แบบ 56-REIT1
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ (วันที่สิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี)
ระบุชื่อกองทรัสต์

(ชื่ อไทย/อังกฤษ)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์
ส่ วนที่ 2 การดาเนินกิจการของกองทรัสต์
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน
4. ปัจจัยความเสี่ ยง
5. ข้อพิพาทและข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์
6. ข้อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 3 การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกองทรัสต์
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ส่ วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. ฐานะการเงินและผลการดาเนินการของกองทรัสต์
15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
ส่ วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับ
การดูแลจัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 2 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์
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ส่ วนที่ 2
การดาเนินกิจการของกองทรัสต์
1. ข้ อมูลทั่วไป
ให้ระบุชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนชาระแล้ว อายุ (ถ้ากาหนด) ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินงานหรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการติดตามทิศทางการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคต
ต่อไป
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี หรื อผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2.3 โครงสร้างของการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(1) ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งคาอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมการดาเนิ นธุรกิจ
ของกองทรัสต์
ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรื อเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดงั กล่าว
(2) ให้ระบุวา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์โดย
มีสาระสาคัญตามเอกสารแนบ 2 และระบุช่องทางที่ผลู ้ งทุนจะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับ
เต็มได้
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์
(1) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดหรื อราคายุติธรรม อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชีน้ นั
(2) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สิน ซึ่งมี
สาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ต้ งั ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า อายุอาคาร
วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ราคาที่เข้าลงทุน วันที่มีการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินครั้งล่าสุด ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุ ด
รายได้ในรอบปี บัญชีน้ นั และหากกองทรัสต์ให้เช่าระยะยาวหรื อให้เช่าเหมา ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
เช่าด้วย
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(3) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นโครงการที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ให้ระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเปรี ยบเทียบความคืบหน้าของโครงการกับแผนงานของโครงการ
(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน
ให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งผลกระทบที่กองทรัสต์ได้รับหรื ออาจได้รับไว้ดว้ ย
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนทางอ้อมในบริ ษทั ผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยง
ได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผล และประโยชน์ที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการที่กองทรัสต์ตอ้ งเข้าลงทุน
ในสัดส่วนดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายในเรื่ องการร่ วมทุน เช่น เงื่อนไขที่สาคัญ
ของการร่ วมลงทุน การถือหุ้นและการแบ่งกาไรของผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย การทาสัญญาของกองทรัสต์เป็ นไปตาม
กฎหมายและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และข้อจากัดในกรณีที่กองทรัสต์ตอ้ งการถอนการลงทุน เป็ นต้น
(5) ในกรณีที่ทรัพย์สินหลักตามข้อ (2) เป็ นทรัพย์สินหลักที่ได้มาภายในระยะเวลาบัญชี
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) วันที่ ราคา และผูข้ าย ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิ ทธิการเช่า หรื อผูใ้ ห้สิทธิในทรัพย์สิน
แล้วแต่กรณี
(ข) เหตุผลในการลงทุนและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการทารายการ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ พร้อมทั้งความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของทารายการ
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งสองราย เช่น วันที่ทาการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
(ง) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน
(จ) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุ
เหตุผลหรื อเงื่อนไขที่ทาให้รายการดังกล่าวไม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(6) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลา
บัญชี (ถ้ามี) ซึ่งต้องระบุสาระสาคัญอย่างน้อย ดังนี้
(ก) วันที่ ราคา และผูร้ ับโอนทรัพย์สิน
(ข) เหตุผลในการจาหน่ายและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการทารายการ พร้อมทั้ง
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จาหน่ายของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เช่น วันที่ทาการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
(ง) ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จาหน่าย กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(จ) กรณีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุ
เหตุผลหรื อเงื่อนไขที่ทาให้รายการดังกล่าวไม่ตอ้ งผ่านการอนุมัติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
(1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เช่น โครงสร้างรายได้
ค่าเช่า การให้เช่าพื้นที่แก่ผเู ้ ช่าหลายราย หรื อมีการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าหรื อไม่ อย่างไร อายุเฉลี่ยของ
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรื ออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอตั ราต่าสุ ดและสูงสุด
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อ
ผูเ้ ช่าที่มีนยั สาคัญต่อสัดส่ วนรายได้หรื อพื้นที่ให้เช่า เป็ นต้น ทั้งนี้ หากอสังหาริ มทรัพย์มีขอ้ จากัดหรื อ
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายเรื่ องดังกล่าวด้วย
