
 

 

 แบบ 69-REIT (Conversion)  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษทั     (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต)์   

เสนอขายหน่วยทรัสตข์อง  

        ช่ือเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์    
      ช่ือองักฤษ (ถา้มี)   

- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของกองทรัสต ์เช่น  อายกุองทรัสต ์(ถา้มี) ประเภทหน่วยทรัสตซ่ึ์งไม่รับไถ่ถอน  
- ใหร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังน้ีว่าการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นการเสนอขาย

หน่วยทรัสตใ์หก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม 
  (ช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ุกกองทุน)   เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว และตามมติของผูถื้อหน่วยทรัสตข์อง (ช่ือทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย)์ (ถา้มี) ตามท่ีประกาศก าหนดเม่ือวนัท่ี                                               และเพื่อระดมทุนไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี) 

- จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายในคร้ังน้ีทั้งหมด                     หน่วย 
1.  เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (1)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 
 (ในกรณีท่ีมีการช าระเงินสดเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์ว้ย ใหร้ะบุจ านวนเงิน 
และแหล่งท่ีมา)  
 ซ่ึงต่อไปเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัยข์า้งตน้จะ 
จ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดงักล่าวตามอตัราการสับเปล่ียนหน่วยกบัหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(“swap ratio”) ตามท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ไป)       จ านวน            หน่วย 

- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์(ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผูจ้ดัการการรับประกนัการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจดัจ าหน่าย  

- วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) และวนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  

- ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนวา่  
 “ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต ์ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  การมีผลใชบ้งัคบัของ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด  ทั้งน้ี  การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ขอ้ความหรือรายการเป็นเทจ็ หรือขาด 
ขอ้ความท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไดซ้ื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี  
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นเทจ็หรือ
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสตมี์ผลใชบ้งัคบั” 



 

 

สารบัญ  
           หน้า 

ส่วนท่ี 1  สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  
 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 
    ส่วนท่ี 2.1 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 
  1.  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน   
  2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต ์
  3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์   
   3.1 อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ใหร้ะบุขอ้มูล 

แยกตามกองทุน) 
        3.2  อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายคร้ังน้ี (ถา้มี) 
        3.3  อสังหาริมทรัพยใ์หม่ท่ีมิใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) 
               3.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น 
           3.3.2 ขอ้พิพาท หรือขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์ 
                 3.3.3  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
   4.  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสตต่์อกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ์และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
   5.  ภาวะอุตสาหกรรมของการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ 
  6.  ปัจจยัความเส่ียง  
    7.  ขอ้พิพาททางกฎหมาย   
    8.  ขอ้มูลส าคญัอ่ืน  
 ส่วนท่ี 2.2  การจัดการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 

   9.  ขอ้มูลหน่วยทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
 10.โครงสร้างการจดัการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 
 11.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์ 
  12.รายการระหวา่งกนัและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  13.กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต ์
   ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 14.  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
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สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 1.  รายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย  
 2.  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
 3. ราคาหน่วยทรัสตใ์นตลาดรอง  
 4.  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายในคร้ังน้ี    
 
ส่วนท่ี 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 
เอกสารแนบ 1   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์แกไ้ขเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินค่า  
เอกสารแนบ 3 งบการเงินของกองทรัสต ์3 ปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวนัยืน่ 
  แบบแสดงรายการขอ้มูล (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 4 ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบั swap ratio (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 5 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการแปลงสภาพและ swap ratio ท่ีน าเสนอ 
  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) 
เอกสารแนบ 6 ขอ้มูลของสิทธิ และภาระต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะโอนใหก้องทรัสต์ 
เอกสารแนบ 7 อ่ืน ๆ เช่น รายงานการสอบบญัชีของผูรั้บประกนัรายไดต้ามท่ีประกาศก าหนด เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

 

ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 2.1 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 

1.  วัตถุประสงค์การใช้เงิน   
 บริษทั......................................…………………………………………………………… 
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยู่ท่ี ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษทั ....................................  Home page (ถา้มี) ..........................................................  
โทรศพัท ์................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง.......(ช่ือกองทรัสต)์..........................จ านวน...............หน่วย 

1.  เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (1)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 

(ในกรณีท่ีมีการช าระเงินสดเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์ว้ย ใหร้ะบุจ านวนเงิน
และแหล่งท่ีมา)  

 ซ่ึงต่อไปเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัยข์า้งตน้จะ 
จ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดงักล่าวตามอตัราการสับเปล่ียนหน่วยกบัหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(“swap ratio”) ตามท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ์

 2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ไป)       จ านวน            หน่วย 
 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายท่ีมิใช่เป็นการรับประกนัการจดัจ าหน่าย และจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสตไ์ม่เพียงพอท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไว ้หากประสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไป 
ใหแ้สดงเงินทุนส ารองเพื่อใหเ้พียงพอในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี หากประสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์น
เพียงบางส่วนหรือจะยกเลิกการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 

