
 

 

 

แบบ 69-REIT (Conversion)  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษทั     (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต)์   

เสนอขายหน่วยทรัสตข์อง  

        ช่ือเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์    
      ช่ือองักฤษ (ถา้มี)   

- ให้ระบุลกัษณะที่ส าคญัของกองทรัสต ์เช่น  อายุกองทรัสต ์(ถา้มี) ประเภทหน่วยทรัสตซ่ึ์งไม่รับไถ่ถอน  
- ให้ระบุวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งน้ีว่าการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นการเสนอขาย

หน่วยทรัสตใ์ห้กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม 
  (ช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ุกกองทุน)   เป็นทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว และตามมติของผูถื้อหน่วยทรัสตข์อง (ช่ือทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย)์ (ถา้มี) ตามที่ประกาศก าหนดเมื่อวนัที่                                               และเพื่อระดมทุนไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี) 

- จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายในครั้ งน้ีทั้งหมด                     หน่วย 
1.  เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (1)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 
 (2)       ระบุช่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์          จ านวน             หน่วย 
 (ในกรณีที่มีการช าระเงินสดเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์ว้ย ให้ระบจุ านวนเงิน 
และแหล่งที่มา)  
 ซ่ึงต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสตท์ีเ่สนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัยข์า้งตน้จะ 
จ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดงักล่าวตามอตัราการสับเปล่ียนหน่วยกบัหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(“swap ratio”) ตามที่ระบใุนหนงัสือนดัประชุมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม ่(ถา้มี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ไป)       จ านวน            หน่วย 

- รายละเอียดที่ส าคญัอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์(ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ทรัสต ีที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผูจ้ดัการการรับประกนัการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจดัจ าหน่าย  

- วนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) และวนัที่แบบแสดง
รายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  

- ให้มีค าเตือนผูล้งทุนว่า  
 “ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต ์ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี  การมีผลใชบ้งัคบัของ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อย่างใด  ทั้งน้ี  การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีขอ้ความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาด 
ขอ้ความที่ควรแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ไดซ้ื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี  
ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที่ไดรู้้หรือควรไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นเท็จหรือ
ขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสตม์ีผลใชบ้งัคบั” 



 

 

 

สารบัญ  
           หน้า 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  
 
ส่วนที่ 2  ข้อมลูเกี่ยวกับกองทรัสต์ 
    ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 
  1.  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน   
  2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
  3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์   
   3.1 อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตร์บัโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ให้ระบุขอ้มูล 

แยกตามกองทุน) 
        3.2  อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายครั้ งน้ี (ถา้มี) 
        3.3  อสังหาริมทรัพยใ์หม่ที่มใิช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) 
               3.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น 
           3.3.2 ขอ้พิพาท หรือขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์ 
                 3.3.3  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
   4.  ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสตต์่อกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ์และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่จะเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์
   5.  ภาวะอุตสาหกรรมของการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ 
  6.  ปัจจยัความเส่ียง  
    7.  ขอ้พิพาททางกฎหมาย   
    8.  ขอ้มูลส าคญัอ่ืน  
 ส่วนที ่2.2  การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

   9.  ขอ้มูลหน่วยทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 10.โครงสร้างการจดัการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 
 11.ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต ์ 
  12.รายการระหว่างกนัและการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  13.กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต ์
   ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 14.ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั 
 15 การวิเคราะห์และค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
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สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
ส่วนที่ 3  ข้อมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 1.  รายละเอียดของหน่วยทรัสตท์ีเ่สนอขาย  
 2.  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
 3. ราคาหน่วยทรัสตใ์นตลาดรอง  
 4.  ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายในครั้ งน้ี    
 
ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมลู   
 
เอกสารแนบ 1   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่แกไ้ขเพิ่มเติม 
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินค่า  
เอกสารแนบ 3 งบการเงินของกองทรัสต ์3 ปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวนัยื่น 
  แบบแสดงรายการขอ้มูล (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 4 ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบั swap ratio (ถา้มี) 
เอกสารแนบ 5 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการแปลงสภาพและ swap ratio ที่น าเสนอ 
  ต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) 
เอกสารแนบ 6 ขอ้มูลของสิทธิ และภาระต่าง ๆ ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะโอนให้กองทรัสต ์
เอกสารแนบ 7 อ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศกบักฎหมายและ
กฎเกณฑข์องประเทศไทยกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  
และรายงานการสอบบญัชีของผูร้ับประกนัรายไดต้ามที่ประกาศก าหนด เป็นตน้ 
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet) 
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ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 2.1 ข้อมลูเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

1.  วัตถุประสงค์การใช้เงิน   
 บริษทั......................................…………………………………………………………… 
โดยมีที่ต ั้งส านกังานใหญ่อยู่ที่ ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษทั ....................................  Home page (ถา้ม)ี ..........................................................  
โทรศพัท ์................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง.......(ช่ือกองทรัสต)์..........................จ านวน...............หน่วย 

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

(ในกรณีที่มีการช าระเงินสดเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์ว้ย ให้ระบจุ านวนเงิน
และแหล่งที่มา)  

 ซ่ึงต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสตท์ีเ่สนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัยข์า้งตน้จะ 
จ่ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมดงักล่าวตามอตัราการสับเปล่ียนหน่วยกบัหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(“swap ratio”) ตามทีร่ะบุในหนงัสือนดัประชุมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ์

 2.  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม ่(ถา้มี) โดยเสนอขายต่อ (โปรดระบุ เช่น ผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพ ประชาชนทัว่ไป)       จ านวน            หน่วย 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายที่มิใช่เป็นการรับประกนัการจดัจ าหน่าย และจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสตไ์ม่เพียงพอที่จะซ้ือทรัพยสิ์นตามที่ระบุไว ้หากประสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไป 
ให้แสดงเงินทุนส ารองเพื่อให้เพียงพอในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี หากประสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์น
เพียงบางส่วนหรือจะยกเลิกการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นให้ระบุให้ชดัเจนดว้ย 