(2) หากเป็ นการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั หมดให้แก่ผเู ้ ช่ารายใดรายหนึ่ง หรื อมีการ
กระจุกตัวของผูเ้ ช่าอย่างมีนยั สาคัญ ให้สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูเ้ ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผูเ้ ช่า
(3) หากผูเ้ ช่าหลักเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่แสดงได้วา่
การกาหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าเป็ นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction) หรื อไม่
อย่างไร
(4) กรณีมีการว่าจ้างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประสบการณ์ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์ มีความสัมพันธ์
เชิงการถือหุ้นหรื อมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร
(ข) กรณีที่ผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์อื่นที่อาจทาให้เกิด
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ระบุมาตรการในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่ผา่ นมาผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่อย่างไร
(5) กรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจเองได้ (เช่น โรงแรม หรื อโรงพยาบาล) และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั โครงการแก่ผปู ้ ระกอบการ
ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับผูเ้ ช่า เช่น ข้อมูลทัว่ ไป ทีมบริ หาร ประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจนั้น ๆ
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าในระยะเวลาที่ผา่ นมา และให้แสดง
ข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับในปี ที่ผา่ นมาว่าผูเ้ ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรื อไม่ รวมทั้งให้ระบุ
มาตรการดาเนินการหากผูเ้ ช่ารายปัจจุบนั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
กาหนดค่าเช่าผันแปรซึ่งขึ้นกับการดาเนิ นงานของผูเ้ ช่า ให้เปิ ดเผยจานวนค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ
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(6) กรณีอสังหาริ มทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้แสดงสถานะปัจจุบนั โดยระบุขอ้ มูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เงื่อนไขและสาระสาคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูร้ ับประกันรายได้
(ข) ผลการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน
(ค) การปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ในปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้
ผูร้ ับประกันรายได้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ ให้อธิบายแนวทางในการดาเนินการ
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่ผรู ้ ับประกันรายได้จดั ให้มีหนังสื อค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์
หรื อหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจานวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิ ดเผยอันดับ
ความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิ ชย์ที่ออกหนังสื อค้ าประกันครั้งล่าสุ ดซึ่งไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็ น
การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานยอมรับ
(จ) ในกรณีที่ผรู ้ ับประกันรายได้ไม่ได้จดั ให้มีหนังสื อค้ าประกันตาม (ง) ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผูร้ ับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี
โดยต้องเป็ นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานยอมรับ
- สรุ ปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้ ับประกันรายได้ที่จดั ทาจาก
งบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด หรื อที่ จดั ทาจาก
งบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทาไว้ในกรณีที่ผรู ้ ับประกันรายได้
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นไม่ถึงสามปี
- การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของผูร้ ับประกัน
รายได้ และความสามารถของผูร้ ับประกันรายได้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี
ไม่แสดงความเห็นหรื อแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรื องบการเงินรวมของผูร้ ับประกัน
รายได้ ให้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตาม
สัญญารับประกันรายได้
2.6 การกูย้ มื เงิน
กรณีที่กองทรัสต์มีการกูย้ มื เงิน ให้แสดงสถานะปัจจุบนั โดยระบุขอ้ มูลดังนี้
(1) วิธีการกูย้ มื เงิน เช่น การขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกหุน้ กู้ เป็ นต้น
โดยต้องสรุ ปสาระสาคัญของสัญญากูย้ มื เงิน หรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้ มื เงินต่อผูล้ งทุนด้วย
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(2) สถานะของการกูย้ มื เงิน ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี เช่น จานวนเงินกู้ และสัดส่ วน
การกูย้ มื เงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็ นต้น และการปฏิบตั ิตามสัญญากูย้ มื เงิน
หรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ ที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
(3) ในกรณี ที่มีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวนเงินที่จะกันสารองไว้
ในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น จานวนเงินที่ได้กนั สารองในรอบปี บัญชี ล่าสุด และยอดรวมของ
เงินที่ได้มีการกันสารองจนถึงรอบปี บัญชีล่าสุด
(4) ในกรณี ที่กองทรัสต์กูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ ให้ระบุมูลค่าและ
สัดส่วนการถือหุน้ กูข้ องผูท้ ี่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์
และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี ทั้งนี้ ให้ระบุขอ้ มูลที่ชดั เจน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ น
บริ ษทั ย่อยของผูท้ ี่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์ ให้เปิ ดเผย
จานวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(5) ในกรณี ที่กองทรัสต์ให้เงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันให้กบั บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจาเป็ นในการกูย้ มื และความ
สมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นดังกล่าวด้วย
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสั งหาริมทรัพย์ ที่ลงทุน
3.1 ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน
รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ
เช่น อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ เป็ นต้น
3.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรี ยบเทียบ