 
 

2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิของกองทรัสต์ 
 ใหอ้ธิบายภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสตท่ี์ด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนัดงัน้ี 
 2.1  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานหรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต ์
เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตใ์นอนาคตต่อไป  
 2.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั   
  ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกองทรัสต ์และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั
บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกองทรัสต ์เช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ทรัสตี หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
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 2.3  โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทรัสต ์ 
 ใหร้ะบุแผนภาพโครงสร้างการจดัการกองทรัสต ์พร้อมทั้งค  าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 
ของกองทรัสต ์  
 ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 
3.  ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์    
 3.1  อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ใหร้ะบุขอ้มูล 
แยกตามกองทุน) 
    (1) ขอ้มูลทัว่ไปของอสังหาริมทรัพย ์เช่น  ช่ือ ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะ ประเภทการถือครอง 
(เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า) ลกัษณะการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์ผลการด าเนินงานในอดีต 
ของอสังหาริมทรัพย ์อตัราการเช่า ราคาท่ีไดจ้ากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด  
และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์จ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  นอกจากน้ี ใหแ้สดงภาพถ่าย
ของอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย      
 (2) ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์ ใหร้ะบุผลกระทบและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น
ในกรณีท่ีสัญญาเช่าหลกัถูกยกเลิก (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนัความเส่ียง     
 (3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน (ถา้มี) ระยะเวลาการกูย้มืเงิน วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุด 
สัญญากูย้มืเงิน จ านวนเงินกู ้ณ วนัท าสัญญา จ านวนเงินกูย้มืคงเหลือ และสัดส่วนการกูย้มืเงินเม่ือเทียบกบั
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัท าล่าสุด และสัดส่วนการกูย้มืเงินเม่ือเทียบกบั 
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการแปลงสภาพ หลกัประกนัการช าระหน้ีตามสัญญา 
เงินกูย้มื (ถา้มี) 

 เม่ือมีการแปลงสภาพแลว้ ในกรณีท่ีมีการกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูข้า้งตน้
หรือตามท่ีมีภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินในแต่ละปีจนกว่ากวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ให้ระบุ 
รายละเอียดดงักล่าวดว้ย   
 (4) ขอ้มูลโดยสังเขปเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืนและภาระท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโ์อนให้ 
กองทรัสต ์(ถา้มี) พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์นและมูลค่าภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัท าล่าสุด 
 

 3.2 อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายคร้ังน้ี (ถา้มี) 
ใหร้ะบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้ 3.1(1) - (3) และในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์น

อ่ืน ให้ระบุโดยสังเขปเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าล่าสุด 
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        3.3  อสังหาริมทรัพยใ์หม่ท่ีมิใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) 
  3.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น 
            ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ใหร้ะบุขอ้มูล
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1)   ขอ้มูลทัว่ไปของอสังหาริมทรัพย ์เช่น ช่ือ ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะ ประเภทการถือครอง  
เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า ลกัษณะการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์ ผลการด าเนินงานในอดีตของ
อสังหาริมทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์จ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน นอกจากน้ี                
ใหแ้สดงภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย 
            (2)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนทางออ้มโดยผา่นการถือหุน้ในบริษทั และกองทรัสตไ์ม่สามารถ
ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ใหอ้ธิบายเหตุผลท่ีไม่สามารถลงทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการท่ีกองทรัสตต์อ้งเขา้ลงทุนในสัดส่วนดงักล่าว  
และใหร้ะบุความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไร
และประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทั การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาระหวา่ง
กองทรัสตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทั และขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุน้ของบริษทัท่ีกองทรัสตถื์อ 
           (3)  สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน   
สรุปสมมติฐานส าคญั   
            (4)  ราคาท่ีจะลงทุน และสรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  
โดยในกรณีท่ีจะลงทุนในราคาท่ีสูงกวา่ราคาประเมินต ่าสุดเกิน 5% ใหบ้ริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว    
   (5)  หากเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหร้ะบุ 
ความสัมพนัธ์ และใหผู้จ้ดัการกองทรัสตอ์ธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตห์รือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ประกอบดว้ย 
   (6)  หากเป็นธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตี 
ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ของธุรกรรมดงักล่าว 
    (7)  ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุผลกระทบและความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นในกรณีท่ีสัญญาเช่าหลกัถูกยกเลิก (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนัความเส่ียง 
    (8)  ในกรณีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ตั้งในต่างประเทศ ใหเ้ปิดเผยความเห็นของ 
ท่ีปรึกษากฎหมายดว้ยวา่ กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายของประเทศ
ดงักล่าว 
    (9)  ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงินดว้ย ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 
        (ก)  วิธีการกูย้มืเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู ้ 