 

2.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
 ให้อธิบายภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ด  าเนินงานอยู่ในปัจจุบนัดงัน้ี 
 2.1  วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต ์
เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตใ์นอนาคตต่อไป  
 2.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั   
  ให้อธิบายการเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัของกองทรัสต ์และการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
บุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกองทรัสต ์เช่น กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ทรัสตี หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
 2.3  โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทรัสต ์ 
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 ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจดัการกองทรัสต ์พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 
ของกองทรัสต ์  
 ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกนั ให้ระบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 
3.  ข้อมลูเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์    
 3.1  อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตร์บัโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ให้ระบุขอ้มูล 
แยกตามกองทุน) 
    (1) ขอ้มูลทัว่ไปของอสังหาริมทรัพย ์เช่น  ช่ือ ท าเลที่ตั้ง ลกัษณะ ประเภทการถือครอง 
(เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า) ลกัษณะการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์ผลการด าเนินงานในอดีต 
ของอสงัหาริมทรัพย ์อตัราการเช่า ราคาที่ไดจ้ากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าครั้ งล่าสุด  
และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท์ี่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  นอกจากน้ี ให้แสดงภาพถ่าย
ของอสงัหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย      
 (2) ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์ ให้ระบุผลกระทบและความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน
ในกรณีที่สัญญาเช่าหลกัถูกยกเลิก (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกันความเส่ียง     
 (3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน (ถา้มี) ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุด 
สัญญากูย้ืมเงิน จ านวนเงินกู ้ณ วนัท าสัญญา จ านวนเงินกูย้ืมคงเหลือ และสัดส่วนการกูย้ืมเงินเมื่อเทียบกบั
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่จดัท าล่าสุด และสัดส่วนการกูย้ืมเงินเมื่อเทียบกบั 
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการแปลงสภาพ หลกัประกนัการช าระหน้ีตามสัญญา 
เงินกูย้ืม (ถา้มี) 

 เมื่อมีการแปลงสภาพแลว้ ในกรณีที่มีการกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูข้า้งตน้
หรือตามที่มีภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินในแต่ละปีจนกว่ากว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ให้ระบ ุ
รายละเอียดดงักล่าวดว้ย   
 (4) ขอ้มูลโดยสังเขปเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืนและภาระที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโ์อนให้ 
กองทรัสต ์(ถา้มี) พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์นและมูลค่าภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่จดัท าล่าสุด 
 

 3.2 อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายครั้ งน้ี (ถา้มี) 
ให้ระบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้ 3.1(1) - (3) และในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์น

อ่ืน ให้ระบุโดยสังเขปเก่ียวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์นที่จดัท าล่าสุด 
 
 
 



 8 

 

 

 

        3.3  อสังหาริมทรัพยใ์หม่ที่มใิช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) 
  3.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น 
            ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ให้ระบุขอ้มูล
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยอ์ย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1)   ขอ้มูลทัว่ไปของอสังหาริมทรัพย ์เช่น ช่ือ ท าเลทีต่ ั้ง ลกัษณะ ประเภทการถือครอง  
เจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า ลกัษณะการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์ ผลการด าเนินงานในอดีตของ
อสังหาริมทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท์ี่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน นอกจากน้ี                
ให้แสดงภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย 
           (2)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้มโดยผ่านการถือหุ้นในบริษทั และกองทรัสตไ์ม่สามารถ
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผูล้งทุนจะไดร้ับจากการที่กองทรัสตต์อ้งเขา้ลงทุนในสัดส่วนดงักล่าว  
และให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอย่างนอ้ยเก่ียวกับเงื่อนไขที่ส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไร
และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอื่นของบริษทั การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาระหว่าง
กองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั และขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัที่กองทรัสตถื์อ 
  (3) กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้มโดยผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นที่มีวตัถุประสงค ์
เพื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตใ์ห้อธิบายกลไกในการก ากบัดูแลในแต่ละทอดของการลงทุนดงัน้ี 
   (ก)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัที่กองทรัสตม์ีการลงทุน
ทางออ้มในเร่ืองการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการ
ส าคญัอ่ืนใด และกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากกองทรัสตก่์อน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่กลไกดงักล่าวขา้งตน้ไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ 
ของกองทรัสต ์ตอ้งแสดงถึงกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 
   (ข)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดว้ย 
          (4)  สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใชใ้นการประเมิน   
สรุปสมมติฐานส าคญั   
           (5)  ราคาที่จะลงทุน และสรุปสาระส าคญัของสัญญาที่ท าให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  
โดยในกรณีที่จะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินต ่าสุดเกิน 5% ให้บริษทัและที่ปรึกษาทางการเงินแสดง
ความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว    
  (6)  หากเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นจากบุคคลที่เก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้ระบ ุ
ความสมัพนัธ์ และให้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตห์รือไม ่อย่างไร  ทั้งน้ี ให้มีความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงิน
ประกอบดว้ย 
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  (7)  หากเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสตก์บัทรัสตี 
ใหเ้ปิดเผยความสมัพนัธ์ของธุรกรรมดงักล่าว 
   (8)  ในกรณีทีเ่ป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรพัย ์ใหร้ะบุผลกระทบและความเส่ียงทีจ่ะ
เกิดข้ึนในกรณีที่สัญญาเช่าหลกัถูกยกเลิก (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกนัความเส่ียง 
   (9)  ในกรณีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่ต ั้งในต่างประเทศ ให้เปิดเผยความเห็นของ 
ที่ปรึกษากฎหมายดว้ยว่า กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายของประเทศ
ดงักล่าว 
   (10)  ในกรณีที่จะมีการกูย้ืมเงินดว้ย ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  วิธีการกูย้ืมเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู ้ 
เป็นตน้ โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้ืมเงิน หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน (ถา้มี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้ืมเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
 (ข)  สถานะของการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์เช่น จ านวนเงินกู ้และสัดส่วนการ
กูย้ืมเงินเมื่อเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์เป็นตน้ และการปฏิบตัิตามสัญญากูย้ืมเงิน หรือ
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ที่ผ่านมา (ถา้มี)  
 (ค)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวนเงินที่
จะกนัส ารองในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน จ านวนเงินที่ไดก้นัส ารองในรอบปีบญัชีล่าสุด และยอดรวม
ของเงินที่ไดม้ีการกันส ารองจนถึงรอบปีบญัชีล่าสุด (ถา้มี) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
 (ง)  ในกรณีที่เป็นการกูย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั
กบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ให้ระบุมลูค่าและสัดส่วนของหุ้นกูท้ี่จะจดัสรรให้แก่ผูท้ี่จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคล
ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าหุ้นกูท้ี่เสนอขายทั้งหมดในครั้ งนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นบริษทัย่อยของผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ 
ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมที่ชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของ
หน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรรให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกูท้ี่จะจดัสรรให้แก่ผูจ้ดัการ
กองทรัสตด์ว้ย 
   (จ)  ในกรณีที่เป็นการกูย้ืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ัดการกองทรัสต ์ 
หรือจากทรัสตีหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ให้อธิบายความสัมพนัธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการ
กูย้ืมเงินจากบุคคลดงักล่าว รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการกูย้ืมเงินดงักล่าวว่าเป็นทางคา้ปกติหรือไม่
อย่างไร 
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   (11)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้ม และกองทรัสตจ์ะมีการให้เงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
ให้กบับริษทัหรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์นหรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม   
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผล ความจ าเป็นในการให้กูย้ืมหรือค ้าประกนั และ 
ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบี้ย และเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการ 
เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนใหเ้ปิดเผยมติผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกรณีที่กองทรัสตใ์ห้กูย้ืมแก่กลุ่มบุคคลดงักล่าวดว้ย 

