมติฐานสาคัญ
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(4) ราคาที่จะลงทุน และสรุปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โดยในกรณีที่จะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต่าสุดเกิน 5% ให้บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว
(5) หากเป็นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และให้ผู้จัดการกองทรัสต์อธิบายความจาเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบด้วย
(6) หากเป็นธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี
ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว
(7) ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุผลกระทบและความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
(8) ในกรณีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งในต่างประเทศ ให้เปิดเผยความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว
(9) ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย ให้ระบุข้อมูลดังนี้
(ก) วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้
เป็นต้น โดยต้องสรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินต่อผู้ลงทุนด้วย
(ข) สถานะของการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ เช่น จานวนเงินกู้ และสัดส่วนการกู้ยืมเงิน
เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็นต้น และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อกาหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวนเงินที่
จะกันสารองในแต่ละปีจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น จานวนเงินที่ได้กันสารองในรอบปีบัญชีล่าสุด และยอดรวม
ของเงินที่ได้มีการกันสารองจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
(ง) ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ที่จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นบริษัทย่อยของผู้ที่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์
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ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยจานวนและสัดส่วนของ
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์ด้วย
(จ) ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ
จากทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้อธิบายความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็นของการกู้ยืมเงิน
จากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวว่าเป็นทางค้าปกติหรือไม่อย่างไร
(10) กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์จะมีการ
ให้เงินกู้ยืมหรือค้าประกันให้กับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล
ความจาเป็นในการให้กู้ยืมหรือค้าประกัน และความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้น
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนให้เปิดเผยมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์
ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าลงทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น
3.2.2 ข้อพิพาท หรือข้อจากัด ในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ให้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจายอม หรือ
มีข้อพิพาทใด ๆ หรือไม่ หากมีให้ระบุถึงเหตุผลและความจาเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลกระทบและให้ข้อมูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้ว่า การอยู่ภายใต้แห่งทรัพยสิทธิหรือการมี
ข้อพิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และเงื่อนไข
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
3.2.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
(1) ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงสร้าง
รายได้ค่าเช่า (เป็นอัตราคงที่ทั้งหมด หรือมีบางส่วนผันแปรตามผลประกอบการของผู้เช่า) เป็นการปล่อยเช่า
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร ระยะเวลาการเช่า อายุเฉลี่ยของ
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรืออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอัตราต่าสุดและสูงสุด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อผู้เช่าที่มีนัยสาคัญ
ต่อสัดส่วนรายได้หรือพื้นที่ให้เช่า เป็นต้น
(2) หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาคัญ ให้สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ ข้อจากัดหรือ
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
(3) หากผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด
ให้ระบุความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริษัทที่แสดงได้ว่า การกาหนดค่าเช่า
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction)
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(4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลดังนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์เชิงการ
ถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร
(ข) ให้ระบุรายละเอียดว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้
การจัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งให้อธิบาย
กลไกหรือมาตรการที่บริษัทใช้ในการกากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์
(5) ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ
ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น ข้อมูลทั่วไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจนั้น ๆ ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของผู้จัดการ
กองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า และให้แสดงข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์
ได้รับในปีที่ผ่านมาว่าผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุมาตรการดาเนินการหาก
ผู้เช่ารายปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเช่าผันแปร
ซึ่งขึ้นกับการดาเนินงานของผู้เช่า ให้เปิดเผยจานวนค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ
(6) ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาประกันรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประกัน
รายได้
(ข) ผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน
(ค) ในกรณีที่ผู้รับประกันจัดให้มีหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์หรือ
หลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจานวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้าประกัน ครั้งล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปีก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ง) ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้าประกันตาม (2) ให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ โดยต้องเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่
จัดทาจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนวันยื่น
คาขออนุญาตเสนอขาย หรือที่จัดทาจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทา
ไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นไม่ถึง 3 ปี
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- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ
ผู้รับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้
ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตามสัญญารับประกัน
รายได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
ให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินว่า ผู้รับประกันรายได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้หรือไม่
(7) การจัดทาประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดทาและเปิดเผย ต้องเป็น
ประมาณการผลตอบแทนของรอบปีบัญชีปัจจุบัน ทั้งนี้ จะจัดทาและเปิดเผยประมาณการสาหรับรอบปีบัญชี
ถัดไปด้วยก็ได้ ในกรณีดังนี้
(ก) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกสาหรับรอบปี
บัญชีแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
(ข) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่าง
ช่วงรอบปีบัญชีซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน
ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดทาและประมาณการ
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งให้
แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจทาให้
ผลตอบแทนหรือผลการดาเนินการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ในการนาเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) นาเสนอในรูปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดทาขึ้นจากประมาณการงบการเงิน
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง
กับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทรัสต์ต้องปฏิบัติ โดยในการนาเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่..............บาท ซึ่งเป็นเพียงการ
แสดงการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้นสุด ณ วันที่..................................