 9 

 

 

เป็นตน้ โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้มืเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
    (ข)  สถานะของการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์เช่น จ านวนเงินกู ้และสัดส่วนการกูย้มื
เงินเม่ือเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์เป็นตน้ และการปฏิบติัตามสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ก าหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ท่ีผา่นมา (ถา้มี) 
   (ค)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวนเงินท่ี
จะกนัส ารองในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน จ านวนเงินท่ีไดก้นัส ารองในรอบปีบญัชีล่าสุด และยอดรวม
ของเงินท่ีไดมี้การกนัส ารองจนถึงรอบปีบญัชีล่าสุด (ถา้มี) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
    (ง)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั
กบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้กูท่ี้เสนอขายทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของ
หน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการ
กองทรัสตด์ว้ย 
     (จ)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
หรือจากทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการ
กูย้มืเงินจากบุคคลดงักล่าว รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการกูย้มืเงินดงักล่าววา่เป็นทางคา้ปกติหรือไม่
อยา่งไร 
   (10)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนทางออ้มโดยผา่นการถือหุน้ในบริษทั และกองทรัสตจ์ะมีการ 
ใหเ้งินกูย้มืหรือค ้าประกนัให้กบับริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผล 
ความจ าเป็นในการใหกู้ย้มืหรือค ้าประกนั และความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้
ดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนให้เปิดเผยมติผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกรณีท่ีกองทรัสต์
ใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเขา้ลงทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น 

  3.3.2  ขอ้พิพาท หรือขอ้จ ากดั ในการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์ 
    ใหเ้ปิดเผยวา่ อสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม  
หรือมีขอ้พิพาทใด ๆ หรือไม่  หากมีใหร้ะบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและใหข้อ้มูลสนบัสนุนท่ีจะไดแ้สดงไดว้า่  การอยูภ่ายใตแ้ห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีขอ้พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั และ
เง่ือนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 
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    3.3.3  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
           (1)  ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เช่น โครงสร้าง
รายไดค้่าเช่า (เป็นอตัราคงท่ีทั้งหมด หรือมีบางส่วนผนัแปรตามผลประกอบการของผูเ้ช่า) เป็นการปล่อยเช่า
พื้นท่ีใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ อยา่งไร ระยะเวลาการเช่า อายเุฉล่ียของ
สัญญาเช่า อตัราการเช่า อตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ียหรืออตัราการเช่าพื้นท่ีโดยระบุอตัราต ่าสุดและสูงสุด อตัราการ
เปล่ียนแปลงค่าเช่าในปีท่ีผา่นมา ขอ้มูลอายสุัญญาเช่าท่ีจะครบอายใุนแต่ละช่วงเวลา รายช่ือผูเ้ช่าท่ีมีนยัส าคญั
ต่อสัดส่วนรายไดห้รือพื้นท่ีใหเ้ช่า เป็นตน้ 
  (2)  หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง หรือมีการ
กระจุกตวัของผูเ้ช่าอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาจดัหาผลประโยชน์ ขอ้จ ากดัหรือภาระ
ผกูพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์ และขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ก่ียวกบัผลกระทบของการเปลี่ยนตวัผูเ้ช่า 
 (3)  หากผูเ้ช่าหลกัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด ใหร้ะบุ
ความสัมพนัธ์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริษทัท่ีแสดงไดว้า่ การก าหนดค่าเช่าและเง่ือนไข
เก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction) 
 (4)  กรณีมีการวา่จา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
         (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น ประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีกองทรัสตล์งทุน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากกองทรัสต ์มีความสัมพนัธ์เชิง 
การถือหุน้หรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือไม่ อยา่งไร 
                            (ข) ให้ระบุรายละเอียดวา่  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์อสังหาริมทรัพยอ่ื์นภายใต้
การจดัการท่ีอาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์หรือไม่ อยา่งไร รวมทั้งให้อธิบาย
กลไกหรือมาตรการท่ีบริษทัใชใ้นการก ากบัดูแลผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และกองทรัสต ์   
  (5)  ในกรณีท่ีกองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถ
ประกอบธุรกิจเองได ้เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งโครงการแก่ผูป้ระกอบการ   
ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา เง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากการให้เช่า ความเห็นของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบติัตามสัญญาเช่า และใหแ้สดงขอ้มูลค่าเช่าท่ีกองทรัสต์
ไดรั้บในปีท่ีผา่นมาวา่ผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าไดต้ามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุมาตรการด าเนินการหาก      
ผูเ้ช่ารายปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาเช่าได ้(ถา้มี)  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการก าหนดค่าเช่าผนัแปร  
ซ่ึงขึ้นกบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า ใหเ้ปิดเผยจ านวนค่าเช่าผนัแปรท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บ  
   (6)  ในกรณีท่ีมีการรับประกนัรายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (1)  เง่ือนไขและสาระส าคญัของสัญญาประกนัรายได ้ขอ้มลูเก่ียวกบัผูรั้บประกนัรายได ้
     (ก) กรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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     (ข) กรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายคร้ังน้ี 
     (ค) กรณีอสังหาริมทรัพยใ์หมท่ี่มิใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ 
    (2)  ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือเทียบกบัรายไดค้่าเช่าท่ีมีการรับประกนั  
       (3)  ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัจดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ
หลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกนั ใหเ้ปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ออกหนงัสือค ้าประกนั คร้ังล่าสุดซ่ึงไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.    
    (4)  ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัไม่ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัตาม (2) ใหบ้ริษทั
เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
     - อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บประกนัรายไดค้ร้ังล่าสุด ซ่ึงไม่เกิน 1 ปี 
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.   
      - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูรั้บประกนัรายไดท่ี้
จดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดใ้น 3 รอบระยะเวลาบญัชียอ้นหลงัก่อนวนัยืน่
ค  าขออนุญาตเสนอขาย หรือท่ีจดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดเ้ท่าท่ีมีการจดัท า
ไวใ้นกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดเ้ป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ถึง 3 ปี 
       - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผูรั้บประกนัรายได ้และความสามารถของผูรั้บประกนัรายไดใ้นการปฏิบติัตามสัญญา โดยในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนั
รายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสตใ์นการรับเงินตามสัญญา
รับประกนัรายได ้
   ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ใหมี้ความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการเงินวา่ ผูรั้บประกนัรายไดมี้ความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาไดห้รือไม่     
    (7)  การจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสตใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยในกรณีท่ีประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย ตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  รอบปีบญัชีท่ีมีการโฆษณาประมาณการดงักล่าว โดยอาจใชข้อ้มูลท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอบปีบญัชี 
   (ข)  รอบระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีคาดวา่กองทุนรวมดงักล่าว 
จะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 
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การจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนตอ้งมีการน าเสนอตวัเลข
ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนัไปดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดรั้บ
การสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ไดเ้กิดจากการจดัหาผลประโยชน์ตามปกติธุรกิจ เช่น การประกนัรายได้ 
เป็นตน้ ตอ้งจ าแนกให้เห็นอยา่งชดัเจนดว้ยวา่ตวัเลขประมาณการผลตอบแทนประกอบดว้ยผลตอบแทน 
จากการด าเนินงานจริงและผลตอบแทนจากการสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรดงักล่าวในอตัราเท่าใด 

