แบบ 69-REIT (Conversion)
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
บริ ษทั (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์)
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) ประเภทหน่วยทรัสต์ซ่ ึงไม่รับไถ่ถอน
- ให้ระบุวตั ถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม
(ชื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทุกกองทุน) เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตามมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว และตามมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ (ชื่อทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์) (ถ้ามี) ตามที่ประกาศกาหนดเมื่อวันที่
และเพื่อระดมทุนไป
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี)
- จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ท้ งั หมด
หน่วย
1. เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(1) ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
จานวน
หน่วย
(2) ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
จานวน
หน่วย
(ในกรณี ที่มีการชาระเงินสดเพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ย ให้ระบุจานวนเงิน
และแหล่งที่มา)
ซึ่งต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัยข์ า้ งต้นจะ
จ่ายคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสื อนัดประชุมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ ไป) จานวน
หน่วย
- รายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ทรัสตี ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูจ้ ดั การการรับประกันการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกันการจัดจาหน่าย
- วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
- ให้มีคาเตือนผูล้ งทุนว่า
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของ
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีขอ้ ความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้อความที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซ้ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ผูเ้ สนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นเท็จหรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์มีผลใช้บงั คับ”

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์
ส่ วนที่ 2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์
1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
3.1 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ให้ระบุขอ้ มูล
แยกตามกองทุน)
3.2 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายครั้งนี้ (ถ้ามี)
3.3 อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี)
3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
3.3.2 ข้อพิพาท หรื อข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์
3.3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ต่อกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
5. ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
6. ปัจจัยความเสี่ ยง
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.2 การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
9. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
10.โครงสร้างการจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
11.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
12.รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.กระบวนการแปลงสภาพ และการดาเนินงานของกองทรัสต์
ส่ วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
15. การวิเคราะห์และคาอธิบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
2. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในครั้งนี้
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1 ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารแนบ 2 สรุ ปรายงานการประเมินค่า
เอกสารแนบ 3 งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปี บัญชีล่าสุ ด และงบการเงินสาหรับไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี)
เอกสารแนบ 4 ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับ swap ratio (ถ้ามี)
เอกสารแนบ 5 ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับการแปลงสภาพและ swap ratio ที่นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของสิ ทธิ และภาระต่าง ๆ ที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะโอนให้กองทรัสต์
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ เช่น รายงานการสอบบัญชีของผูร้ ับประกันรายได้ตามที่ประกาศกาหนด เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)
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ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์
1. วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษทั ......................................……………………………………………………………
โดยมีที่ต้ งั สานักงานใหญ่อยู่ที่ ………………………………………………………………………………..
เลขทะเบียนบริ ษทั .................................... Home page (ถ้ามี) ..........................................................
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ………………………………………………………
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์)..........................จานวน...............หน่วย
1. เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(1) ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
จานวน
หน่วย
(2) ระบุชื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
จานวน
หน่วย
(ในกรณี ที่มีการชาระเงินสดเพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ย ให้ระบุจานวนเงิน
และแหล่งที่มา)
ซึ่งต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัยข์ า้ งต้นจะ
จ่ายคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดังกล่าวตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยกับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (“swap ratio”) ตามที่ระบุในหนังสื อนัดประชุมของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์
2. เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ ไป) จานวน
หน่วย
ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายที่มิใช่เป็ นการรับประกันการจัดจาหน่าย และจานวนเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ไม่เพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ หากประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ให้แสดงเงินทุนสารองเพื่อให้เพียงพอในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สิน
เพียงบางส่วนหรื อจะยกเลิกการลงทุนในทรัพย์สินนั้นให้ระบุให้ชดั เจนด้วย
2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุ รกิจของกองทรัสต์ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินงานหรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคตต่อไป