และไม่อาจรับรองผลได้”
(ข) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity
analysis) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ หรือบุคคลอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อ้างอิง
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
(ค) ในกรณีที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลักที่
แตกต่างจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยสาคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐาน
ดังกล่าว
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(ง) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์ ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จัดทาขึ้นมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า
สมมติฐานที่ใช้อ้างอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูลที่
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน
มาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มหรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผู้ลงทุน บริษัทต้องจัดทาและแสดงประมาณการดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น บริษัทอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายเหตุ ในกรณีที่บริษัทมีการจัดทาและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน
แบบแสดงรายการข้อมูล บริษัทจะมีหน้าที่ในการเปิดเผยคาอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถัดไปว่าผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ทาไว้อย่างไร
4. ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
4.1 ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ที่ลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ
4.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม
5. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ
การดาเนินงาน ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หรือความดารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อการลงทุนของ
ผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทาให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะ และสามารถลด
ความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า
- ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
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- ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า จาเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ความเสี่ยงจาก
การกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ความเสี่ยงจากการ
ไม่กระจายผู้เช่า เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 99
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสต์เป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือ
ข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มีจานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และ (2) กรณีที่กระทบต่อการลงทุน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
7. ข้อมูลสาคัญอื่น
ให้ระบุข้อมูลอื่นที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญ หรือเป็นข้อมูลที่จาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน และกระทบต่อ
การดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเรื่องดังกล่าวด้วย รวมทั้งการดาเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ในการ
จัดการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุด้วย
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ส่วนที่ 2.2 การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
8. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
8.1 หน่วยทรัสต์
(1) ให้ระบุเงินทุนชาระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบัน
(2) ราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ราคาปิด ณ วันสิ้นปีบัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น
(3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด
(4) การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี)
ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนชาระแล้ว และการลดทุนชาระแล้วในช่วงที่ผ่านมาทุกครั้ง
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) เหตุในการลดทุนชาระแล้วในแต่ละครั้ง
(ข) จานวนเงินที่ลด จานวนเงินต่อหน่วยที่ลด
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
8.2 ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
กรณีที่กองทรัสต์ออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะสาคัญ
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จานวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอนหลักประกัน
เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสาคัญ ณ สิ้นปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุดของ REIT bond
หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
8.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก (ถ้ามี) พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์
ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอานาจควบคุม”
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่แท้จริงได้
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8.4 นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
(1) ให้ระบุว่ากองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่ครั้ง ในอัตราไม่น้อย
กว่าเท่าใด และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการคานวณเงินที่จะนามาจ่ายเป็น
ผลประโยชน์
(2) ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการดาเนินการ
กับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้
(3) ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
9. โครงสร้างการจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
9.1 ให้อธิบายอธิบายขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน การขาย
หน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามลาดับ
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน)
และให้อธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้
ลงทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็น
บุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว
9.2 ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ เช่น การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเรื่องที่จะต้องใช้มติพิเศษสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การคานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เงื่อนไข
ในการเลิกกองทรัสต์
9.3 ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้
9.4 ผู้จัดการกองทรัสต์
ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป
(2) ผู้ถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน
การถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุม
เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
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ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้
(3) โครงสร้างการจัดการ ให้อธิบาย
(ก) นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทรัสต์ โครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการ
กองทรัสต์ คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (ถ้ามี) รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบุให้ชัดเจน รวมทั้งให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา
(ข) การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้อธิบายข้อกาหนดในการประชุม กระบวนการ
ประชุม องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ จานวนครั้งที่กาหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจา
ทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง) เรื่องที่กาหนดให้มีการนาเข้าประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์
(5) การบริหารจัดการ ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความ
พร้อมของบุคลากร เช่น จานวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น
(6) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษัทให้อธิบายกลไกการดูแล
บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว และระเบียบปฏิบัติหรือข้อกาหนด
ที่ทาให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
(ข) การกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (ก)
ซึ่งรวมถึง
- การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจ และการดาเนินการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ก่อนที่จะดาเนินการ
- การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(ค) การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทดังกล่าว
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(ง) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
(จ) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องสาคัญของบริษัท
ดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารสาคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้หลักประกัน การโอนหรือขายทรัพย์สิน เป็นต้น
(ฉ) ข้อตกลงระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสาคัญต่อ
การดาเนินงานของกองทรัสต์และเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอานาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
(7) กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการกองทรัสต์
(ก) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน
(ข) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และการกากับดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไป
ตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว
(8) การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น
(9) การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(ก) ให้อธิบายการดาเนินการและเรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีของกองทรัสต์ การควบคุม
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้ การกากับดูแลให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การดาเนินการตามนโยบายในการจัดหา
ผู้เช่า การดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่มตรวจสอบ และประเมินการ
ควบคุมภายในในการทาหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การประชุมหารือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น
(ข) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
(10) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(11) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ให้อธิบายว่า ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
อื่นที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่ให้มีการนาข้อมูลภายในของกองทรัสต์ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็น
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ผู้ออก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการ
ดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เช่น มีนโยบายกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์