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

  (ก)  น าเสนอในรูปอตัราผลตอบแทน ซ่ึงจดัท าขึ้นจากประมาณการงบการเงิน 
ท่ีผา่นการพิจารณาจากผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบวา่ สอดคลอ้ง 
กบันโยบายการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
โดยในการน าเสนอ ใหมี้ขอ้ความประกอบวา่ “อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคา
ท่ี..............บาท ซ่ึงเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................ส้ินสุด ณ วนัท่ี
..................................และไม่อาจรับรองผลได”้ 
  (ข)  ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity 
analysis) ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ใหค้วามเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานท่ีใชอ้า้งอิง
อยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
  (ค)  ในกรณีท่ีบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ใชส้มมติฐานหลกัท่ี
แตกต่างจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัส าคญั ให้อธิบายเหตุผลและระบุขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน
ดงักล่าว 
  (ง)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย ์ใหแ้สดงถึงประมาณการอตัราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอตัราเงินคืนทุน (ถา้มี) 
      ทั้งน้ี หากประมาณการผลตอบแทนท่ีจดัท าขึ้นมีเหตุอนัควรทราบอยูแ่ลว้วา่ 
สมมติฐานท่ีใชอ้า้งอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวอาจเขา้ข่ายแสดงรายการขอ้มูลท่ี
เป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้มูลท่ีควรจะตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ซ่ึงบริษทัและท่ีปรึกษาทางการเงินอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืน
มาตรา 278 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
   อน่ึง หากผูจ้ดัการกองทรัสต์ประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
แนวโนม้หรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัท าและแสดงประมาณการดงักล่าว
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย ไม่เช่นนั้น บริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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    หมายเหต ุ ในกรณีท่ีบริษทัมีการจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน
แบบแสดงรายการขอ้มูล บริษทัจะมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถดัไปวา่ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนท่ีท าไวอ้ยา่งไร      
 
4.  ผลกระทบท่ีเกดิขึน้จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ต่อกองทุนรวม 
 อสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
   ใหร้ะบุรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงสภาพต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
 
5.  ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   
 5.1  ใหอ้ธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ท่ีลงทุนและแนวโนม้ของธุรกิจดงักล่าว รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อค่าเช่าท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บ   
 5.2  ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขนัของโครงการท่ีลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กบัคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