กับคูแ่ ข่งในภาพรวมหรื ออุตสาหกรรมในภาพรวม
4. ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ระบุปัจจัยความเสี่ ยงที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการประกอบ
ธุรกิจ การดาเนินงาน ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หรื อความดารงอยูข่ องกองทรัสต์ หรื อต่อ
การลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสี่ ยงดังกล่าวอาจทาให้ผลู ้ งทุนสูญเสี ยเงินลงทุนหรื อ
ไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ ยง เหตุการณ์ที่เป็ น
สาเหตุของความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ ให้ระบุดว้ ย) แนวโน้ม
หรื อความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้
เป็ นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีนยั สาคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ ยง
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความเสี่ ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน
- ความเสี่ ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า
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- ความเสี่ ยงจากการสูญเสี ยผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenants)
- ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบ เช่น ความเสี่ ยง
จากการกูย้ มื เงิน ความเสี่ ยงจากการลงทุนบางส่ วนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ ความเสี่ ยง
จากการไม่กระจายผูเ้ ช่า เป็ นต้น
- ความเสี่ ยงจากการลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษทั ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 99
5. ข้อพิพาทและข้อจากัดในการใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์
5.1 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสต์เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี โดยที่คดี
หรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุด และ (2) กรณีที่
กระทบต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
5.2 ให้เปิ ดเผยว่า อสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิ ทธิ เช่น ติดภาระจายอม หรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ
หรื อไม่ หากมี ให้ระบุถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
และให้ขอ้ มูลสนับสนุนที่จะได้แสดงได้วา่ การอยูภ่ ายใต้แห่งทรัพยสิ ทธิหรื อการมีขอ้ พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ
การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
6. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ให้ระบุขอ้ มูลอื่นที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งเป็ นประโยชน์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ
เพือ่ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน
และกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเรื่ องดังกล่าวด้วย รวมทั้งการดาเนิ นการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดการเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุดว้ ย
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ส่ วนที่ 3
การจัดการและการกากับดูแลกองทรัสต์
7. ข้ อมูลหน่ วยทรัสต์ และผู้ถือหน่ วยทรัสต์
7.1 หน่วยทรัสต์
(1) ให้ระบุเงินทุนชาระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จานวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบนั
(2) ราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิ ด ณ วันสิ้ นปี บัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
ณ วันต้นปี และวันสิ้ นปี บัญชี เป็ นต้น
(3) กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรื อผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด
(4) การลดทุนชาระแล้ว (ถ้ามี)
ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนชาระแล้ว และการลดทุนชาระแล้วในช่วงที่ผา่ นมาทุกครั้ง
โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) เหตุในการลดทุนชาระแล้วในแต่ละครั้ง
(ข) จานวนเงินที่ลด จานวนเงินต่อหน่วยที่ลด
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
7.2 ตราสารที่กองทรัสต์เป็ นผูอ้ อก
กรณีที่กองทรัสต์ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะสาคัญ
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าว เช่น ประเภท จานวนและมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน วันครบกาหนดไถ่ถอน
หลักประกัน เงื่อนไขอื่นที่เป็ นสาระสาคัญ ณ สิ้ นปี บัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุ ด
ของ REIT bond หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
7.3 โครงสร้างผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นบั การถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ การพิจารณา “ผูม้ ีอานาจควบคุม” ให้เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ งได้
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7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
(1) ให้ระบุวา่ กองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่ครั้ง ในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการคานวณเงินที่จะนามา
จ่ายเป็ นผลประโยชน์
(2) ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ
ดาเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้
(3) ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจานวนหุน้ ที่ถือ
และสัดส่ วนการถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั ผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
(3) โครงสร้างการจัดการ
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว เช่น จานวนบุคลากร
ประสบการณ์ของบุคลากร เป็ นต้น
(5) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) ในกรณีที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์อื่น ให้ระบุวา่ มีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใด (พอสังเขป)
8.2 ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี)
ให้ระบุขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
8.3 ทรัสตี
ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
(2) โครงสร้างการถือหุ้น
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี
8.4 คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)
ให้ระบุรายชื่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
8.5 ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชี
(2) นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
(3) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(4) ที่ปรึ กษากองทรัสต์ (ถ้ามี)
9. การกากับดูแลกองทรัสต์
