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ส่วนที ่1  
ข้อมูลท่ัวไป   

(ระบชุื่อกองทรสัต)์   
 

  ขอ้มลูที่ก าหนดใหเ้ปิดเผยตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) ต่อไปนี ้
เป็นเพียงขอ้มลูขัน้ต ่าที่ตอ้งเปิดเผย ผูจ้ดัการกองทรสัตค์วรพิจารณาเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมที่ช่วยท าให้                   
ผูล้งทนุเขา้ใจและเห็นภาพธุรกิจของกองทรสัตไ์ดช้ดัเจนขึน้  
 
1. ขอ้มลูทั่วไป  

1.1 ใหร้ะบขุอ้มลูที่ส  าคญัของกองทรสัต ์เช่น ทนุช าระแลว้ อาย ุ(ถา้ก าหนด) ผูจ้ดัการ 
กองทรสัต ์ทรสัตี   

1.2 ใหอ้ธิบายการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัในปีที่ผ่านมาพอสงัเขป 
1.3 ขอ้มลูของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุ เช่น   

  (ก)  รายละเอียดทรพัยส์ินโดยแยกตามประเภททรพัยส์ิน พรอ้มทัง้มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
มลูค่าทรพัยส์ินตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม อตัราส่วนต่อมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์และมลูค่า
หน่วยทรสัต ์ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ 

  (ข)  รายละเอียดอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุทกุรายการ โดยแยกตามรายทรพัยส์ิน ซึ่งมี 
สาระส าคญัอย่างนอ้ยเก่ียวกบัชื่อ ที่ตัง้ ลกัษณะ ประเภทการใชง้าน ขนาดพืน้ที่ อายกุารเช่า ลกัษณะการ
จดัหาผลประโยชน ์ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินมลูค่าหรือสอบทานการประเมิน มลูค่าครัง้ลา่สดุ 
รายไดใ้นรอบปีบญัชีนัน้ และภาระผกูพนัต่าง ๆ  

1.4 การจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์
 - ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์เช่น เป็นการปลอ่ยเช่า 

พืน้ที่ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าหลายราย หรือมีการกระจกุตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ อย่างไร      
     -  หากเป็นใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการกระจกุตวั

ของผูเ้ช่าอย่างมีนยัส าคญั ใหส้รุปสาระส าคญัของรา่งสญัญาจดัหาผลประโยชน ์  และขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้ช่า 
รวมทัง้การวิเคราะหข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์เก่ียวกบัผลกระทบของการเปลี่ยนตวัผูเ้ช่า    
  -  หากผูเ้ช่าหลกัเป็นกลุม่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหร้ะบุความสมัพนัธ ์
และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้การวิเคราะหข์องผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่แสดงไดว้่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction)    

 -  ในกรณีมีการว่าจา้งผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ ใหแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว เช่น  ประสบการณใ์นการบรหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่กองทรสัตล์งทนุ  
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ค่าตอบแทนที่ไดร้บัจากกองทรสัต ์มีความสมัพนัธเ์ชิงการถือหุน้หรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์หรือไม่ อย่างไร   

 - ใหร้ะบรุายละเอียดว่า  ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยม์ีอสงัหารมิทรพัยอ่ื์นภายใตก้าร
จดัการท่ีอาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์หรือไม่ อย่างไร  รวมทัง้ขอใหอ้ธิบาย 
กลไกหรือมาตรการที่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชใ้นการก ากบัดแูลผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อปอ้งกนัความขดัแยง้            
ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์และกองทรสัต ์  

   -  ในกรณีที่กองทรสัตล์งทนุอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่กองทรสัตไ์ม่สามารถประกอบ
ธุรกิจเองได ้เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ัง้โครงการแก่ผูป้ระกอบการ  ใหร้ะบุ 
ขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้ช่า เช่น  ขอ้มลูทั่วไป  ทีมบรหิาร ประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจนัน้ ๆ  ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา  เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่า ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบั
ความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏิบติัตามสญัญาเช่า   รวมทัง้ใหแ้สดงขอ้มลูค่าเช่าที่กองทรสัตไ์ดร้บัในปีที่
ผ่านมาว่าผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได ้  ตามสญัญาหรือไม่  นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเช่าผนัแปร
ซึ่งขึน้กบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า  ใหเ้ปิดเผยจ านวนค่าเช่าผนัแปรซึ่งตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ 
ที่กองทรสัต ์ไดร้บั   

  - ในกรณีอสงัหารมิทรพัยม์ีรบัประกนัรายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้   
   (1) เงื่อนไขและสาระส าคญัของสญัญาการประกนัรายได ้รวมทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบั 