  3.3.2  ขอ้พิพาท หรือขอ้จ ากดั ในการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์ 
   ให้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ เชน่ ติดภาระจ ายอม  
หรือมีขอ้พิพาทใด ๆ หรือไม่  หากมีให้ระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและให้ขอ้มูลสนบัสนุนที่จะไดแ้สดงไดว้่า  การอยู่ภายใตแ้ห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีขอ้พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อการจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอย่างมีนยัส าคญั และ
เง่ือนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 
    3.3.3  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
 (1)  ให้อธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เช่น โครงสร้าง
รายไดค่้าเช่า (เป็นอตัราคงที่ทั้งหมด หรือมีบางส่วนผนัแปรตามผลประกอบการของผูเ้ช่า) เป็นการปล่อยเช่า
พื้นที่ให้เช่าแก่ผูเ้ช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ อย่างไร ระยะเวลาการเช่า อายุเฉล่ียของ
สัญญาเช่า อตัราการเช่า อตัราค่าเช่าพื้นที่เฉล่ียหรืออตัราการเช่าพื้นที่โดยระบุอตัราต ่าสุดและสูงสุด อตัราการ
เปล่ียนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ขอ้มูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายช่ือผูเ้ช่าที่มีนยัส าคญั
ต่อสัดส่วนรายไดห้รือพื้นที่ให้เช่า เป็นตน้ 
 (2)  หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรพัยท์ั้งหมดให้แก่ผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง หรือมีการ
กระจุกตวัของผูเ้ช่าอย่างมีนยัส าคญั ให้สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาจดัหาผลประโยชน์ ขอ้จ ากดัหรือภาระ
ผูกพนัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์ และขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า 
 (3)  หากผูเ้ช่าหลกัเป็นกลุ่มบุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศก าหนด ให้ระบุ
ความสัมพนัธ์ และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการวิเคราะห์ของบริษทัที่แสดงไดว้่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction) 
 (4)  กรณีมีการว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
  (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น ประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่กองทรัสตล์งทุน ค่าตอบแทนที่ไดร้ับจากกองทรัสต ์มีความสัมพนัธ์เชิง 
การถือหุ้นหรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือไม่ อย่างไร 
 (ข) ให้ระบุรายละเอียดว่า  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยม์ีอสังหาริมทรัพยอ่ื์นภายใต้
การจดัการที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งให้อธิบาย
กลไกหรือมาตรการที่บริษทัใชใ้นการก ากบัดูแลผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และกองทรัสต ์   
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  (5)  ในกรณีที่กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภททีก่องทรัสตไ์ม่สามารถ
ประกอบธุรกิจเองได ้เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งโครงการแก่ผูป้ระกอบการ   
ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสตจ์ะได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบตัิตามสัญญาเช่า และให้แสดงขอ้มูลค่าเช่าที่กองทรัสต์
ไดร้ับในปีที่ผ่านมาว่าผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าไดต้ามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุมาตรการด าเนินการหาก      
ผูเ้ช่ารายปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาเช่าได ้(ถา้มี)  นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเช่าผนัแปร  
ซ่ึงข้ึนกบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า ให้เปิดเผยจ านวนค่าเช่าผนัแปรที่กองทรัสตไ์ดร้ับ  
   (6)  ในกรณีที่มีการรับประกนัรายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  เงือ่นไขและสาระส าคญัของสัญญาประกนัรายได ้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูร้ับประกันรายได ้

• กรณีอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตร์ับโอนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
• กรณีอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตไ์ดล้งทุนไวก่้อนการเสนอขายครั้ งน้ี 
• กรณีอสังหาริมทรัพยใ์หม่ที่มิใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ 

    (ข)  ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยเ์มื่อเทียบกบัรายไดค่้าเช่าที่มีการรับประกนั  
       (ค)  ในกรณีที่ผูร้ับประกนัจดัให้มีหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ
หลกัประกันอ่ืนที่เทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ธนาคารพาณิชยท์ี่ออกหนงัสือค ้าประกัน ครั้ งล่าสุดซ่ึงไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.    
  (ง)  ในกรณีที่ผูร้ับประกนัไม่ไดจ้ดัให้มีหนังสือค ้าประกนัตาม (ข) ให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
   - อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูร้ับประกนัรายไดค้รั้ งล่าสุด ซ่ึงไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.   
 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้ับประกนัรายไดท้ี่จดัท า
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกันรายไดใ้น 3 รอบระยะเวลาบญัชียอ้นหลงัก่อนวนัยื่นค าขอ
อนุญาตเสนอขาย หรือที่จดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนัรายไดเ้ท่าที่มีการจดัท าไวใ้น
กรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดเ้ป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนไม่ถึง 3 ปี 
 - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผูร้ับประกนัรายได ้และความสามารถของผูร้ับประกันรายไดใ้นการปฏิบตัิตามสัญญา โดยในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนั
รายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสตใ์นการรับเงินตามสัญญา
รับประกนัรายได ้
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  ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผูร้ับประกนัเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
ให้มีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินว่า ผูร้ับประกนัรายได้มีความสามารถที่จะปฏิบตัิตามสัญญาไดห้รือไม่     
   (7)  การจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสตใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี 
ให้เป็นไปตามความสมคัรใจของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยในกรณีที่ประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย ตอ้งเป็น
ขอ้มูลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  รอบปีบญัชีที่มีการโฆษณาประมาณการดงักล่าว โดยอาจใชข้อ้มูลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอบปีบญัชี 
   (ข)  รอบระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัที่คาดว่ากองทุนรวมดงักล่าว 
จะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

การจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนตอ้งมีการน าเสนอตวัเลขประมาณ
การอตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนัไปดว้ย ในกรณีที่กองทุนรวมไดร้ับการ
สนบัสนุนรายไดห้รือก าไรที่ไม่ไดเ้กิดจากการจดัหาผลประโยชน์ตามปกติธุรกิจ เช่น การประกนัรายได้ เป็น
ตน้ ตอ้งจ าแนกให้เห็นอย่างชดัเจนดว้ยว่าตวัเลขประมาณการผลตอบแทนประกอบดว้ยผลตอบแทน 
จากการด าเนินงานจริงและผลตอบแทนจากการสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรดงักล่าวในอตัราเท่าใด 

   ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ตอ้งจดัท าและประมาณการ
ดว้ยความระมดัระวงั โดยตอ้งแสดงสมมติฐานที่ส าคญัที่ใชอ้า้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย รวมทั้งให้
แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลแลว้ พร้อมทั้งระบุความเส่ียงที่อาจท าให้
ผลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว ้ ทั้งน้ี ในการน าเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงขอ้มูลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  น าเสนอในรูปอตัราผลตอบแทน ซ่ึงจดัท าข้ึนจากประมาณการงบการเงิน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคลอ้ง 
กบันโยบายการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
โดยในการน าเสนอ ให้มีขอ้ความประกอบว่า “อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคา
ที่..............บาท ซ่ึงเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................ส้ินสุด ณ วนัที่
..................................และไม่อาจรับรองผลได”้ 
  (ข)  ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity 
analysis) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใชอ้า้งอิง
อย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
  (ค)  ในกรณีที่บริษทัและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) ใชส้มมติฐานหลกัที่
แตกต่างจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างมีนยัส าคญั ให้อธิบายเหตุผลและระบุขอ้มูลที่สนบัสนุนสมมติฐาน
ดงักล่าว 
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  (ง)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย ์ให้แสดงถึงประมาณการอตัราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการอตัราเงินคืนทุน (ถา้มี) 
      ทั้งน้ี หากประมาณการผลตอบแทนที่จดัท าข้ึนมีเหตุอนัควรทราบอยู่แลว้ว่า 
สมมติฐานที่ใชอ้า้งอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวอาจเขา้ข่ายแสดงรายการขอ้มูลที่
เป็นเท็จหรือปกปิดขอ้มูลที่ควรจะตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ซ่ึงบริษทัและที่ปรึกษาทางการเงินอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืน
มาตรา 278 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
   อน่ึง หากผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลใด ๆ ที่เก่ียวกบั
แนวโนม้หรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตวัเลขต่อผูล้งทุน บริษทัตอ้งจดัท าและแสดงประมาณการดงักล่าว
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย ไม่เช่นนั้น บริษทัอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
    หมายเหตุ  ในกรณีที่บริษทัมีการจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน
แบบแสดงรายการขอ้มูล บริษทัจะมีหนา้ที่ในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-REIT ในปีถดัไปว่าผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ท าไวอ้ย่างไร      
 
4.  ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ต่อกองทุนรวม 
 อสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
   ให้ระบุรายละเอียดผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการแปลงสภาพต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่จะเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
 
5.  ภาวะอตุสาหกรรมของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   
 5.1  ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ที่ลงทุนและแนวโนม้ของธุรกิจดงักล่าว รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับ   
 5.2  ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขนัของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กบัคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