6.  ปัจจัยความเส่ียง  
 ใหร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบธุรกิจ 
การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยูข่องกองทรัสต ์หรือต่อการลงทุนของ 
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าให้ผูล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ไดรั้บผลตอบแทน
ในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ใหร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท่ี้จะ
เกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสตมี์มาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะ และสามารถลด
ความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
  - ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไ์ม่กระจายการลงทุน  
  - ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์และการต่อสัญญาเช่า  
  - ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants)  
  - ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น ความเส่ียงจาก
การกูย้มืเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ความเส่ียงจากการ
ไม่กระจายผูเ้ช่า เป็นตน้ 
  - ความเส่ียงจากการลงทุนทางออ้มผา่นการถือหุ้นในบริษทัซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ 99       
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดี 
หรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี อธิบายเฉพาะ (1) กรณีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทรัสตท่ี์มีจ านวนสูงกวา่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด และ (2) กรณีท่ีกระทบต่อการลงทุน 
และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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8.  ข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมี
นยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน 
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุน และกระทบต่อ
การด าเนินงานของกองทรัสต ์ใหร้ะบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย รวมทั้งการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการ
จดัการเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นใหร้ะบุดว้ย 
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ส่วนท่ี 2.2  การจัดการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 
 
9. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 9.1 หน่วยทรัสต ์ 

(1) ใหร้ะบุเงินทุนช าระแลว้ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั  
(2)  ราคาหลกัทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ 
ณ วนัตน้ปีและวนัส้ินปีบญัชี เป็นตน้  

(3)  กรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแลว้ (ถา้มี)  
      ใหร้ะบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแลว้ และการลดทุนช าระแลว้ในช่วงท่ีผา่นมาทุกคร้ัง 
โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

  (ก) เหตุในการลดทุนช าระแลว้ในแต่ละคร้ัง 
  (ข) จ านวนเงินท่ีลด จ านวนเงินต่อหน่วยท่ีลด 

  (ค) วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์และวนัท่ีเฉล่ียเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 9.2  ตราสารท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก 
   กรณีท่ีกองทรัสตอ์อกหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี (REIT bond) ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั 
ของหลกัทรัพยด์งักล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 
เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั ณ ส้ินปีบญัชี และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังหลงัสุดของ REIT bond  
หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร (ถา้มี) แลว้แต่กรณี    
   9.3   โครงสร้างผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
    ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก (ถา้มี) พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือ
และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล์่าสุด โดยใหน้บัการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนั และผูถื้อ
หน่วยทรัสตท่ี์อยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  ทั้งน้ี การพิจารณา “ผูมี้อ  านาจควบคุม”   
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
    ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุช่ือบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจทราบ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริงได ้  
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 9.4   นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จ ากดั     
 (1) ใหร้ะบุวา่กองทรัสตมี์นโยบายท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ปีละอยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง ในอตัราไม่นอ้ย
กวา่เท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินท่ีจะน ามาจ่ายเป็น
ผลประโยชน์ 
  (2)  ใหร้ะบุเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการด าเนินการ
กบัผลประโยชน์ในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายได ้
  (3)  ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์และประวติัการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 5 ปี (ถา้มี)  
 

10.  โครงสร้างการจัดการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 
 10.1  ใหอ้ธิบายอธิบายขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน การขาย
หน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์สัญญาก่อตั้งทรัสต ์(อธิบายตามล าดบัขั้นตอน
ท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อใหง้่าย ต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน)   
และใหอ้ธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์ ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่ม
เดียวกนัหรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 10.2  ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เช่น การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมทั้งเร่ืองท่ีจะตอ้งใชม้ติพิเศษสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูถื้อหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแกไ้ข
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั  การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  เง่ือนไข
ในการเลิกกองทรัสต ์  
 10.3  ใหร้ะบุวา่ การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และ
ช่องทางท่ีผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้     
 10.4  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์   
 ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
 (1)  ขอ้มูลทัว่ไป  
 (2)  ผูถื้อหุ้น ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วน 
การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  
  (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
  (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ  
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ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏขา้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้น          
ท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีแสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  ใหร้ะบุช่ือบุคคล 

 หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมีเหตุ 
 อนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได ้  

(3)  โครงสร้างการจดัการ  ใหอ้ธิบาย 
  (ก) นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกองทรัสต ์โครงสร้างการบริหารจดัการของผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์ คณะกรรมการชุดยอ่ย  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด (ถา้มี) รายช่ือกรรมการ 
และผูบ้ริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์  
หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบุใหช้ดัเจน รวมทั้งใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการ 
กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ คุณสมบติั และกระบวนการสรรหา 