ผูร้บัประกนั รายได ้ 
 (2) ผลการด าเนินงานของอสงัหารมิทรพัยเ์มื่อเทียบกบัรายไดค่้าเช่าที่มีการรบัประกนั  
 (3) การปฏิบติัตามสญัญารบัประกนัรายไดใ้นปีที่ผ่านมา  

   (4) ในกรณีที่ผูร้บัประกนัจดัใหม้ีหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ 
หลกัประกนัอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลมุจ านวนและระยะเวลาการรบัประกนั   ใหเ้ปิดเผยอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ธนาคารพาณิชยท์ี่ออกหนงัสือค า้ประกนั  ครัง้ลา่สดุซึ่งไม่เกิน 1 ปี  โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ส  านกังานยอมรบั   

   (5) ในกรณีที่ผูร้บัประกนัไม่ไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือค า้ประกนัตาม (4)  ใหบ้รษิัทเปิดเผย
ขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 
   - การอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูร้บัประกนัรายไดค้รัง้ลา่สดุ ซึ่งไม่เกิน 1 ปี 
โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ส  านกังานยอมรบั   

 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้บัประกนัรายไดท้ี่จดัท า             
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้บัประกนัรายไดใ้นสามรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ หรือที่จดัท า              
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้บัประกนัรายไดเ้ท่าที่มีการจดัท าไวใ้นกรณีที่ผูร้บัประกนัรายได ้          
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ไม่ถึงสามปี 
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 - การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูร้บัประกนั
รายได ้และความสามารถของผูร้บัประกนัรายไดใ้นการปฏิบติัตามสญัญา โดยในกรณีที่ผูส้อบบญัชี 
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้บัประกนัรายได ้ 
บรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว รวมทัง้วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือของงบการเงินหรืองบการเงินรวมของ 
ผูร้บัประกนัรายไดด้ว้ย 

   - ใหเ้ปิดเผยงบการเงินของผูร้บัประกนัรายไดส้  าหรบัสามรอบปีบญัชียอ้นหลงั  
1.51  ในกรณีที่มีการกูย้ืมเงิน ใหร้ะบขุอ้มลูดงันี ้

  (1)  วิธีการกูย้ืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุน้กู ้เป็นตน้  
โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสญัญากูย้ืมเงิน หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้รายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้ืม (ถา้มี) 
  (2)  สถานะของการกูย้ืมเงิน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี เช่น จ านวนเงินกู ้และสดัสว่น 
การกูย้ืมเงินเมื่อเทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัต ์เป็นตน้  และการปฏิบติัตามสญัญากูย้ืมเงิน  
หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ที่ผ่านมา (ถา้มี) 
  (3)  ในกรณีที่มีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหนี ้ ใหร้ะบุจ านวนเงินที่จะกนัส ารองไว้
ในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิน้  จ านวนเงินที่ไดก้นัส ารองในรอบปีบญัชีลา่สดุ และยอดรวมของเงิน 
ที่ไดม้ีการกนัส ารองจนถึงรอบปีบญัชีล่าสดุ 
  (4)  ในกรณีที่กองทรสัตก์ูย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ ใหร้ะบมุลูค่า 
และสดัสว่นการถือหุน้กูข้องผูท้ี่จ  าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหส้ิทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทรสัต ์ 
และกลุม่บคุคลเดียวกนักบับุคคลดงักลา่ว (ถา้มี) ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
เป็นบรษิัทย่อยของผูท้ี่จ  าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหส้ิทธิในอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทรสัต ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
เพิ่มเติมที่ชดัเจนเก่ียวกบัความสมัพนัธด์งักลา่ว รวมทัง้เปิดเผยจ านวนและสดัสว่นการถือหน่วยทรสัตข์อง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และมลูค่าและสดัสว่นการถือหุน้กูข้องผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย  
 
2. ปัจจยัความเสี่ยง  
   ใหร้ะบปัุจจยัความเสี่ยงที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า  อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการลงทนุ
ของผูล้งทนุอย่างมีนยัส าคญั โดยความเสี่ยงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินลงทุน หรือไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้บั  ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเสี่ยง เหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุอง               
ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขไดใ้หร้ะบุดว้ย)  แนวโนม้หรือ                    
ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีมาตรการรองรบัไว ้                    
____________________________ 
1 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 86/2558  เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลู 

   เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2558 
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เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีนยัส าคญัแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตอ์ธิบายเพิ่มเติม 
รวมทัง้ความเสี่ยงดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  เช่น    

