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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกองทรัสต์
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
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15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อานวยการฝ่าย
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์
1. สาระสาคัญของกองทรัสต์
ให้ระบุข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลที่สาคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนชาระแล้ว อายุ (ถ้ากาหนด)
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี
- สรุปข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ลักษณะการลงทุน ราคา
ที่ลงทุน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ วันที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินครั้งล่าสุด และราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
- สรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน หากกองทรัสต์ให้เช่า
ระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าด้วย
- ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลที่สาคัญ เช่น เงื่อนไข
การรับประกันรายได้ ข้อมูลผู้รับประกันรายได้และอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญที่กระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ (Milestone)
ในปีที่ผ่านมา เช่น การลงทุนเพิ่มหรือการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ การแก้ไขสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงผู้เช่ารายใหญ่ และการเปลี่ยนผู้บริหารโรงแรมสาหรับกรณีการลงทุน
ในโรงแรม เป็นต้น
- สรุปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เช่น ผู้ให้กู้ สถานะของการกู้ยืมเงิน
ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
- ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทรัสต์สาหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้ระบุจานวนเงินและร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายไตรมาส
- การวิเคราะห์และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
- กรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุนในสัดส่วนดังกล่าว
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2. ความเสี่ยงที่สาคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ให้ระบุรายการปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทาให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือ
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะ
และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้
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ส่วนที่ 2
การดาเนินกิจการของกองทรัสต์
1. ข้อมูลทั่วไป
ให้ระบุชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนชาระแล้ว อายุ (ถ้ากาหนด) ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบันดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานหรือการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคต
ต่อไป
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์
(1) ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งคาอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต์
ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว
(2) ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์โดย
มีสาระสาคัญตามเอกสารแนบ 2 และระบุช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับ
เต็มได้
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์
(1) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น
(2) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สิน ซึ่งมี
สาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า อายุอาคาร
วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ราคาที่เข้าลงทุน วันที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินครั้งล่าสุด ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
รายได้ในรอบปีบัญชีนั้น และหากกองทรัสต์ให้เช่าระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญา
เช่าด้วย
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(3) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกับแผนงานของโครงการ
(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน
ให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งผลกระทบที่กองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนทางอ้อมในบริษัทผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผล และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ต้องเข้าลงทุน
ในสัดส่วนดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องการร่วมทุน เช่น เงื่อนไขที่สาคัญ
ของการร่วมลงทุน การถือหุ้นและการแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นแต่ละราย การทาสัญญาของกองทรัสต์เป็นไปตาม
กฎหมายและมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และข้อจากัดในกรณีที่กองทรัสต์ต้องการถอนการลงทุน เป็นต้น
(5) ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักตามข้อ (2) เป็นทรัพย์สินหลักที่ได้มาภายในระยะเวลาบัญชี
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) วันที่ ราคา และผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในทรัพย์สิน
แล้วแต่กรณี
(ข) เหตุผลในการลงทุนและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการทารายการ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ พร้อมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของทารายการ
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งสองราย เช่น วันที่ทาการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น
(ง) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน
(จ) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุ
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ทาให้รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
(6) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลา
บัญชี (ถ้ามี) ซึ่งต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้อย ดังนี้
(ก) วันที่ ราคา และผู้รับโอนทรัพย์สิน
(ข) เหตุผลในการจาหน่ายและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการทารายการ พร้อมทั้ง
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จาหน่ายของผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เช่น วันที่ทาการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น
(ง) ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จาหน่าย กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(จ) กรณีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุ
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ทาให้รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
(1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงสร้างรายได้
ค่าเช่า การให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร อายุเฉลี่ยของ
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรืออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอัตราต่าสุดและสูงสุด
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อ
ผู้เช่าที่มีนัยสาคัญต่อสัดส่วนรายได้หรือพื้นที่ให้เช่า เป็นต้น ทั้งนี้ หากอสังหาริมทรัพย์มีข้อจากัดหรือ
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายเรื่องดังกล่าวด้วย
(2) หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการ
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยสาคัญ ให้สรุปสาระสาคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
(3) หากผู้เช่าหลักเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่แสดงได้ว่า
การกาหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction) หรือไม่
อย่างไร
(4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลดังนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์
เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร
(ข) กรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจทาให้เกิด
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ระบุมาตรการในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
หรือไม่อย่างไร
(5) กรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจเองได้ (เช่น โรงแรม หรือโรงพยาบาล) และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ
ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น ข้อมูลทั่วไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจนั้น ๆ
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าในระยะเวลาที่ผ่านมา และให้แสดง
ข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับในปีที่ผ่านมาว่าผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุ
มาตรการดาเนินการหากผู้เช่ารายปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
กาหนดค่าเช่าผันแปรซึ่งขึ้นกับการดาเนินงานของผู้เช่า ให้เปิดเผยจานวนค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ
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(6) กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้แสดงสถานะปัจจุบันโดยระบุข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้รับประกันรายได้
(ข) ผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน
(ค) การปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้