(ข) การประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้อธิบายขอ้ก าหนดในการประชุม กระบวนการ
ประชุม องคป์ระชุมและการออกเสียงลงมติ จ านวนคร้ังท่ีก าหนดใหมี้การประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ า
ทุกไตรมาส อยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง) เร่ืองท่ีก าหนดใหมี้การน าเขา้ประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

(4)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
 (5)  การบริหารจดัการ ใหอ้ธิบายถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งความ
พร้อมของบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 
 (6)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนโดยทางออ้มโดยถือหุ้นผา่นบริษทัให้อธิบายกลไกการดูแล
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว และระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนด
ท่ีท าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
    (ข)  การก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตาม (ก) 
ซ่ึงรวมถึง 
    -  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจ และการด าเนินการท่ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อนท่ีจะด าเนินการ  
    -  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั  
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
     -  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด      
 (ค)  การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งกองทรัสต์กบั 
ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 



 19 

 

 

 (ง)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว  
 (จ)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงในเร่ืองส าคญัของบริษทั
ดงักล่าว เช่น การแกไ้ขเอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลกัทรัพย ์การกูย้มืเงิน การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (ฉ)  ขอ้ตกลงระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม (shareholders’ agreement) (ถา้มี) โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของกองทรัสตแ์ละเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ปกติ 
 (7)  กระบวนการและปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจดัการกองทรัสต ์

     (ก) ใหอ้ธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน  
     (ข) การจดัหาผลประโยชน์ ใหอ้ธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์และการก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นไป 
ตามนโยบายและกระบวนการดงักล่าว  
 (8)  การคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์
  ใหอ้ธิบายนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 (9)  การติดตามดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
  (ก) ใหอ้ธิบายการด าเนินการและเร่ืองท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การติดตามการปฏิบติังาน 
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปีของกองทรัสต ์การควบคุม 
รายรับและรายจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายท่ีวางไว ้การก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์ าเนินการตามแผนกลยทุธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต ์เพื่อใหส้ามารถจดัการ
รายไดใ้หเ้พิ่มขึ้นและลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจดัหาผูเ้ช่า 
การดูแลการใชอ้สังหาริมทรัพย ์การควบคุมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การสุ่มตรวจสอบ และประเมินการ
ควบคุมภายในในการท าหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์การประชุมหารือกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นตน้ 
 (ข) ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตใ์ห้ความเห็นวา่ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยป์ฏิบติังานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ อยา่งไร 
 (10)  ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์    
    (11)  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 ใหอ้ธิบายวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืนท่ีมีโอกาสใชข้อ้มูลภายใน เช่น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ไม่ใหมี้การน าขอ้มูลภายในของกองทรัสตไ์ปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ อยา่งไร รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท่ี์กองทรัสตเ์ป็น
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ผูอ้อก โดยพึงพิจารณาขอ้มูลภายในท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ(2) ก่อนการพิจารณาไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
อสังหาริมทรัพย ์(3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ควรระบุมาตรการ
ดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย เช่น มีนโยบายก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการซ้ือหลกัทรัพยแ์ละหน่วยทรัสต ์
และมาตรการลงโทษหากผูจ้ดัการกองทรัสตพ์บวา่ มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์มาตรการป้องกนัการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลภายในอยา่งไร เป็นตน้ 
 (12)  ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหอ้ธิบายวา่กองทรัสตมี์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะใดบา้ง อตัราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวโดยให้
ระบุจ านวนสูงสุดท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตค์วบคู่ไปกบัจ านวนท่ีมีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งใหอ้ธิบายวา่
โครงสร้างค่าตอบแทนดงักล่าวจูงใจใหผู้จ้ดัการกองทรัสตล์งทุนและบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้กิด
รายไดป้ระจ าและสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งไร  

  (13)  การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
           ใหอ้ธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูล้งทุน ทั้งกรณีตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมายก าหนด และกรณีท่ี 
มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

 (14)  การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
    ใหอ้ธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคญัท่ีก าหนดใหต้อ้งไดรั้บ 
มติพิเศษของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (15)  วิธีการและเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
 (16)  ในกรณีท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทรัสตอ่ื์น  ใหร้ะบุวา่มีก่ีกองทรัสต ์และแต่ละ
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ด (พอสังเขป)   
  10.5  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
  ใหร้ะบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    

 (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี) 
 (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
 (3)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 (4)  ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บจากการท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์

 10.6  ทรัสตี   
  (1) ใหร้ะบุขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัทรัสตี เช่น  ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศพัท ์โทรสาร Homepage (ถา้มี)  
  (2) โครงสร้างการถือหุน้ 
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  (3) ใหร้ะบุหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
  (4) ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บจากการท าหนา้ท่ีทรัสตี 
 10.7  คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี)  
 ใหร้ะบุรายช่ือ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
 10.8  ใหร้ะบุ ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ค่าผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งแสดงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ี 
ผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดั ไดรั้บจากกองทรัสต ์โดยใหร้ะบุแยกเป็น (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) (ข) ค่าบริการ
อ่ืน (non-audit fee) โดยในการเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ใหแ้สดงขอ้มูลของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในรอบ 
ปีบญัชีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืนดว้ย 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 (3)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 (4)  ท่ีปรึกษากองทรัสต ์(ถา้มี) 
 