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของกองทรัสต์ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทรัสตี หรื อผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
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2.3 โครงสร้างของการบริ หารจัดการกองทรัสต์
ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งคาอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต์
ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรื อเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดงั กล่าว
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
3.1 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ให้ระบุขอ้ มูล
แยกตามกองทุน)
(1) ข้อมูลทัว่ ไปของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ชื่อ ทาเลที่ต้ งั ลักษณะ ประเภทการถือครอง
(เจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิการเช่า) ลักษณะการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผลการดาเนินงานในอดีต
ของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่า ราคาที่ได้จากการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด
และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน นอกจากนี้ ให้แสดงภาพถ่าย
ของอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วย
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ให้ระบุผลกระทบและความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรื อมาตรการในการป้องกันความเสี่ ยง
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี) ระยะเวลาการกูย้ มื เงิน วันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ด
สัญญากูย้ มื เงิน จานวนเงินกู้ ณ วันทาสัญญา จานวนเงินกูย้ มื คงเหลือ และสัดส่วนการกูย้ มื เงินเมื่อเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาล่าสุด และสัดส่วนการกูย้ มื เงินเมื่อเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลังจากการแปลงสภาพ หลักประกันการชาระหนี้ตามสัญญา
เงินกูย้ มื (ถ้ามี)
เมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว ในกรณีที่มีการกันสารองเพื่อชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูข้ า้ งต้น
หรื อตามที่มีภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินในแต่ละปี จนกว่ากว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ให้ระบุ
รายละเอียดดังกล่าวด้วย
(4) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นและภาระที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โอนให้
กองทรัสต์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ทาล่าสุด
3.2 อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายครั้งนี้ (ถ้ามี)
ให้ระบุขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อ 3.1(1) - (3) และในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สิน
อื่น ให้ระบุโดยสังเขปเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่จดั ทาล่าสุ ด
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3.3 อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี)
3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
ในกรณีเป็ นการเสนอขายเพื่อนาเงินไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ให้ระบุขอ้ มูล
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลทัว่ ไปของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ชื่อ ทาเลที่ต้ งั ลักษณะ ประเภทการถือครอง
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิการเช่า ลักษณะการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผลการดาเนินงานในอดีตของ
อสังหาริ มทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน นอกจากนี้
ให้แสดงภาพถ่ายของอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วย
(2) กรณีที่เป็ นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุน้ ในบริ ษทั และกองทรัสต์ไม่สามารถ
ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ตอ้ งเข้าลงทุนในสัดส่ วนดังกล่าว
และให้ระบุความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายอย่างน้อยเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สาคัญของการร่ วมลงทุน การแบ่งกาไร
และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั การมีผลใช้บงั คับของสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั และข้อจากัดในการจาหน่ายหุน้ ของบริ ษทั ที่กองทรัสต์ถือ
(3) สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน
สรุ ปสมมติฐานสาคัญ
(4) ราคาที่จะลงทุน และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โดยในกรณีที่จะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต่าสุ ดเกิน 5% ให้บริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงินแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว
(5) หากเป็ นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์อธิบายความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ประกอบด้วย
(6) หากเป็ นธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว
(7) ในกรณีที่เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ให้ระบุผลกระทบและความเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้นในกรณี ที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรื อมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยง
(8) ในกรณี มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ต้ งั ในต่างประเทศ ให้เปิ ดเผยความเห็นของ
ที่ปรึ กษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว
(9) ในกรณี ที่จะมีการกูย้ มื เงินด้วย ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
(ก) วิธีการกูย้ มื เงิน เช่น การขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกหุ้นกู้
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เป็ นต้น โดยต้องสรุ ปสาระสาคัญของสัญญากูย้ มื เงิน หรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้ มื เงินต่อผูล้ งทุนด้วย
(ข) สถานะของการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ เช่น จานวนเงินกู้ และสัดส่วนการกูย้ มื
เงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็ นต้น และการปฏิบตั ิตามสัญญากูย้ มื เงิน หรื อข้อกาหนด
ว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ ที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
(ค) ในกรณี ที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวนเงินที่
จะกันสารองในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น จานวนเงินที่ได้กนั สารองในรอบปี บัญชีล่าสุด และยอดรวม
ของเงินที่ได้มีการกันสารองจนถึงรอบปี บัญชีล่าสุด (ถ้ามี) ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
(ง) ในกรณีที่เป็ นการกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน
กับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่ วนของหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรให้แก่ผทู ้ ี่จะ
จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้ กูท้ ี่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ชดั เจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทั้งเปิ ดเผยจานวนและสัดส่ วนของ