-   ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรสัตไ์ม่กระจายการลงทนุ ท าใหร้ายไดข้องกองทรสัตต์อ้ง 
พึ่งพิงอสงัหารมิทรพัยใ์ดอสงัหารมิทรพัยห์นึ่ง     

-   ความเสี่ยงจากอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่กองทรสัตล์งทนุ  
-   ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ และการต่อ 

สญัญาเช่า  
-   ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ผูเ้สนอขายเห็นว่า จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบ เช่น  ความเสี่ยง 

จากการกูย้ืมเงิน  ความเสี่ยงจากการลงทนุบางสว่นในอสงัหารมิทรพัยท์ี่ยงัไม่ก่อสรา้งหรือสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ 
ความเสี่ยงจากการไม่กระจายผูเ้ช่า       
 
3. ขอ้พิพาทหรือขอ้จ ากดัสิทธิในการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์   
                 ใหเ้ปิดเผยว่า อสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม หรือมี 
ขอ้พิพาทใด ๆ หรือไม่  ทัง้นี ้อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทรสัตท์ี่มีจ  านวน 
สงูกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ  และ (2) กรณีที่กระทบ 
ต่อการลงทนุและการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัตอ์ย่างมีนยัส าคญั  แต่ไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบเป็นตวัเลขได ้  
 
4. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลงทนุ    
    ใหอ้ธิบายภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์
ที่ลงทนุและแนวโนม้ของธุรกิจดงักลา่ว รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรสัตจ์ะไดร้บั    
 
5. รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ 
กองทรสัตก์บัทรสัตีและบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี   

5.1 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ 
กองทรสัต ์ 

(1) ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยใหร้ะบชุื่อกลุม่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์และเปิดเผยขอ้มลู
ธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปรมิาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มลูค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พรอ้มทัง้แสดงราคา
ประเมิน หรืออตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผูป้ระเมินค่าทรพัยส์ิน   

      (2) ใหอ้ธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์



  5 

5.2 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
      ใหเ้ปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตแีละบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

โดยใหร้ะบขุอ้มลูเช่นเดียวกบัขอ้ 5.1(1) 
 
6. ผูจ้ดัการกองทรสัต ์   

 ใหแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้   
(1) ขอ้มลูทั่วไป  
(2) ผูถื้อหุน้ ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี ้พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ที่ถือและสดัสว่น 

การถือหุน้ลา่สดุ  ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ  านาจ 
ควบคมุเดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั  

(ก) กลุม่ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก  
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

   (ค)  กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
 หรือการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัส าคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเขา้เป็นกรรมการที่มีอ  านาจจดัการ  
    ในกรณีที่รายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏขา้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ที่ 
แทจ้รงิ เช่น รายชื่อผูถื้อหุน้ที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  ใหร้ะบชุื่อบุคคล 
หรือกลุม่บคุคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบุคคลดงักลา่วดว้ย เวน้แต่จะมีเหตุ 
อนัสมควรที่ท าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิได ้  

 (ง)  นิติบคุคลที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
(3) โครงสรา้งการจดัการ  ใหอ้ธิบายโครงสรา้งการบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร  วฒุิการศกึษา ประสบการณ ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุหรือการบรหิารจดัการ 
อสงัหารมิทรพัย ์  

(4) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์  
(5) การบริหารจดัการ  ใหอ้ธิบายถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ                  

งานดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต ์  
(6) บคุลากร ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทัง้หมด และจ านวนพนกังานในสายงานหลกั รวมทัง้

ประสบการณด์า้นการจดัการหรือลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จะเป็นประโยชนใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัต ์
รวมทัง้อธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน    

(7) การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน  ใหอ้ธิบายว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายและวิธีการ
ดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของกองทรสัตไ์ปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน รวมทัง้เพื่อการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละหน่วยทรสัตโ์ดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร ่ต่อสาธารณะหรือไม่ 
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อย่างไร (เช่น ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการซือ้หลกัทรพัยแ์ละหน่วยทรสัต ์และมาตรการ
ลงโทษหากผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บว่ามีการน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน เป็นตน้) เพื่อให้ 
ผูล้งทนุเห็นภาพว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีมาตรการป้องกนั การท่ีกรรมการและผูบ้รหิารใชป้ระโยชนจ์าก 
ขอ้มลูภายในอย่างไร  

(8)  กระบวนการและปัจจยัที่ใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทนุ รวมทัง้การบริหารจดัการกองทรสัต ์ 
    (9)  ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชนข์องกองทรสัต ์ และสรุปความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(10) ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ใหร้ะบวุ่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทน 
ในลกัษณะใด และอตัราใด รวมทัง้ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าว   