6.  ปัจจัยความเส่ียง  
 ให้ระบุปัจจยัความเส่ียงที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบธุรกิจ 
การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของกองทรัสต ์หรือต่อการลงทุนของ 
ผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าให้ผูล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ไดร้ับผลตอบแทน
ในอตัราที่ควรจะไดร้ับ  ทั้งน้ี ให้อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเส่ียง 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ให้ระบุดว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปได ้
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ที่จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีมาตรการรองรับไวเ้ป็นการเฉพาะ และ
สามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมีนยัส าคญัแลว้ ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
  - ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไ์ม่กระจายการลงทุน  
  - ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์และการต่อสัญญาเช่า  
  - ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants)  
  - ความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า จ าเป็นตอ้งเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบ เช่น ความเส่ียงจาก
การกูย้ืมเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพยท์ี่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ความเส่ียงจากการ
ไม่กระจายผูเ้ช่า เป็นตน้ 
  - ความเส่ียงจากการลงทุนทางออ้ม  
 

7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดี 
หรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทรัสตท์ี่มีจ  านวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด และ (2) กรณีที่กระทบต่อการลงทุน 
และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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8.  ข้อมลูส าคัญอื่น  
 ให้ระบุขอ้มูลอ่ืนที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมี
นยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัคงมีหนา้ที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน 
 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลกัที่กองทรัสตล์งทุน และกระทบต่อ
การด าเนินงานของกองทรัสต ์ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย รวมทั้งการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการ
จดัการเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนให้ระบุดว้ย 
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ส่วนที ่2.2  การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 
 
9. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 9.1 หน่วยทรัสต ์ 

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

Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์
ณ วนัตน้ปีและวนัส้ินปีบญัชี เป็นตน้  

(3)  กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแลว้ (ถา้มี)  
      ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแลว้ และการลดทุนช าระแลว้ในช่วงที่ผ่านมาทุกครั้ ง 
โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัน้ี 

 (ก) เหตุในการลดทุนช าระแลว้ในแต่ละครั้ ง 
  (ข) จ านวนเงินที่ลด จ านวนเงินต่อหน่วยที่ลด 

 (ค) วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์และวนัที่เฉล่ียเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
 9.2  ตราสารที่กองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก 
   กรณีที่กองทรัสตอ์อกหลกัทรัพยท์ี่เป็นตราสารหน้ี (REIT bond) ให้อธิบายลกัษณะส าคญั 
ของหลกัทรัพยด์งักล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 
เง่ือนไขอ่ืนที่เป็นสาระส าคญั ณ ส้ินปีบญัชี และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครั้ งหลงัสุดของ REIT bond  
หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร (ถา้มี) แลว้แต่กรณี    
   9.3   โครงสร้างผูถื้อหน่วยทรัสต ์
    ให้ระบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก (ถา้ม)ี พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ถือ
และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล่์าสุด โดยให้นบัการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนั และผูถื้อ
หน่วยทรัสตท์ี่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  ทั้งน้ี การพิจารณา “ผูม้ีอ านาจควบคุม”   
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
    ในกรณีที่รายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แสดงไวเ้ป็น nominee account ให้ระบุช่ือบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลหลกัที่เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริงได ้  
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 9.4   นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จ ากดั     
 (1) ให้ระบุว่ากองทรัสตม์ีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างนอ้ยก่ีครั้ ง ในอตัราไม่นอ้ย
กว่าเท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินที่จะน ามาจ่ายเป็น
ผลประโยชน์ 
  (2)  ให้ระบุเงื่อนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการด าเนินการ
กบัผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได ้
  (3)  ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์และประวตัิการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี (ถา้มี)  
 

10.  โครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 
 10.1  ให้อธิบายอธิบายขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน การขาย
หน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์สัญญาก่อตั้งทรัสต ์(อธิบายตามล าดบัขั้นตอน
ที่เกิดข้ึนก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อให้ง่าย ต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน)   
และให้อธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุน
เขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต ์ ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่ม
เดียวกนัหรือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั ให้ระบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 10.2  ให้สรุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เช่น การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมทั้งเร่ืองที่จะตอ้งใชม้ติพเิศษสิทธิ
และหนา้ที่ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ การรายงานต่าง ๆ การแกไ้ข
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั  การท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวโยง  เงื่อนไข
ในการเลิกกองทรัสต ์  
 10.3  ใหร้ะบุว่า การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และ
ช่องทางที่ผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้     
 10.4  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์   
 ให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
 (1)  ขอ้มูลทัว่ไป  
 (2)  ผูถื้อหุ้น ให้ระบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน 
การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัผูถื้อหุ้นที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  
  (ก) กลุ่มผูถื้อหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
  (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการที่มีอ านาจจดัการ  
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ในกรณีที่รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นที่ปรากฏขา้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น          
ที่แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหุ้นที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุช่ือบุคคล 

 หรือกลุ่มบุคคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุ้นที่แทจ้ริง รวมทั้งธุรกิจหลกัของบุคคลดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะมีเหต ุ
 อนัสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผูถื้อหุ้นที่แทจ้ริงได ้  

(3)  โครงสร้างการจดัการ  ให้อธิบาย 
  (ก) นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกองทรัสต ์โครงสร้างการบริหารจดัการของผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์ คณะกรรมการชุดย่อย  ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชุด (ถา้มี) รายช่ือกรรมการ 
และผูบ้ริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย ์  
หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระให้ระบุให้ชดัเจน รวมทั้งให้ระบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการ 
กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ คุณสมบตั ิและกระบวนการสรรหา 

  (ข) การประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้อธิบายขอ้ก าหนดในการประชุม กระบวนการ
ประชุม องคป์ระชุมและการออกเสียงลงมติ จ านวนครั้ งที่ก าหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ า
ทุกไตรมาส อย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครั้ ง) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเขา้ประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