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่ วนของหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์ดว้ ย
(จ) ในกรณีที่เป็ นการกูย้ มื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อจากทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้อธิบายความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็ นของการ
กูย้ มื เงินจากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินดังกล่าวว่าเป็ นทางค้าปกติหรื อไม่
อย่างไร
(10) กรณีที่เป็ นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุน้ ในบริ ษทั และกองทรัสต์จะมีการ
ให้เงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันให้กบั บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล
ความจาเป็ นในการให้กยู้ มื หรื อค้ าประกัน และความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้น
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนให้เปิ ดเผยมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ในกรณี ที่กองทรัสต์
ให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เข้าลงทุนเกินสัดส่ วนการถือหุ ้น
3.3.2 ข้อพิพาท หรื อข้อจากัด ในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์
ให้เปิ ดเผยว่า อสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิ เช่น ติดภาระจายอม
หรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ หรื อไม่ หากมีให้ระบุถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและให้ขอ้ มูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้วา่ การอยูภ่ ายใต้แห่งทรัพยสิ ทธิหรื อ
การมีขอ้ พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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3.3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
(1) ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เช่น โครงสร้าง
รายได้ค่าเช่า (เป็ นอัตราคงที่ท้ งั หมด หรื อมีบางส่ วนผันแปรตามผลประกอบการของผูเ้ ช่า) เป็ นการปล่อยเช่า
พื้นที่ให้เช่าแก่ผเู ้ ช่าหลายราย หรื อมีการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าหรื อไม่ อย่างไร ระยะเวลาการเช่า อายุเฉลี่ยของ
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรื ออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอตั ราต่าสุ ดและสู งสุ ด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อผูเ้ ช่าที่มีนยั สาคัญ
ต่อสัดส่ วนรายได้หรื อพื้นที่ให้เช่า เป็ นต้น
(2) หากเป็ นการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั หมดให้แก่ผเู ้ ช่ารายใดรายหนึ่ง หรื อมีการ
กระจุกตัวของผูเ้ ช่าอย่างมีนยั สาคัญ ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ ข้อจากัดหรื อภาระ
ผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผูเ้ ช่า
(3) หากผูเ้ ช่าหลักเป็ นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริ ษทั ที่แสดงได้วา่ การกาหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเช่าเป็ นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction)
(4) กรณี มีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประสบการณ์ในการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์เชิง
การถือหุน้ หรื อมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร
(ข) ให้ระบุรายละเอียดว่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีอสังหาริ มทรัพย์อื่นภายใต้
การจัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื อไม่ อย่างไร รวมทั้งให้อธิบาย
กลไกหรื อมาตรการที่บริ ษทั ใช้ในการกากับดูแลผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และกองทรัสต์
(5) ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั โครงการแก่ผปู ้ ระกอบการ
ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับผูเ้ ช่า เช่น ข้อมูลทัว่ ไป ทีมบริ หาร ประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจนั้น ๆ ผลการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผูเ้ ช่าในการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และให้แสดงข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์
ได้รับในปี ที่ผา่ นมาว่าผูเ้ ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรื อไม่ รวมทั้งให้ระบุมาตรการดาเนิ นการหาก
ผูเ้ ช่ารายปัจจุบนั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าได้ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีการกาหนดค่าเช่าผันแปร
ซึ่งขึ้นกับการดาเนิ นงานของผูเ้ ช่า ให้เปิ ดเผยจานวนค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ
(6) ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาประกันรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับประกันรายได้
(ก) กรณีอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
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(ข) กรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ก่อนการเสนอขายครั้งนี้
(ค) กรณีอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที่มิใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ
(2) ผลการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน
(3) ในกรณี ที่ผรู ้ ับประกันจัดให้มีหนังสื อค้ าประกันของธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
หลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจานวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ออกหนังสื อค้ าประกัน ครั้งล่าสุ ดซึ่งไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
โดยต้องเป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(4) ในกรณี ที่ผรู ้ ับประกันไม่ได้จดั ให้มีหนังสื อค้ าประกันตาม (2) ให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ ับประกันรายได้ครั้งล่าสุ ด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ โดยต้องเป็ นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- สรุ ปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้ ับประกันรายได้ที่
จัดทาจากงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกันรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชียอ้ นหลังก่อนวันยืน่
คาขออนุญาตเสนอขาย หรื อที่จดั ทาจากงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทา
ไว้ในกรณี ที่ผรู ้ ับประกันรายได้เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นไม่ถึง 3 ปี
- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ
ผูร้ ับประกันรายได้ และความสามารถของผูร้ ับประกันรายได้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณีที่ผสู ้ อบ
บัญชีไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกัน
รายได้ ให้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตามสัญญา
รับประกันรายได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผรู ้ ับประกันเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้มีความเห็นจากที่ปรึ กษาทางการเงินว่า ผูร้ ับประกันรายได้มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาได้หรื อไม่
