
 

 

 แบบ 69-Private REIT  
 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษทั     (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต)์   

เสนอขายหน่วยทรัสตข์อง  

ช่ือเฉพาะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
      ช่ือองักฤษ (ถา้มี)   

 
- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของกองทรัสต ์เช่น อายกุองทรัสต ์(ถา้มี) จ านวนเงินท่ีจะระดมทุน จ านวน

หน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย  
- ใหร้ะบุวตัถุประสงคข์องการระดมเงินในคร้ังน้ีของกองทรัสต ์ 
- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์(ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ ทรัสตี   
- วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) และวนัท่ีแบบแสดง

รายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
- ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนวา่  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต ์ 
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  การมีผลใชบ้งัคบัของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์ มิไดเ้ป็นการแสดงวา่ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด  ทั้งน้ี  การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน้ี์เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ขอ้ความหรือรายการเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไดซ้ื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี 
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นเทจ็ 
 



                                             2 
 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 
 
1. ข้อมูลเกีย่วกบักองทรัสต์ 

(1)  ช่ือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั    
(2) ช่ือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดัภาษาองักฤษ (ถา้มี) 
(3) อายกุองทรัสต ์(ถา้มี)  
(4) จ านวนเงินท่ีจะระดมทุน และวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน  
(5) ลกัษณะของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(6) ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น 

(ก) ทรัพยสิ์นเดิม (ถา้มี) 
(ข) ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนเพิ่มเติม 

(7) ขอ้มูลหน่วยทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์
(ก) เงินทุนช าระแลว้ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั 
(ข) กรณีมีการแบ่งหน่วยออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด 

       พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 
 (ค) นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ 
 (ง) โครงสร้างผูถื้อหน่วยทรัสต ์: ใหร้ะบุรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก (ถา้มี) พร้อมทั้ง 
       จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล์่าสุด 
 
2.  ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(1) รายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย 
(2) ลกัษณะของผูล้งทุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหน่วยทรัสต ์
(3) จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตจ์ะจดัสรรให้ผูล้งทุนแต่ละลกัษณะ  
(4) วิธีการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต ์
(5) การส่งมอบหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บจดัสรร  
(6) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (ถา้มี) : ในกรณีหน่วยลงทุนของกองทรัสตท่ี์เสนอขายมีการแบ่ง 

หน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ใหแ้สดงขอ้มูลขา้งตน้ตามชนิดของหน่วยลงทุน 
 

ส่วนท่ี 2 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ใหแ้นบสัญญาก่อตั้งทรัสตร์ะหวา่งผูก่้อตั้งทรัสต ์(ผูจ้ดัการกองทรัสต)์ กบัทรัสตี 
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ส่วนท่ี 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  
 1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก 
 1.1  กรรมการบริหารทุกคนใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง 
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
  “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหารไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหาร 
ของบริษทั ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
 นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบควบคุม
ภายในท่ีดี และระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสต์
มีความถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์ของ
กองทรัสต”์   

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

                  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 

 
 1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
 “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 1.1. ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”   

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

                  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
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หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย       
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

 
 2.   ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน 
 2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท า
งบการเงินของกองทรัสต ์ให้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี   
  “ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการบริหารหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน 
ท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานท่ีรับผิดชอบการจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
 (1) งบการเงินของกองทรัสตแ์ละขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแ์ลว้  
 (2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีดี และระบบ  
การบริหารจดัการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและกองทรัสตมี์ความถูกตอ้ง
ครบถว้น  รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประโยชน์ของกองทรัสต”์   

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

 

หน่ง 

      ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต ์            
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 
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 2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

“ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการคนอ่ืนของบริษทันอกจาก 2.1 ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี...........................แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือ
ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”   

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

 

หน่ง 

      ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

 
หมายเหต ุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบุ้คคลใด 

ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้เกิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต หรือไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 
 