(4)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
 (5)  การบริหารจดัการ ให้อธิบายถึงหนา้ที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งความ
พร้อมของบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 
 (6)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนโดยทางออ้มโดยถือหุ้นผ่านบริษทัให้อธิบายกลไกการดูแล
บริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว และระเบียบปฏิบตัิหรือขอ้ก าหนด
ที่ท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
    (ข)  การก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งตาม (ก) 
ซ่ึงรวมถึง 
    -  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจ และการด าเนินการที่ตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อนที่จะด าเนินการ  
    -  การติดตามดูแลให้บริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนยัส าคญั  
ให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
     -  การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด      
 (ค)  การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีที่เกิดขอ้พิพาทระหว่างกองทรัสต์กบั 
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 
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 (ง)  กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัดังกล่าวกบับุคคลที่เก่ียวโยง 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว  
 (จ)  กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงในเร่ืองส าคญัของบริษทั
ดงักล่าว เช่น การแกไ้ขเอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลกัทรัพย ์การกูย้ืมเงิน การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (ฉ)  ขอ้ตกลงระหว่างกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม (shareholders’ agreement) (ถา้มี) โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่มีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของกองทรัสตแ์ละเป็นขอ้ตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 
 (7)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้มโดยผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นที่มีวตัถุประสงค ์
เพื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตใ์ห้อธิบายกลไกในการก ากบัดูแลในแต่ละทอดของการลงทุน
ดงัน้ี 
  (ก)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัที่กองทรัสตม์ีการลงทุนทางออ้มใน
เร่ืองการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใด 
และกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากกองทรัสตก่์อน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่กลไกดงักล่าวขา้งตน้ไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ 
ของกองทรัสต ์ตอ้งแสดงถึงกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 
  (ข)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดว้ย 
 (8)  กระบวนการและปัจจยัที่ใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจดัการกองทรัสต ์

     (ก) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจยัที่ใชพ้จิารณาตดัสินใจลงทุน  
     (ข) การจดัหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์และการก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นไป 
ตามนโยบายและกระบวนการดงักล่าว  
 (9)  การคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
  ให้อธิบายนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 (10)  การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 (ก) ให้อธิบายการด าเนินการและเร่ืองที่ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีการติดตามการปฏิบตัิงาน 
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต ์การควบคุม  
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว ้การก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์ าเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต ์เพื่อให้สามารถจดัการ
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รายไดใ้ห้เพิม่ข้ึนและลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจดัหาผูเ้ช่า 
การดูแลการใชอ้สังหาริมทรัพย ์การควบคุมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การสุ่มตรวจสอบ และประเมินการ
ควบคุมภายในในการท าหนา้ที่ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์การประชุมหารือกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นตน้ 
 (ข) ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้ความเห็นว่า ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยป์ฏิบตัิงานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไวห้รือไม่ อย่างไร 
 (11)  ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์    
  (12)  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 ให้อธิบายว่า ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืนที่มีโอกาสใชข้อ้มูลภายใน เช่น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ไม่ให้มีการน าขอ้มูลภายในของกองทรัสตไ์ปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท์ี่กองทรัสตเ์ป็น
ผูอ้อก โดยพึงพิจารณาขอ้มูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวขอ้ง  
เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ(2) ก่อนการพิจารณาไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
อสังหาริมทรัพย ์(3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ควรระบุมาตรการ
ดงักล่าวให้ชดัเจนดว้ย เช่น มีนโยบายก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการซ้ือหลกัทรัพยแ์ละหน่วยทรัสต ์
และมาตรการลงโทษหากผูจ้ดัการกองทรัสตพ์บว่า มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ 
เพื่อให้ผูล้งทุนเห็นภาพว่าผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีมาตรการป้องกนัการที่กรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลภายในอย่างไร เป็นตน้ 
 (13)  ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้อธิบายว่ากองทรัสตม์ีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะใดบา้ง อตัราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวโดยให้
ระบุจ านวนสูงสุดที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตค์วบคู่ไปกบัจ านวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่า
โครงสร้างค่าตอบแทนดงักล่าวจูงใจให้ผูจ้ดัการกองทรัสตล์งทุนและบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เกิด
รายไดป้ระจ าและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างไร  

  (14)  การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์
           ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูร้ับผิดชอบในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูล้งทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมายก าหนด และกรณีที่ 
มีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

 (15)  การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
    ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคญัที่ก าหนดให้ตอ้งไดร้ับ 
มติพิเศษของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (16)  วิธีการและเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
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 (17)  ในกรณีที่ท าหนา้ที่บริหารจดัการกองทรัสตอ่ื์น  ให้ระบุว่ามีก่ีกองทรัสต ์และแต่ละ
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ด (พอสังเขป)   
  10.5  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
  ให้ระบุขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี    

 (1)  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี) 
 (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
 (3)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 (4)  ค่าธรรมเนียมที่ไดร้ับจากการท าหนา้ที่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

 10.6  ทรัสต ี  
  (1) ให้ระบุขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัทรัสตี เช่น  ช่ือ สถานที่ตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศพัท ์โทรสาร Homepage (ถา้มี)  
  (2) โครงสร้างการถือหุ้น 
  (3) ให้ระบุหนา้ที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
  (4) ค่าธรรมเนียมที่ไดร้ับจากการท าหนา้ที่ทรัสตี 
 10.7  คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี)  
 ให้ระบุรายช่ือ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
 10.8  ใหร้ะบุ ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ค่าผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งแสดงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่ 
ผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชี
สังกดั ไดร้ับจากกองทรัสต ์โดยให้ระบุแยกเป็น (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) (ข) ค่าบริการ
อ่ืน (non-audit fee) โดยในการเปิดเผยค่าบริการอื่น ให้แสดงขอ้มูลของค่าบริการอื่นที่ไดจ้่ายไปแลว้ในรอบ 
ปีบญัชีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัให้บริการไม่แลว้เสร็จ 
ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่นดว้ย 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 (3)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 (4)  ที่ปรึกษากองทรัสต ์(ถา้มี) 
 