และมาตรการลงโทษหากผู้จัดการกองทรัสต์พบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร เป็นต้น
(12) ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้
ระบุจานวนสูงสุดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจานวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่า
โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจูงใจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิด
รายได้ประจาและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างไร
(13) การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายกาหนด และกรณีที่
มีเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(14) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการทารายการสาคัญที่กาหนดให้ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(15) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
(16) ในกรณีที่ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อื่น ให้ระบุว่ามีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด (พอสังเขป)
9.5 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(4) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
9.6 ทรัสตี
(1) ให้ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น ชื่อ สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุ้น
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(3) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี
(4) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาหน้าที่ทรัสตี
9.7 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)
ให้ระบุรายชื่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
9.8 ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ค่าผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งแสดงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ได้รับจากกองทรัสต์ โดยให้ระบุแยกเป็น (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (ข) ค่าบริการอื่น
(non-audit fee) โดยในการเปิดเผยค่าบริการอื่น ให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่นด้วย
(2) นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
(3) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(4) ที่ปรึกษากองทรัสต์ (ถ้ามี)
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายกองทรัสต์ รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริหารจัดการ
กองทรัสต์ การรายงานและสื่อสารกับผู้ลงทุน เป็นต้น
11. รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
(2) ให้อธิบายนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
โดยให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 5.1(1)
(2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคล
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ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตว่า
(ก) มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใด
ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง
(ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน
(ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านที่ชัดเจนโดยระยะเวลาดังกล่าว
ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผ้ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดค้าน
กระทาในการขอมติผู้ถือหน่วยนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผย
ตามข้อ 5.2(2)(ค) ในจานวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะ
กระทาหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้
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ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนบงบการเงินไว้ท้ายแบบแสดงรายการ
ข้อมูลด้วย
12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการดาเนินงานจริง
โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้
(ก) ให้สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนัยสาคัญ และแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญของกองทรัสต์
13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ในมุมมอง
ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผ่านมา
ให้ระบุการดาเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ ให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์สาคัญหรือปัจจัยสาคัญที่ผ่านมา เช่น
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น
ในกรณีที่มีการจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ (เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) ให้อธิบายว่าผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
จริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไรด้วย
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีข้อกาหนดให้กองทรัสต์ต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสต์สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรือไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ต้องดารงข้างต้น)
ในกรณีที่ไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการของกองทรัสต์ด้วย
(ข) ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
(forward looking) อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ในอนาคตได้
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วย ราคาหน่วยที่เสนอขาย จานวนเงิน
จองซื้อขั้นต่า
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหรือไม่
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุ ช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
(3) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ วิธีการรับชาระค่าซื้อและช่องทางในการรับชาระเงิน
ค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ
- ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจาหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งค่าตอบแทน
ในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุหลักในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย
ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ระบุด้วย
- ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณีมีผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย
(5) ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
การเปิดเผยข้อมูลได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนั้น บริษัทต้องขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะทาให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น
- การจัดสรรที่จะทาให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิบ
ของจานวนหน่วยทรัสต์จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจานวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณี
มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
รวมทั้งให้ระบุข้อจากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากต่อมามีผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราที่กาหนดว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนด โดยกองทรัสต์จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้
เป็นของผู้รับประโยชน์รายอื่น และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
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- ให้แสดงข้อมูลด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทุน กาหนดอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้หรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่มีข้อกาหนดังกล่าว
บริษัทจะสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตราในกฎหมาย
กฎ หรือข้อกาหนดนั้น
(7) ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งในกรณีที่ไม่สามารถจาหน่ายหน่วยได้ตามจานวนที่กาหนด
และในกรณีที่มีผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจานวน รวมทั้งระยะเวลาที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน
ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้อเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ให้ระบุด้วยว่ามีค่าปรับเท่าใด
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่า
การซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว
ปี
เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่าสุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้
ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขายครั้งนี้
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์
1.1 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก
1.1.1 กรรมการบริหารทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และประโยชน์ของกองทรัสต์”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
1.1.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้า
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ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ชื่อ
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................

ตาแหน่ง
........................................
.........................................
.........................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

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

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
1.2 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ
การจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
ที่รับผิดชอบการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ
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การบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
1.2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ได้สอบทานข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้า
ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ..................................... ........................................
....................................
2. ..................................... ......................................... ....................................
3. ..................................... ......................................... .....................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็นที่ทาให้บุคคลใด
ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือ
ทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่
จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
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2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออก และ/หรือ
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ........................................”(ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตรวจสอบ
หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล)” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”
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