(11)  ในกรณีที่ท าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทรสัตอ่ื์น  ใหร้ะบุว่ามีก่ีกองทรสัต ์และแต่ละ 
กองทรสัตล์งทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์ด (พอสงัเขป)   

(12)  หากในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูจ้ดัการ 
กองทรสัตใ์นมลูค่าเกินกว่าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย 

การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ปิดเผยความสมัพนัธ์ 
ทางธุรกิจที่ท าใหบ้คุคลดงักล่าวมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
การปฏิบติัหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ  

 
7.  ทรสัตี   
  (1) ใหร้ะบขุอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัทรสัตี เช่น  ชื่อ สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศพัท ์โทรสาร Homepage (ถา้มี)  
  (2) ใหร้ะบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี   
  (3) ค่าธรรมเนียมที่ไดร้บัจากการท าหนา้ที่ทรสัตี  
 
8. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์  
   8.1  ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป  
           ใหแ้สดงขอ้มลูจากงบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัที่สะทอ้นถึงฐานะการเงิน                 
และผลการด าเนินงาน   
           หมายเหต ุ ในกรณีที่มีการท าจดัประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ว ้ ในการจดัท าแบบ 56-REIT ในปีถดัไป  ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งอธิบายว่า 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการที่ท าไวอ้ย่างไร  ทัง้นี ้หากประมาณการดงักล่าว 
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จดัท าขึน้โดยมีเหตอุนัควรทราบอยู่แลว้ว่า  สมมติฐานนัน้ไม่สมเหตสุมผล แบบแสดงรายการขอ้มลูดงักลา่ว
อาจเขา้ข่ายแสดงรายการขอ้มลูที่เป็นเท็จหรือปกปิดขอ้มลูที่ควรจะตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ซึ่งผูจ้ดัการ
กองทรสัตอ์าจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 238 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  
   8.2  ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน   
           ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่
ส  าคญั ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
หากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์คยแจง้ผลการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัยห์รือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบติัตามแผนดงักลา่วดว้ย  
             นอกจากนี ้หากกรณีที่มีแนวโนม้ ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ  หรือปัจจบุนัที่อาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต  ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตอ์ธิบายดว้ย  
 
9.  ขอ้มลูอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
    ใหร้ะบขุอ้มลูอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้
รายการขา้งตน้เป็นเพียงรายการขัน้ต ่า โดยบรษิัทยงัคงมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลู 
ใหถ้กูตอ้ง และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
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ส่วนที ่2 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

   การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีนัน้ ใหก้รรมการ 
บรษิัท 3 ลงลายมือชื่อพรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีพรอ้มทัง้มอบอ านาจให ้
บคุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้  

1. กรรมการบรหิารทกุคน  ใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงันี ้
         “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบริษัท ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง 
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”  นอกจากนี ้
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  
  (1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
กองทรสัตแ์ลว้ 

  (2) ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มลู 
ของบรษิัทและกองทรสัตใ์นส่วนที่เป็นสาระส าคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 
 (3) ขา้พเจา้ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบติั 
ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัที่................................ 
ต่อผูส้อบบญัชีของกองทรสัตแ์ลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการ 
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต์ 
  ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได ้
รบัรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้............................................เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบั
เอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากบัไว ้  ขา้พเจา้ 
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 1. ............................................ ................................................ ................................................ 
 2.............................................. ................................................ ................................................ 
 3. ............................................ ................................................ ................................................ 

  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตีใหด้ าเนินการแทน
กองทรสัต ์(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรสัตีมาพรอ้มดว้ย) 

 

2 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 19/2558 หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั 
   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
3 ค  าว่า “บริษัท” ในส่วนนีห้มายถึง ผูจ้ดัการกองทรสัต ์  
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2. กรรมการคนอ่ืนของบรษิัทนอกจาก 1.  ใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงันี ้ 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้  และ 

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง
ครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้                 
ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ  ท าใหผู้อ่ื้น                 
ส  าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให.้......................................... 
เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................
ก ากบัไว ้  ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักลา่วขา้งตน้”   
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ............................................ ................................................ ................................................ 
2.............................................. ................................................ ................................................ 
3. ............................................ ................................................ ................................................ 

 ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตีใหด้ าเนินการแทน 
กองทรสัต ์(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรสัตีมาพรอ้มดว้ย) 

 
          ชื่อ ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ  ..........................................    .........................................   ...................................... 
 