(7) การจัดทาประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้
ให้เป็ นไปตามความสมัครใจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดทาและเปิ ดเผย ต้องเป็ น
ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) รอบปี บัญชีที่มีการโฆษณาประมาณการดังกล่าว โดยอาจใช้ขอ้ มูลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปด้วยก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งรอบปี บัญชี
(ข) รอบระยะเวลาสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่คาดว่ากองทุนรวมดังกล่าว
จะดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ
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การจัดทาและเปิ ดเผยประมาณการผลตอบแทนต้องมีการนาเสนอตัวเลข
ประมาณการอัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนั ไปด้วย ในกรณีที่กองทุนรวมได้รับ
การสนับสนุนรายได้หรื อกาไรที่ไม่ได้เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์ตามปกติธุรกิจ เช่น การประกันรายได้
เป็ นต้น ต้องจาแนกให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าตัวเลขประมาณการผลตอบแทนประกอบด้วยผลตอบแทน
จากการดาเนินงานจริ งและผลตอบแทนจากการสนับสนุนรายได้หรื อกาไรดังกล่าวในอัตราเท่าใด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดทาและประมาณการ
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้อา้ งอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งให้
แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ ยงที่อาจทาให้
ผลตอบแทนหรื อผลการดาเนินการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ในการนาเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) นาเสนอในรู ปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดทาขึ้นจากประมาณการงบการเงิน
ที่ผา่ นการพิจารณาจากผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง
กับนโยบายการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
โดยในการนาเสนอ ให้มีขอ้ ความประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคา
ที่..............บาท ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้ นสุ ด ณ วันที่
..................................และไม่อาจรับรองผลได้”
(ข) ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity
analysis) ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงาน ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ หรื อบุคคลอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อา้ งอิง
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
(ค) ในกรณีที่บริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลักที่
แตกต่างจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนยั สาคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุขอ้ มูลที่สนับสนุนสมมติฐาน
ดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิการเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จดั ทาขึ้นมีเหตุอนั ควรทราบอยูแ่ ล้วว่า
สมมติฐานที่ใช้อา้ งอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูลที่
เป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งบริ ษทั และที่ปรึ กษาทางการเงินอาจเข้าข่ ายฝ่ าฝื น
มาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อนึ่ง หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มหรื อประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผูล้ งทุน บริ ษทั ต้องจัดทาและแสดงประมาณการดังกล่าว
ในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น บริ ษทั อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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หมายเหตุ ในกรณีที่บริ ษทั มีการจัดทาและเปิ ดเผยประมาณการผลตอบแทนใน
แบบแสดงรายการข้อมูล บริ ษทั จะมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยคาอธิบายในแบบ 56-REIT ในปี ถัดไปว่าผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ทาไว้อย่างไร
4. ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ เป็ นกองทรัสต์ ต่อกองทุนรวม
อสั งหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ ที่จะเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ให้ระบุรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแปลงสภาพต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เช่น สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
5. ภาวะอุตสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์
5.1 ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ที่ลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ
5.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่งในภาพรวมหรื ออุตสาหกรรมในภาพรวม
6. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการประกอบธุรกิจ
การดาเนินงาน ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หรื อความดารงอยูข่ องกองทรัสต์ หรื อต่อการลงทุนของ
ผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสูญเสี ยเงินลงทุนหรื อไม่ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้มหรื อความเป็ นไปได้ที่จะ
เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้เป็ นการเฉพาะ และสามารถลด
ความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความเสี่ ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน
- ความเสี่ ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า
- ความเสี่ ยงจากการสูญเสี ยผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenants)
- ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบ เช่น ความเสี่ ยงจาก
การกูย้ มื เงิน ความเสี่ ยงจากการลงทุนบางส่ วนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ ความเสี่ ยงจากการ
ไม่กระจายผูเ้ ช่า เป็ นต้น
- ความเสี่ ยงจากการลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษทั ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 99

14
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสต์เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี โดยที่คดี
หรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณี ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มีจานวนสู งกว่า
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด และ (2) กรณี ที่กระทบต่อการลงทุน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
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8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมี
นัยสาคัญ หรื อเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน และกระทบต่อ
การดาเนิ นงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเรื่ องดังกล่าวด้วย รวมทั้งการดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการ
จัดการเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุดว้ ย
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ส่ วนที่ 2.2 การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
9. ข้ อมูลหน่ วยทรัสต์ และผู้ถือหน่ วยทรัสต์
9.1 หน่วยทรัสต์
(1) ให้ระบุเงินทุนชาระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบนั
(2) ราคาหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ราคาปิ ด ณ วันสิ้ นปี บัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ณ วันต้นปี และวันสิ้ นปี บัญชี เป็ นต้น
(3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรื อผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด
(4) การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี)
ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนชาระแล้ว และการลดทุนชาระแล้วในช่วงที่ผา่ นมาทุกครั้ง
โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) เหตุในการลดทุนชาระแล้วในแต่ละครั้ง
(ข) จานวนเงินที่ลด จานวนเงินต่อหน่วยที่ลด
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
9.2 ตราสารที่กองทรัสต์เป็ นผูอ้ อก
กรณี ที่กองทรัสต์ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะสาคัญ
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประเภท จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอนหลักประกัน
เงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสาคัญ ณ สิ้ นปี บัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุดของ REIT bond
หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
9.3 โครงสร้างผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก (ถ้ามี) พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ
และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นบั การถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ การพิจารณา “ผูม้ ีอานาจควบคุม”
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ งได้
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9.4 นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
(1) ให้ระบุวา่ กองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่ครั้ง ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าเท่าใด และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการคานวณเงินที่จะนามาจ่ายเป็ น
ผลประโยชน์
(2) ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการดาเนินการ
กับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้
(3) ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
10. โครงสร้ างการจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
10.1 ให้อธิบายอธิบายขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน การขาย
หน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามลาดับขั้นตอน
ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผูล้ งทุน)
และให้อธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุน
เข้าใจภาพรวมการดาเนินธุ รกิจของกองทรัสต์ ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลกลุ่ม
เดียวกันหรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดงั กล่าว
10.2 ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ เช่น การประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเรื่ องที่จะต้องใช้มติพิเศษสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เงื่อนไข
ในการเลิกกองทรัสต์
10.3 ให้ระบุวา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ช่องทางที่ผลู ้ งทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้
10.4 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลทัว่ ไป
(2) ผูถ้ ือหุ ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ ้นที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุ้นที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
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ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้น
ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่แสดงไว้เป็ น holding company หรื อ nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ งได้
(3) โครงสร้างการจัดการ ให้อธิบาย
(ก) นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทรัสต์ โครงสร้างการบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (ถ้ามี) รายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรื อการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
หากกรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระให้ระบุให้ชดั เจน รวมทั้งให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา
(ข) การประชุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้อธิบายข้อกาหนดในการประชุม กระบวนการ
ประชุม องค์ประชุมและการออกเสี ยงลงมติ จานวนครั้งที่กาหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็ นประจา
ทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง) เรื่ องที่กาหนดให้มีการนาเข้าประชุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(5) การบริ หารจัดการ ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งความ
พร้อมของบุคลากร เช่น จานวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็ นต้น
(6) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริ ษทั ให้อธิบายกลไกการดูแล
บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) การส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว และระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนด
ที่ทาให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ข) การกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (ก)
ซึ่งรวมถึง
- การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจ และการดาเนินการที่ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อนที่จะดาเนินการ
- การติดตามดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(ค) การกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์กบั
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั ดังกล่าว

19
(ง) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว
(จ) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
ดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารสาคัญ การเลิกหรื อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกูย้ มื เงิน การให้หลักประกัน การโอนหรื อขายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(ฉ) ข้อตกลงระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิ ดเผยเฉพาะบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์และเป็ นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริ หารงาน หรื อมีอานาจควบคุม
หรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
(7) กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน รวมทั้งการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(ก) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน
(ข) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ ช่า
อสังหาริ มทรัพย์ และการกากับดูแลให้ผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสรรหาผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นไป
ตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว
(8) การคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น
ความสามารถในการจัดหาผูเ้ ช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็ นต้น
(9) การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ก) ให้อธิบายการดาเนินการและเรื่ องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ การควบคุม
รายรับและรายจ่ายให้เป็ นไปตามแผนงบประมาณหรื อเป้าหมายที่วางไว้ การกากับดูแลให้ผบู ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริ หารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การดาเนินการตามนโยบายในการจัดหาผูเ้ ช่า
การดูแลการใช้อสังหาริ มทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่ มตรวจสอบ และประเมินการ
ควบคุมภายในในการทาหน้าที่ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ การประชุมหารื อกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
(ข) ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามแผนงบประมาณหรื อเป้าหมายที่วางไว้หรื อไม่ อย่างไร
(10) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
(11) การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ให้อธิบายว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
อื่นที่มีโอกาสใช้ขอ้ มูลภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ให้มีการนาข้อมูลภายในของกองทรัสต์ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์หรื อหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็ น
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ผูอ้ อก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์หรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณะ(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
อสังหาริ มทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการ
ดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย เช่น มีนโยบายกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการซื้ อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์
และมาตรการลงโทษหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์พบว่า มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นต้น
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเห็นภาพว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร เป็ นต้น
(12) ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้
ระบุจานวนสู งสุ ดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจานวนที่มีการเรี ยกเก็บจริ ง รวมทั้งให้อธิบายว่า
โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจูงใจให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เกิด
รายได้ประจาและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างไร
(13) การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิ ดเผย
ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อผูล้ งทุน ทั้งกรณี ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อกฎหมายกาหนด และกรณี ที่
มีเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(14) การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดประชุมเพื่อพิจารณาการทารายการสาคัญที่กาหนดให้ตอ้ งได้รับ
มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(15) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(16) ในกรณีที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์อื่น ให้ระบุวา่ มีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใด (พอสังเขป)
10.5 ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี)
ให้ระบุขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(4) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาหน้าที่ผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
10.6 ทรัสตี
(1) ให้ระบุขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุน้
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(3) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(4) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาหน้าที่ทรัสตี
10.7 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)
ให้ระบุรายชื่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
10.8 ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ค่าผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งแสดงค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด ได้รับจากกองทรัสต์ โดยให้ระบุแยกเป็ น (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (ข) ค่าบริ การ
อื่น (non-audit fee) โดยในการเปิ ดเผยค่าบริ การอื่น ให้แสดงข้อมูลของค่าบริ การอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบ
ปี บัญชีที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็จใน
รอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และประเภทของการให้บริ การอื่นด้วย
(2) นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
(3) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(4) ที่ปรึ กษากองทรัสต์ (ถ้ามี)
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายกองทรัสต์ รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ การรายงานและสื่ อสารกับผูล้ งทุน เป็ นต้น
12. รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1) ให้เปิ ดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิ ดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรื อค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรื ออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
(2) ให้อธิบายนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
(1) ให้เปิ ดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
โดยให้ระบุขอ้ มูลเช่นเดียวกับข้อ 5.1(1)
(2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคล
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ที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตว่า
(ก) มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อช่องทางอื่นใด
ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัว่ ถึง
(ข) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน
(ค) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคัดค้านที่ชดั เจนโดยระยะเวลาดังกล่าว
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวให้การ
คัดค้านกระทาในการขอมติผถู ้ ือหน่วยนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิ ดเผย
ตามข้อ 5.2(2)(ค) ในจานวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสตีจะ
กระทาหรื อยินยอมให้มีธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้
13. กระบวนการแปลงสภาพ และการดาเนินงานของกองทรัสต์
13.1 ให้อธิบายกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ การระดมทุน
เพื่อซื้อทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ (ถ้ามี) โดยอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ
และระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการตั้งแต่การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) การเสนอขายหน่วยทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์
การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ (อธิบายตามลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง
โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผูล้ งทุน)
13.2 ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ เช่น การประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การขอมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเรื่ องที่จะต้องใช้มติพิเศษสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ การคานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต์
13.3 ให้ระบุวา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และช่องทางที่ผลู ้ งทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้
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ส่ วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในกรณี เป็ นการเพิม่ ทุน ให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งแนบงบการเงินไว้ทา้ ยแบบแสดงรายการ
ข้อมูลด้วย
14. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา หรื อเท่าที่มีการดาเนินงานจริ ง
โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้
(ก) ให้สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
(ข) ตารางสรุ ปงบการเงินรวมหรื องบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริ ษทั ย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนยั สาคัญ และแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญของกองทรัสต์
ทั้งนี้ ให้แสดงถึงภาพรวมการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินของกองทรัสต์ และกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ และ ให้จดั ทางบการเงินรวมสาหรับงวดปี บัญชีล่าสุด (เต็มปี ) เสมือนกองทรัสต์
ได้แปลงสภาพตั้งแต่งวดบัญชีน้ นั หากมีบางรายการไม่สามารถจัดทาได้หรื อต้องตั้งสมมติฐานเพิ่มเติม
ให้ระบุดว้ ย
15. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิ ดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
ในมุมมองของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผา่ นมา
ให้ระบุการดาเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปี ที่ผา่ นมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ ให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์สาคัญหรื อปัจจัยสาคัญที่ผา่ นมา เช่น
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรื อเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ให้ผลู ้ งทุนทราบ (เช่น หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
สารสนเทศที่เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น) ให้อธิบายว่าผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
จริ งมีความแตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไรด้วย
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้กองทรัสต์ตอ้ งดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน ให้เปิ ดเผยว่า กองทรัสต์สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรื อไม่ (แสดงข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนที่ตอ้ งดารงข้างต้น)
ในกรณีที่ไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและการดาเนินการของกองทรัสต์ดว้ ย
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(ข) ให้อธิบายปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต
(forward looking) อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ในอนาคตได้
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด จานวนหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แต่ละกองทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่บุคคลอื่นที่
มิใช่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาเสนอขายและจานวนเงินจองซื้อขั้นต่า
2. ที่มาของการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งให้อธิบายเพิ่มเติมถึง
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ ให้ระบุวิธีการประเมินมูลค่า
เพื่อชาระราคาทรัพย์สินที่ได้มาจากการแปลงสภาพโดยแลกกับหน่วยทรัสต์ (pay in kind)
3. ข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น สิ ทธิในการถือหน่วยทรัสต์ของผูล้ งทุนต่างด้าว
เป็ นต้น)
4. การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
4.1 เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อไม่
(2) วิธีการจัดส่ งหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดส่ งหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
(3) วันและวิธีการจองและการชาระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์
(3.1) ให้ระบุวนั เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ และวิธีการรับชาระค่าจองซื้อ
(3.2) ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั จาหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้ง
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยให้ระบุหลักการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื้อ
4.2 เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ (ถ้ามี)
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อไม่
(2) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
- ให้ระบุช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์
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(3) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์
(3.1) ให้ระบุวนั เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ และวิธีการรับชาระเงินค่าจองซื้อ
และช่องทางในการรับชาระเงินค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ
(3.2) ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั จาหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้ง
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
(4.1) ให้ระบุหลักการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่ วน
หรื อจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย
ผูล้ งทุนต่างประเทศให้ระบุดว้ ย
(4.2) ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณี มีผจู ้ องซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย
(5) ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจากัดการถือและโอนหน่วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
และการเปิ ดเผยข้อมูลได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนั้น บริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิที่จะ
ไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ เช่น
(5.1) การจัดสรรที่จะทาให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกิน
ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมทั้งให้ระบุขอ้ จากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หากต่อมามีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนดว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน
และการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนด โดยกองทรัสต์จะยก