9.1 ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทรัสต์ (ถ้ามี)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์วา่ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกี่ชุด (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์) เช่น คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น และขอบเขต
อานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
9.3 การประชุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1) ให้อธิบายข้อกาหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องค์ประชุมและการออกเสี ยง
ลงมติ จานวนครั้งที่กาหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็ นประจาทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาส
ละหนึ่งครั้ง) เรื่ องที่กาหนดให้มีการนาเข้าประชุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) ให้ระบุเรื่ องเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่สาคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่าว
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติไว้
9.4 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์อธิบายว่า มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างไร เช่น
(ก) มีการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ หรื อไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า มีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดที่ทาให้การส่งบุคคล
ดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร
(ข) การกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (ก)
ซึ่งรวมถึง
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- การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจของกรรมการในการออกเสี ยงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ในเรื่ องสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ก่อน
- กลไกในการกากับดูแลให้บริ ษทั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
มีนยั สาคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- กลไกในการกากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(ค) การกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์กบั
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั ดังกล่าว
(ง) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่
เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว
(จ) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
ดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารสาคัญ การเลิกหรื อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกูย้ มื เงิน การให้หลักประกัน การโอนหรื อขายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(12) ข้อตกลงระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(shareholders’ agreement) (ถ้ามี) โดยให้เปิ ดเผยเฉพาะบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มีนยั สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์และเป็ นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสาคัญต่อการบริ หารงาน หรื อมีอานาจ
ควบคุม หรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
9.4 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ให้อธิบายว่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นที่มีโอกาสใช้ขอ้ มูลภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีการนาข้อมูลภายในของ
กองทรัสต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรื อไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์
หรื อหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็ นผูอ้ อก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขาย
หน่วยทรัสต์หรื อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย เช่น มีนโยบายกาหนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารรายงานการซื้ อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ และมาตรการลงโทษหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์พบว่า
มีการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นต้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนเห็นภาพว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร เป็ นต้น
9.5 การพิจารณาตัดสิ นใจลงทุน และการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(1) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน
(2) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ ช่า
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อสังหาริ มทรัพย์ และการกากับดูแลให้ผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสรรหาผูเ้ ช่า อสังหาริ มทรัพย์
ให้เป็ นไปตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว
9.6 การคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น
ความสามารถในการจัดหาผูเ้ ช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็ นต้น
9.7 การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1) ให้อธิบายการดาเนินการและเรื่ องที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ การควบคุม
รายรับและรายจ่ายให้เป็ นไปตามแผนงบประมาณหรื อเป้าหมายที่วางไว้ การกากับดูแลให้ผบู ้ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริ หารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การดาเนินการตามนโยบายในการจัดหา
ผูเ้ ช่า การดูแลการใช้อสังหาริ มทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่มตรวจสอบ
และประเมินการควบคุมภายในในการทาหน้าที่ของผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ การประชุมหารื อกับ
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
(2) ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามแผนงบประมาณหรื อเป้าหมายที่วางไว้หรื อไม่ อย่างไร
9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ให้อธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์
9.9 ค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง
อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการคานวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้ระบุจานวนสูงสุดที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจานวนที่มีการเรี ยกเก็บจริ ง รวมทั้งให้อธิบายว่าโครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวจูงใจให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อให้เกิดรายได้ประจา
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างไร
9.10 การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิ ดเผย
ต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อผูล้ งทุน ทั้งกรณี ตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อกฎหมายกาหนด และกรณีที่
มีเหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