ผู้รับประกันรายได้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดาเนินการ
ของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้จัดให้มีหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์
หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจานวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับ
ความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้าประกันครั้งล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็น
การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานยอมรับ
(จ) ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้ไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้าประกันตาม (ง) ให้เปิดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี
โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานยอมรับ
- สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่จัดทาจาก
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด หรือที่จัดทาจาก
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทาไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นไม่ถึงสามปี
- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของผู้รับประกัน
รายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกัน
รายได้ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตาม
สัญญารับประกันรายได้
2.6 การกู้ยืมเงิน
กรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้แสดงสถานะปัจจุบันโดยระบุข้อมูลดังนี้
(1) วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น
โดยต้องสรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินต่อผู้ลงทุนด้วย
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(2) สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เช่น จานวนเงินกู้ และสัดส่วน
การกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็นต้น และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน
หรือข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(3) ในกรณีที่มีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวนเงินที่จะกันสารองไว้
ในแต่ละปีจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น จานวนเงินที่ได้กันสารองในรอบปีบัญชีล่าสุด และยอดรวมของ
เงินที่ได้มีการกันสารองจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ระบุมูลค่าและ
สัดส่วนการถือหุ้นกู้ของผู้ที่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์
และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็น
บริษัทย่อยของผู้ที่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์ ให้เปิดเผย
จานวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย
(5) ในกรณีที่กองทรัสต์ให้เงินกู้ยืมหรือค้าประกันให้กับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจาเป็นในการกู้ยืม และความ
สมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นดังกล่าวด้วย
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
3.1 ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ
เช่น อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ เป็นต้น
3.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม
4. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบ
ธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หรือความดารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อ
การลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทาให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือ
ไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็น
สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ ให้ระบุด้วย) แนวโน้ม
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยง
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า
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- ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
- ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า จาเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ความเสี่ยง
จากการกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ความเสี่ยง
จากการไม่กระจายผู้เช่า เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 99
5. ข้อพิพาทและข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
5.1 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสต์เป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดี
หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และ (2) กรณีที่
กระทบต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้
5.2 ให้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจายอม หรือมีข้อพิพาทใด ๆ
หรือไม่ หากมี ให้ระบุถึงเหตุผลและความจาเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
และให้ข้อมูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้ว่า การอยู่ภายใต้แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ
การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
6. ข้อมูลสาคัญอื่น
ให้ระบุข้อมูลอื่นที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็นข้อมูลที่จาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน
และกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเรื่องดังกล่าวด้วย รวมทั้งการดาเนินการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุด้วย
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ส่วนที่ 3
การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.1 หน่วยทรัสต์
(1) ให้ระบุเงินทุนชาระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบัน
(2) ราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิด ณ วันสิ้นปีบัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น
(3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสทิ ธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด
(4) การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี)
ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนชาระแล้ว และการลดทุนชาระแล้วในช่วงที่ผ่านมาทุกครั้ง
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) เหตุในการลดทุนชาระแล้วในแต่ละครั้ง
(ข) จานวนเงินที่ลด จานวนเงินต่อหน่วยที่ลด
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.2 ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก
กรณีที่กองทรัสต์ออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะสาคัญ
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จานวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน
หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสาคัญ ณ สิ้นปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุด
ของ REIT bond หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
7.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอานาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอานาจควบคุม” ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงได้
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7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
(1) ให้ระบุว่ากองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่ครั้ง ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าเท่าใด และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการคานวณเงินที่จะนามา
จ่ายเป็นผลประโยชน์
(2) ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ
ดาเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้
(3) ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์
ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มี
อานาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
(3) โครงสร้างการจัดการ
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว เช่น จานวนบุคลากร
ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น
(5) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
(6) ในกรณีที่ทาหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อื่น ให้ระบุว่ามีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด (พอสังเขป)
8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
8.3 ทรัสตี
ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี
8.4 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)
ให้ระบุรายชื่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
8.5 ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้สอบบัญชี
(2) นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
(3) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(4) ที่ปรึกษากองทรัสต์ (ถ้ามี)
9. การกากับดูแลกองทรัสต์
9.1 ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทรัสต์ (ถ้ามี)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกี่ชุด (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์) เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขต
อานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
9.3 การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
(1) ให้อธิบายข้อกาหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องค์ประชุมและการออกเสียง
ลงมติ จานวนครั้งที่กาหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจาทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาส
ละหนึ่งครั้ง) เรื่องที่กาหนดให้มีการนาเข้าประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์