ประโยชน์ตอบแทนส่ วนดังกล่าวให้เป็ นของผูร้ ับประโยชน์รายอื่น และถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั ปวง
รับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
(5.2) ให้แสดงข้อมูลด้วยว่ามีกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์ลงทุน กาหนดอัตราการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้หรื อไม่ อย่างไร ในกรณีที่มีขอ้ กาหนด
ดังกล่าว บริ ษทั จะสงวนสิ ทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็ นไปตามอัตรา
ในกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
(6) เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้ อหน่วยทรัสต์
ให้ระบุเหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ทาให้ตอ้ งคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ ตลอดจนวิธีการ
และระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้ อหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้ อเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ให้ระบุดว้ ยว่ามีค่าปรับเท่าใด
ในกรณี การแปลงสภาพที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้บุคคลทัว่ ไปเพื่อลงทุน
ในทรัพย์สินใหม่ ให้ระบุเฉพาะ (1) และ (3.1)
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5. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้
ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็ นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ครั้งนี้
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
1.1 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายครั้งแรก
1.1.1 กรรมการบริ หารทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริ หาร ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ประโยชน์ของกองทรัสต์”
ชื่อ
1. .............................................
2. ............................................
3. .............................................

ตาแหน่ง
................................................
................................................
................................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

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

1.1.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.1.1 ได้สอบทานข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้า
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ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และการดาเนินการของบริ ษทั จัดการ
ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็ นข้อมูลที่จดั ทาขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั
จัดการ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้มิได้มีการแก้ไข ปกปิ ด หรื อดัดแปลง
ในสาระสาคัญอันอาจทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน”
ชื่อ
1. .............................................
2. ............................................
3. ..............................................

ตาแหน่ง
................................................
................................................
................................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ลายมือชื่อ
................................................
................................................
................................................
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1.2 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยมีการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริ หารทุกคนและผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ
การจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริ หารหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงาน
ที่รับผิดชอบการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ส่ งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ
การบริ หารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั และกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. .............................................
................................................
................................................
2. ............................................
................................................
................................................
3. .............................................
................................................
................................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสื อมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
1.2.2 กรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริ ษทั นอกจาก 1.2.1 ได้สอบทานข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้า
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ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และการดาเนินการของบริ ษทั จัดการ
ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็ นข้อมูลที่จดั ทาขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากบริ ษทั
จัดการ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้มิได้มีการแก้ไข ปกปิ ด หรื อดัดแปลง
ในสาระสาคัญอันอาจทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. .............................................
................................................
................................................
2. ............................................
................................................
................................................
3. .............................................
................................................
................................................
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
(ให้แนบหนังสื อมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
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2.

การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อก และ/หรื อ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จดั ส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ส่ งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วันที่
...........................แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิ บายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ........................................”(ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าของข้อมูล)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติมดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1. .............................................
2. ............................................

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

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