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรัสต์  
  ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและเสนอขายกองทรัสต ์ รวมทั้งอตัราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การจดัหาผลประโยชน์ การบริหารจดัการ
กองทรัสต ์ การรายงานและส่ือสารกบัผูล้งทุน เป็นตน้   
 
12.  รายการระหว่างกันและการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 12.1  รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
 (1) ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยใหร้ะบุช่ือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูล
ธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น 

(2) ใหอ้ธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

12.2  รายการระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
 (1) ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

โดยใหร้ะบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1(1) 
  (2) ใหร้ะบุถึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคล 
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ท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคตวา่  
 (ก) มีการเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือช่องทางอ่ืนใด 
ท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 14 วนั  
 (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัคา้นท่ีชดัเจนโดยระยะเวลาดงักล่าว 
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวใหก้าร 
คดัคา้นกระท าในการขอมติผูถื้อหน่วยนั้น 
    อน่ึง ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผย
ตามขอ้ 5.2(2)(ค) ในจ านวนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทรัสตีจะ
กระท าหรือยนิยอมใหมี้ธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ได้ 
 
13.  กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 13.1 ใหอ้ธิบายกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์การระดมทุน 
เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นใหม่ท่ีไม่ใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) โดยอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะด าเนินการตั้งแต่การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
และผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) การเสนอขายหน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์ 
การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ขา้มาเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์และหน่วยทรัสตด์งักล่าว
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ (อธิบายตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั  
โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน)   
 13.2 ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เช่น การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมทั้งเร่ืองท่ีจะตอ้งใชม้ติพิเศษสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูถื้อหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ การรายงานต่าง ๆ  การแกไ้ข
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั  การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
เง่ือนไขในการเลิกกองทรัสต ์  
 13.3 ใหร้ะบุวา่ การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
และช่องทางท่ีผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้     
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ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

 ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ให้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี พร้อมทั้งแนบงบการเงินไวท้า้ยแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลดว้ย 
14.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง 
โดยใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี 

 (ก) ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
 (ข)  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไม่มีบริษทัยอ่ย) โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะ
รายการท่ีมีนยัส าคญั และแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของกองทรัสต ์ 
 ทั้งน้ี ใหแ้สดงถึงภาพรวมการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต ์และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และ ใหจ้ดัท างบการเงินรวมส าหรับงวดปีบญัชีล่าสุด (เตม็ปี) เสมือนกองทรัสต์ 
ไดแ้ปลงสภาพตั้งแต่งวดบญัชีนั้น หากมีบางรายการไม่สามารถจดัท าไดห้รือตอ้งตั้งสมมติฐานเพิ่มเติม  
ใหร้ะบุดว้ย 
 
15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี   
 (ก) การวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีผา่นมา 
  ใหร้ะบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมาโดยใหร้ะบุเฉพาะกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งระบุปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์ ให้อธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัท่ีผา่นมา เช่น 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต ์เป็นตน้ 
  ในกรณีท่ีมีการจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนทราบ (เช่น หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
สารสนเทศท่ีเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) ใหอ้ธิบายว่าผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น
จริงมีความแตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไรดว้ย 
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การออกตราสารใด ซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสตต์อ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยวา่ กองทรัสตส์ามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่ (แสดงขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้)  
ในกรณีท่ีไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสตด์ว้ย 
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  (ข)  ใหอ้ธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 
(forward looking) อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของ
กองทรัสตใ์นอนาคตได ้
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1.  รายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย   
 ใหร้ะบุรายละเอียด ไดแ้ก่ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายทั้งหมด จ านวนหน่วยทรัสต์
ท่ีเสนอขายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละกองทุน จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ี
มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ราคาเสนอขายและจ านวนเงินจองซ้ือขั้นต ่า 
 
2.  ท่ีมาของการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย   
 ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งให้อธิบายเพิ่มเติมถึง 
การเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ ใหร้ะบุวิธีการประเมินมูลค่า 
เพื่อช าระราคาทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการแปลงสภาพโดยแลกกบัหน่วยทรัสต ์(pay in kind) 
 
3.  ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหน่วยทรัสตข์องผูล้งทุนต่างดา้ว 
เป็นตน้) 
 
4.  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
 4.1  เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
  - ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการจดัส่งหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  