11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์  
  ให้ระบุค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจดัตั้งและเสนอขายกองทรัสต ์ รวมทั้งอตัราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน การจดัหาผลประโยชน์ การบริหารจดัการ
กองทรัสต ์ การรายงานและส่ือสารกบัผูล้งทุน เป็นตน้   
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12.  รายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 12.1  รายการระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
 (1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยให้ระบุช่ือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูล
ธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น 

(2) ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

12.2  รายการระหว่างกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

โดยให้ระบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1(1) 
  (2) ให้ระบุถึงกระบวนการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัทรัสตีและบุคคล 

ที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในอนาคตว่า  
 (ก) มีการเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือช่องทางอ่ืนใด 
ที่ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถึง  
 (ข) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลที่สมเหตุสมผล ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 14 วนั  
 (ค) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาคดัคา้นที่ชดัเจนโดยระยะเวลาดงักล่าว 
ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั เวน้แต่ในกรณีที่มีการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวให้การ 
คดัคา้นกระท าในการขอมติผูถื้อหน่วยนั้น 
  อน่ึง ในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผย
ตามขอ้ 5.2(2)(ค) ในจ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทรัสตีจะ
กระท าหรือยินยอมให้มีธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไม่ได้ 
 
13.  กระบวนการแปลงสภาพ และการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 13.1 ให้อธิบายกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์การระดมทุน 
เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นใหม่ที่ไม่ใช่การไดม้าจากการแปลงสภาพ (ถา้มี) โดยอธิบายขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ  
และระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการตั้งแต่การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
และผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) การเสนอขายหน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์ 
การที่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ขา้มาเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์และหน่วยทรัสตด์งักล่าว
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ (อธิบายตามล าดบัขั้นตอนที่เกิดข้ึนก่อนหลงั  
โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน)   
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 13.2 ให้สรุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทนุทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เช่น การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การขอมติผูถื้อหน่วยทรัสต ์รวมทั้งเร่ืองที่จะตอ้งใชม้ติพเิศษสิทธิ
และหนา้ที่ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ การรายงานต่าง ๆ  การแกไ้ข
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั  การท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั  
เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต ์  
 13.3 ให้ระบวุ่า การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
และช่องทางที่ผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้     
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ส่วนที่ 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

 ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ให้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี พร้อมทั้งแนบงบการเงินไวท้า้ยแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลดว้ย 
14.  ข้อมลูทางการเงินที่ส าคัญ 
 ให้แสดงขอ้มูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการด าเนินงานจริง 
โดยให้แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

 14.1 ให้สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 14.2  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษทัย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนยัส าคญั และแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัของกองทรัสต ์ 
 ทั้งน้ี ให้แสดงถึงภาพรวมการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต ์และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และ ใหจ้ดัท างบการเงินรวมส าหรับงวดปีบญัชีล่าสุด (เต็มปี) เสมือนกองทรัสต ์
ไดแ้ปลงสภาพตั้งแต่งวดบญัชีนั้น หากมีบางรายการไม่สามารถจดัท าไดห้รือตอ้งตั้งสมมติฐานเพิ่มเติม  
ให้ระบุดว้ย 
 
15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยระบุสาเหตุและปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้งดว้ย อย่างนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี   
 15.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
  ให้ระบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั รวมทั้งระบุปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งน้ี เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์ ให้อธิบาย 
อย่างนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัที่ผ่านมา เช่น 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต ์เป็นตน้ 
  ในกรณีที่มีการจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ให้ผูล้งทุนทราบ (เช่น หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) ให้อธิบายว่าผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึน
จริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ท าไวอ้ย่างไรดว้ย 
  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการออกตราสารใด ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้กองทรัสตต์อ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสตส์ามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่ (แสดงขอ้มูล
อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนที่ตอ้งด ารงขา้งตน้)  
ในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการของกองทรัสตด์ว้ย 
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 15.2  ให้อธิบายปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 
(forward looking) อย่างมีนยัส าคญั เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานของ
กองทรัสตใ์นอนาคตได ้
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ส่วนที่ 3 
ข้อมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1.  รายละเอยีดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   
 ให้ระบุรายละเอียด ไดแ้ก่ มูลค่าที่ตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายทั้งหมด จ านวนหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละกองทุน จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายให้แก่บุคคลอ่ืนที่
มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ราคาเสนอขายและจ านวนเงินจองซ้ือขั้นต ่า 
 
2.  ที่มาของการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   
 ให้อธิบายที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต ์พรอ้มทั้งให้อธิบายเพิ่มเติมถึง 
การเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ ให้ระบวุิธีการประเมินมูลค่า 
เพื่อช าระราคาทรัพยสิ์นที่ไดม้าจากการแปลงสภาพโดยแลกกับหน่วยทรัสต ์(pay in kind) 
 
3.  ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหน่วยทรัสตข์องผูล้งทุนต่างดา้ว 
เป็นตน้) 
 
4.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
 4.1  เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
  - ให้ระบวุ่าเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการจดัส่งหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  

