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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป   

(ระบุชื่อกองทรัสต์)   
 

  ข้อมูลที่ก าหนดให้เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-REIT) ต่อไปนี้
เป็นเพียงข้อมูลขั้นต่ าที่ต้องเปิดเผย ผู้จัดการกองทรัสต์ควรพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยท าให้                   
ผู้ลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของกองทรัสต์ได้ชัดเจนขึ้น  
 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ให้ระบุข้อมูลที่ส าคัญของกองทรัสต์ เช่น ทุนช าระแล้ว อายุ (ถ้าก าหนด) ผู้จัดการ 
กองทรัสต์ ทรัสตี   

1.2 ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปีที่ผ่านมาพอสังเขป 
1.3 ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เช่น   

  (ก)  รายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม อัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ และมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีน้ัน 

  (ข)  รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สิน ซึ่งมี 
สาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ต้ัง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า ลักษณะการ
จัดหาผลประโยชน์ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมิน มูลค่าครั้งล่าสุด 
รายได้ในรอบปีบัญชีนั้น และภาระผูกพันต่าง ๆ  

1.4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 - ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น เป็นการปล่อยเช่า 

พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร      
     -  หากเป็นให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการกระจุกตัว

ของผู้เช่าอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์   และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า 
รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์ เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า    
  -  หากผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ระบุความสัมพันธ์ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่แสดงได้ว่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction)    

 -  ในกรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น  ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน  
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ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร   

 - ให้ระบุรายละเอียดว่า  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์อ่ืนภายใต้การ
จัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งขอให้อธิบาย 
กลไกหรือมาตรการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้ง            
ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์   

   -  ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล  และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ  ให้ระบุ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น  ข้อมูลทั่วไป  ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา  เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า   รวมทั้งให้แสดงข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับในปีที่
ผ่านมาว่าผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้   ตามสัญญาหรือไม่  นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเช่าผันแปร
ซึ่งขึ้นกับการด าเนินงานของผู้เช่า  ให้เปิดเผยจ านวนค่าเช่าผันแปรซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ 
ที่กองทรัสต์ ได้รับ   

  - ในกรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
   (1) เงื่อนไขและสาระส าคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้รับประกัน รายได้  
 (2) ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน  
 (3) การปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา  

   (4) ในกรณีที่ผู้รับประกันจัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์หรือ 
หลักประกันอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกัน   ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือ 
ธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ าประกัน  ครั้งล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปี  โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ   

   (5) ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันตาม (4)  ให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้  
   - การอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี 
โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ   

 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่จัดท า             
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด หรือที่จัดท า              
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดท าไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้           
เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นไม่ถึงสามปี 
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 - การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้รับประกัน
รายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี 
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้  
บริษัทต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของงบการเงินหรืองบการเงินรวมของ 
ผู้รับประกันรายได้ด้วย 

   - ให้เปิดเผยงบการเงินของผู้รับประกันรายได้ส าหรับสามรอบปีบัญชีย้อนหลัง  
1.51  ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงิน ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 

  (1)  วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น  
โดยต้องสรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืม (ถ้ามี) 
  (2)  สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เช่น จ านวนเงินกู้ และสัดส่วน 
การกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นต้น  และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน  
หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
  (3)  ในกรณีที่มีการกันเงินส ารองเพื่อการช าระหนี้  ให้ระบุจ านวนเงินที่จะกันส ารองไว้
ในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  จ านวนเงินที่ได้กันส ารองในรอบปีบัญชีล่าสุด และยอดรวมของเงิน 
ที่ได้มีการกันส ารองจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด 
  (4)  ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ระบุมูลค่า 
และสัดส่วนการถือหุ้นกู้ของผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์  
และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ 
เป็นบริษัทย่อยของผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ ให้เปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่วนการถือหุ้นกู้ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย  
 
2. ปัจจัยความเสี่ยง  
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ  ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ               
ความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)  แนวโน้มหรือ                    
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากน้ี หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้                     
____________________________ 
1 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 86/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 

   เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2558 
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เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสตอ์ธิบายเพิ่มเติม 
รวมทั้งความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น    

-   ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน ท าให้รายได้ของกองทรัสต์ต้อง 
พึ่งพิงอสังหาริมทรัพย์ใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่ง     