(2) ให้ระบุเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่สาคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติไว้
9.4 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์อธิบายว่า มีกลไกการกากับดูแลบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างไร เช่น
(ก) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกาหนดที่ทาให้การส่งบุคคล
ดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร
(ข) การกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (ก)
ซึ่งรวมถึง

14
- การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจของกรรมการในการออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการ
กองทรัสต์ก่อน
- กลไกในการกากับดูแลให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
มีนัยสาคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- กลไกในการกากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(ค) การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทดังกล่าว
(ง) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่
เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
(จ) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องสาคัญของบริษัท
ดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารสาคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้หลักประกัน การโอนหรือขายทรัพย์สิน เป็นต้น
(12) ข้อตกลงระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสาคัญต่อการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์และเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอานาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ให้อธิบายว่า ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการนาข้อมูลภายในของ
กองทรัสต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์
หรือหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขาย
หน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เช่น มีนโยบายกาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารรายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ และมาตรการลงโทษหากผู้จัดการกองทรัสต์พบว่า
มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าผู้จัดการกองทรัสต์
มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร เป็นต้น
9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทรัสต์
(1) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน
(2) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผู้เช่า
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อสังหาริมทรัพย์ และการกากับดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว
9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น
9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) ให้อธิบายการดาเนินการและเรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีของกองทรัสต์ การควบคุม
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้ การกากับดูแลให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การดาเนินการตามนโยบายในการจัดหา
ผู้เช่า การดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่มตรวจสอบ
และประเมินการควบคุมภายในในการทาหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การประชุมหารือกับ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น
(2) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร
9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ให้อธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
9.9 ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์
ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง
อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้ระบุจานวนสูงสุดที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจานวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่าโครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวจูงใจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้ประจา
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างไร
9.10 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายกาหนด และกรณีที่
มีเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
9.11 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการทารายการสาคัญที่กาหนดให้ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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9.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ให้อธิบายกระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ได้ใช้ปัจจัยใดในการพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเปิดเผยความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทรัสต์
9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากกองทรัสต์
โดยให้ระบุแยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
การเปิดเผยค่าบริการอื่น ให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่นด้วย
9.14 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยข้างต้นหรือไม่
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 ให้เปิดเผยนโยบายและการดาเนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติ
10.2 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี)
(1) นโยบาย ให้เปิดเผยนโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่นไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตดาเนินการด้วยก็ได้
(2) การดาเนินการ ให้ระบุการดาเนินการของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ได้ดาเนินการแล้ว และหากผู้จัดการกองทรัสต์เข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ให้เปิดเผยการดาเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิงการดาเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อธิบายโดยสังเขปว่า มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และหากปรากฏว่ามีประเด็นข้อบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายใน ให้ระบุเรื่องดังกล่าวด้วย และอธิบายด้วยว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศกาหนด
12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(1) ให้เปิดเผยรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้ระบุชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของ
ธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดง
ราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น
(2) ให้อธิบายความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์แล้วหรือไม่ อย่างไร
12.2 ให้อธิบายนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการ
ดาเนินงานจริง โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้
(1) ให้สรุปรายงานการสอบบัญชี
(2) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนัยสาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
ในมุมมองของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
14.1 การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผ่านมา
ให้ระบุการดาเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ ให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์สาคัญหรือปัจจัยสาคัญที่ผ่านมา เช่น
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น
ในกรณีที่มีการจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ (เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) ให้อธิบายว่าผลการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไรด้วย
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีข้อกาหนดให้กองทรัสต์ต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสต์สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรือไม่
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ที่ต้องดารงข้างต้น) ในกรณีที่ไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและ
การดาเนินการของกองทรัสต์ด้วย
14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
(forward looking) อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ในอนาคตได้
15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
ให้ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีนั้น ให้กรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวัง ผู้จัดการกองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ” นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีของกองทรัสต์
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์แล้ว
(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ............................................ต่อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของกองทรัสต์
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผู้จัดการกองทรัสต์
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้.....................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................กากับไว้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ลายมือชื่อ
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. ……………………………… ………………………………… …………………………………
2. ……………………………… ………………………………... …………………………………
3. ……………………………… ………………………………... …………………………………
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการ
แทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)