9.11 การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดประชุมเพื่อพิจารณาการทารายการสาคัญที่กาหนดให้ตอ้ งได้รับ
มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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9.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
ให้อธิบายกระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด เช่น ได้ใช้ปัจจัยใดในการพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเปิ ดเผยความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารสูงสุดในการบริ หารกองทรัสต์
9.13 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผสู ้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัด ได้รับจากกองทรัสต์
โดยให้ระบุแยกเป็ น
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
การเปิ ดเผยค่าบริ การอื่น ให้แสดงข้อมูลของค่าบริ การอื่นที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปี บัญชี
ที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา และประเภทของการให้บริ การอื่นด้วย
9.14 การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการในเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้อธิบายว่าที่ผา่ นมาผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่ องอื่น ๆ นอกจากเรื่ องที่เปิ ดเผยข้างต้นหรื อไม่
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 ให้เปิ ดเผยนโยบายและการดาเนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดงถึงความรั บผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติ
10.2 แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ (ถ้ามี)
(1) นโยบาย ให้เปิ ดเผยนโยบายการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ ด้วยการเรี ยก รับ และจ่ายสิ นบน โดยอาจจะระบุขอบเขตดาเนินการด้วยก็ได้
(2) การดาเนินการ ให้ระบุการดาเนินการของกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ที่ได้ดาเนินการแล้ว และหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เข้าร่ วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เช่น โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
ให้เปิ ดเผยการดาเนินการหรื อความคืบหน้าด้วยการอ้างอิงการดาเนิ นการตามโครงการนั้น ๆ ได้
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ให้อธิบายโดยสังเขปว่า มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ที่รัดกุมเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร และหากปรากฏว่ามีประเด็นข้อบกพร่ องของระบบ
การควบคุมภายใน ให้ระบุเรื่ องดังกล่าวด้วย และอธิบายด้วยว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีแก้ไขข้อบกพร่ อง
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศกาหนด
12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
(1) ให้เปิ ดเผยรายการระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้ระบุชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิ ดเผยข้อมูลธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริ มาณ เงื่อนไขของ
ธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของธุรกรรม หรื อค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริ ง พร้อมทั้งแสดง
ราคาประเมิน หรื ออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2) ให้อธิบายความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์แล้วหรื อไม่ อย่างไร
12.2 ให้อธิบายนโยบายการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ส่ วนที่ 4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา หรื อเท่าที่มีการ
ดาเนินงานจริ ง โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้
(1) ให้สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
(2) ตารางสรุ ปงบการเงินรวมหรื องบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริ ษทั ย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนยั สาคัญ
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ให้เปิ ดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
ในมุมมองของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
14.1 การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผา่ นมา
ให้ระบุการดาเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปี ที่ผา่ นมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ ให้อธิบาย
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการดาเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์สาคัญหรื อปัจจัยสาคัญที่ผา่ นมา เช่น
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการจัดทาประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรื อเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ให้ผลู ้ งทุนทราบ (เช่น หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
สารสนเทศที่เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นต้น) ให้อธิบายว่าผลการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริ งมีความแตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างไรด้วย
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้กองทรัสต์ตอ้ งดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน ให้เปิ ดเผยว่า กองทรัสต์สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกาหนดหรื อไม่
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุดเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วน
ที่ตอ้ งดารงข้างต้น) ในกรณีที่ไม่สามารถดารงอัตราส่วนได้ตามข้อกาหนด ให้ระบุผลกระทบและ
การดาเนินการของกองทรัสต์ดว้ ย
14.2 ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต
(forward looking) อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ในอนาคตได้
15. ความเห็นของทรัสตีเกีย่ วกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
ให้ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นั้น ให้กรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวัง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้
ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ” นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
กองทรัสต์แล้ว
(2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ............................................ต่อผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทารายงานทางการเงินของกองทรัสต์
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มอบหมายให้.....................................เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................กากับไว้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
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