-   ความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน  
-   ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และการต่อ 

สัญญาเช่า  
-   ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่ผู้เสนอขายเห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น  ความเสี่ยง 

จากการกู้ยืมเงิน  ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ก่อสร้างหรือสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
ความเสี่ยงจากการไม่กระจายผู้เช่า       
 
3. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดสิทธิในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์    
                 ใหเ้ปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม หรือมี 
ข้อพิพาทใด ๆ หรือไม่  ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มีจ านวน 
สูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด  และ (2) กรณีที่กระทบ 
ต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้   
 
4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน    
    ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ    
 
5. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ 
กองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี   

5.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ 
กองทรัสต์  

(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
กับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคา
ประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน   

      (2) ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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5.2 รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
      ให้เปิดเผยธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

โดยให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 5.1(1) 
 
6. ผู้จัดการกองทรัสต์    

 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้    
(1) ข้อมูลทั่วไป  
(2) ผู้ถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วน 

การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจ 
ควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

   (ค)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ 
 หรือการด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจจัดการ  
    ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ 
แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุชื่อบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ 
อันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้   

 (ง)  นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์  
(3) โครงสร้างการจัดการ  ให้อธิบายโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร  วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ 
อสังหาริมทรัพย์   

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์   
(5) การบริหารจัดการ  ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ                  

งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์   
(6) บุคลากร ให้แสดงจ านวนพนักงานทั้งหมด และจ านวนพนักงานในสายงานหลัก รวมทั้ง

ประสบการณ์ด้านการจัดการหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน    

(7) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  ให้อธิบายว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการ
ดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของกองทรัสต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณะหรือไม่ 
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อย่างไร (เช่น ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ และมาตรการ
ลงโทษหากผู้จัดการกองทรัสต์พบว่ามีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น) เพื่อให้ 
ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการป้องกัน การท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก 
ข้อมูลภายในอย่างไร  

(8)  กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการกองทรัสต์  
    (9)  ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์  และสรุปความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์  

(10) ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์  ให้ระบุว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทน 
ในลักษณะใด และอัตราใด รวมทั้งฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าว   

(11)  ในกรณีที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืน  ให้ระบุว่ามีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ 
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด (พอสังเขป)   

(12)  หากในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการ 
กองทรัสต์ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ  

 
7.  ทรัสตี   
  (1) ให้ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น  ชื่อ สถานที่ต้ังส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)  
  (2) ให้ระบหุน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
  (3) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่ทรัสตี  
 
8. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์   
   8.1  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป  
           ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน                 
และผลการด าเนินงาน   
           หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการท าจัดประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ไว้  ในการจัดท าแบบ 56-REIT ในปีถัดไป  ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องอธิบายว่า 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการที่ท าไว้อย่างไร  ทั้งนี้ หากประมาณการดังกล่าว 
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จัดท าขึ้นโดยมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า  สมมติฐานนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
อาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระส าคัญ ซึ่งผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 238 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
   8.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
           ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หากผู้จัดการกองทรัสต์เคยแจ้งผลการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย  
             นอกจากน้ี หากกรณีที่มีแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ  หรือปัจจุบันที่อาจมีผลต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์อธิบายด้วย  
 
9.  ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ 
รายการข้างต้นเป็นเพียงรายการขั้นต่ า โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล 
ให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 2 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

   การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนั้น ให้กรรมการ 
บริษัท 3 ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปพีร้อมทั้งมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปแีทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

1. กรรมการบริหารทุกคน  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้ 
         “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปฉีบับนี้แล้ว และ 
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”  นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
กองทรัสต์แล้ว 

  (2) ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูล 
ของบริษัทและกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว 
 (3) ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่................................ 
ต่อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ 
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 
  ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากับไว้   ข้าพเจ้า 
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

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

  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทน
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 

2 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
3 ค าว่า “บริษัท” ในส่วนน้ีหมายถึง ผู้จัดการกองทรัสต์   
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2. กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้  
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว  และ 

ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า                 
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืน                 
ส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.......................................... 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................
ก ากับไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”   
 

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

 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทน 
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
          ชื่อ ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ  ..........................................    .........................................   ...................................... 
 