         - ให้ระบุช่องทาง วนั เวลา สถานที่ ในการจัดส่งหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์    
 (3) วนัและวิธีการจองและการช าระค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  
     (ก) ให้ระบวุนั เวลา สถานที่จองซ้ือหน่วยทรัสต ์และวิธีการรับช าระค่าจองซ้ือ 
     (ข) ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) 
(4)   วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสตโ์ดยให้ระบุหลกัการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือ  

 4.2  เพื่อระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่ (ถา้มี)  
  (1)  วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 

  - ให้ระบวุ่าเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหรือไม่   
 (2) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  

         - ให้ระบุช่องทาง วนั เวลา สถานที่ ในการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรัสต ์    
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 (3)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์  
 (ก) ให้ระบุวนั เวลา สถานที่จองซ้ือหน่วยทรัสต ์และวิธีการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ 

และช่องทางในการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ การเก็บรักษาค่าจองซ้ือ     
  (ข) ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้ง 

ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์      
(4) วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต ์   

   (ก)  ให้ระบุหลกัการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จะไดร้ับจดัสรรอย่างชดัเจน  หากมกีารแบ่งจ านวนหน่วยทรัสตแ์ละเสนอขาย  
ผูล้งทุนต่างประเทศให้ระบุดว้ย  

       (ข)  ใหร้ะบุวิธีการจดัสรรในกรณีมีผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าที่เสนอขาย  
  (5)  ขอ้จ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน  และขอ้จ ากดัการถือและโอนหน่วยทรัสต ์

 เน่ืองจากประกาศว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
และการเปิดเผยขอ้มูลไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรัสตไ์ว ้ ดงันั้น  บริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิที่จะ 
ไม่จดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์เช่น         

  (ก)  การจดัสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกิน 
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด    
                              รวมทั้งให้ระบุขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หากต่อมามีผูถื้อหน่วยทรัสตถื์อ
หน่วยทรัสตเ์กินกว่าอตัราที่ก าหนดว่า ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน 
และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอตัราที่ก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยก 
ประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวให้เป็นของผูร้ับประโยชน์รายอ่ืน และถือว่าผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวง 
รับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแลว้ 

 (ข)  ให้แสดงขอ้มูลดว้ยว่ามีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดทีเ่ก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรพัย ์
ที่กองทรสัตล์งทุน ก าหนดอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวห้รือไม ่ อย่างไร   ในกรณีที่มีขอ้ก าหนด
ดงักล่าว  บริษทัจะสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้กบัผูล้งทุนตา่งดา้วเพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัรา 
ในกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น  
  (6)  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต์ 

 ให้ระบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ท าให้ตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์ตลอดจนวิธีการ 
และระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี หากการคืนเงินค่าจองซ้ือเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ระบุดว้ยว่ามีค่าปรับเท่าใด 

 ในกรณีการแปลงสภาพทีไ่ม่มีการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์ห้บคุคลทัว่ไปเพื่อลงทุน 
ในทรพัยสิ์นใหม่ ใหร้ะบเุฉพาะ (1) และ (3) (ก)   
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5.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายคร้ังน้ี   
  ให้ประมาณค่าใชจ้่ายประเภทต่าง  ๆเป็นตวัเงิน และยอดรวมค่าใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย
ครั้ งน้ี   
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมลูโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

1.1 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายครั้ งแรก 
 1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหาร ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสาร 
แนบทา้ยน้ี) ณ วนัที่...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

 
 นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุม

ภายในที่ดี และระบบการบริหารจดัการที่รัดกุมเพียงพอ ทีจ่ะท าให้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสต์
มีความถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งเพื่อให้การจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์
ของกองทรัสต”์ 
   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
 

 1.1.2 กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1.1 ไดส้อบทานขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่จดัส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัที่...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้



 30 

 

 

 

ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด  
หรือขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละการด าเนินการของบริษทัจดัการ 

ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีเป็นขอ้มูลที่จดัท าข้ึนโดยอา้งอิงจากขอ้มูลที่ไดร้ับจากบริษทั
จดัการ  โดยขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีมิไดม้ีการแกไ้ข ปกปิด หรือดดัแปลง 
ในสาระส าคญัอนัอาจท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญัที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน”  
  

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
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1.2 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตโ์ดยมีการเพิ่มทุน 
      1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ 

การจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหารหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน 
ที่รับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย (ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัที่
...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ  นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  

 (1) งบการเงินของกองทรัสตแ์ละขอ้มูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแ์ลว้  

 (2) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ  
การบริหารจดัการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัและกองทรัสตม์ีความถูกตอ้ง
ครบถว้น  รวมทั้งเพื่อให้การจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์ของกองทรัสต”์   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดร้ับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต ์            
(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

 
1.2.2 กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

“ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.2.1 ไดส้อบทานขอ้มูลใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่จดัส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัที่...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้
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ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละการด าเนินการของบริษทัจดัการ 
ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี เป็นขอ้มูลที่จดัท าข้ึนโดยอา้งอิงจากขอ้มูลที่ไดร้ับจากบริษทั
จดัการ  โดยขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ีมิไดม้ีการแกไ้ข ปกปิด หรือดดัแปลง 
ในสาระส าคญัอนัอาจท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญัที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน”   
   

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

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดร้ับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต ์            
(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 
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2.  การรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 

บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์โดยให้ใช้ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
   “ขา้พเจา้ในฐานะผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อก และ/หรือ  
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารหลกัฐานทั้งหมดที่จดัส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย (ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จดัส่งผ่านระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยน้ี) ณ วนัที่
...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”   

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นว่าขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเงื่อนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น   

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง....................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เน่ืองจาก ........................................”(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือไม่ไดร้ับความร่วมมือจากเจา้ของขอ้มูล)”  หรือ  

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้....................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ....................แทน”  
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง 

ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติมดงัน้ี  
 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก...............................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี”   
 

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

 