         - ใหร้ะบุช่องทาง วนั เวลา สถานท่ี ในการจดัส่งหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์    
 (3) วนัและวิธีการจองและการช าระค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  
     (3.1) ใหร้ะบุวนั เวลา สถานท่ีจองซ้ือหน่วยทรัสต ์และวิธีการรับช าระค่าจองซ้ือ 
     (3.2) ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) 
(4)   วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตโ์ดยใหร้ะบุหลกัการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือ  

 4.2  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี)  
  (1)  วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 

  - ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  

         - ใหร้ะบุช่องทาง วนั เวลา สถานท่ี ในการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์    
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 (3)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  
 (3.1) ใหร้ะบุวนั เวลา สถานท่ีจองซ้ือหน่วยทรัสต ์และวิธีการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ 

และช่องทางในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ การเก็บรักษาค่าจองซ้ือ     
  (3.2) ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์      
(4) วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต ์   

  (4.1)  ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสดัส่วน
หรือจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน  หากมีการแบ่งจ านวนหน่วยทรัสตแ์ละเสนอขาย 
ผูล้งทุนต่างประเทศให้ระบุดว้ย  

       (4.2)  ใหร้ะบุวิธีการจดัสรรในกรณีมีผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่ท่ีเสนอขาย  
  (5)  ขอ้จ ากดัการจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มบุคคลเดียวกนั  และขอ้จ ากดัการถือและโอนหน่วยทรัสต ์

 เน่ืองจากประกาศวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
และการเปิดเผยขอ้มูลไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรัสตไ์ว ้ ดงันั้น  บริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิท่ีจะ 
ไม่จดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัท่ีจะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์เช่น         

  (5.1)  การจดัสรรท่ีจะท าใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกิน 
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด    
                              รวมทั้งให้ระบุขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หากต่อมามีผูถื้อหน่วยทรัสตถื์อ
หน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราท่ีก าหนดวา่ ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน 
และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราท่ีก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยก 
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวใหเ้ป็นของผูรั้บประโยชน์รายอ่ืน และถือวา่ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวง 
รับทราบและยนิยอมให้ด าเนินการแลว้ 

 (5.2)  ใหแ้สดงขอ้มูลดว้ยวา่มีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทรัสตล์งทุน ก าหนดอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวห้รือไม่  อยา่งไร   ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนด
ดงักล่าว  บริษทัจะสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้กบัผูล้งทุนต่างดา้วเพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัรา 
ในกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น  
  (6)  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์

 ใหร้ะบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหต้อ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์ตลอดจนวิธีการ 
และระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี หากการคืนเงินค่าจองซ้ือเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด  
ใหร้ะบุดว้ยวา่มีค่าปรับเท่าใด 

 ในกรณีการแปลงสภาพท่ีไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หบุ้คคลทัว่ไปเพื่อลงทุน 
ในทรัพยสิ์นใหม่ ให้ระบุเฉพาะ (1) และ (3.1)   
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5.  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายคร้ังน้ี   
  ใหป้ระมาณค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ เป็นตวัเงิน และยอดรวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย
คร้ังน้ี   
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ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูจ้ดัการกองทรัสต์  

1.1 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายคร้ังแรก 
      1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง 

รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหาร ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีจดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัส่งผา่นระบบมีรหสัปรากฏตามเอกสาร 
แนบทา้ยน้ี) ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั  
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

 
 นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบ

ควบคุมภายในท่ีดี และระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและ
กองทรัสตมี์ความถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และ
ประโยชน์ของกองทรัสต”์ 
   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 

1.1.2 กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1.1 ไดส้อบทานขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีจดัส่งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัส่งผา่นระบบมีรหสัปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้
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ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละการด าเนินการของบริษทัจดัการ 

ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั
จดัการ  โดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีมิไดมี้การแกไ้ข ปกปิด หรือดดัแปลง 
ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน”  
  

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
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1.2 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตโ์ดยมีการเพิ่มทุน 
      1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

การจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหารหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน 
ท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีจดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย (ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัส่งผา่นระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัท่ี
...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

 (1) งบการเงินของกองทรัสตแ์ละขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแ์ลว้  

 (2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และระบบ  
การบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสตมี์ความถูกตอ้ง
ครบถว้น  รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์ของกองทรัสต”์   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

 
1.2.2    กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

“ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.2.1 ไดส้อบทานขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีจดัส่งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัส่งผา่นระบบมีรหสัปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้
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ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละการด าเนินการของบริษทัจดัการ 
ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี เป็นขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั
จดัการ  โดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีมิไดมี้การแกไ้ข ปกปิด หรือดดัแปลง 
ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน”   
   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต ์            
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 
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2.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
   “ขา้พเจา้ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อก และ/หรือ  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีจดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย (ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัส่งผา่นระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัท่ี
...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั”   

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น   

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

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้....................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน”  
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง 

ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี  
 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก...............................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี”   
 

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

 


