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สารบัญ 

 
ส่วนที่  1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 

ส่วนที่  2   การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
 2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 

3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท์ี่ลงทุน  
4. ปัจจยัความเส่ียง 
5. ขอ้พิพาทและขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์
6. ขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ส่วนที่  3    การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์  
7. ขอ้มูลหน่วยทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
8.  โครงสร้างการจดัการ   
9.  การก ากบัดูแลกองทรัสต ์
10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม   
11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
12.  การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ส่วนที่  4    ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
13.  ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั  
14.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินการของกองทรัสต ์ 
15. ความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ส่วนที่  5 การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร รองผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย 
  และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบั 
  การดูแลจดัการกองทรัสต ์ 
เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 
1.  ข้อมลูทั่วไป 
 ให้ระบุช่ือกองทรัสต ์ประเภท ทุนช าระแลว้ อายุ (ถา้ก าหนด) ช่ือผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสต ี

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 ให้อธิบายภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ด  าเนินงานอยู่ในปัจจุบนัดงัน้ี 
 2.1 วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตใ์นอนาคต 
ต่อไป  

2.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 
 ให้อธิบายการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ 
กองทรัสต ์เช่น กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทรัสต ์ 
 (1) ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจดัการกองทรัสต ์พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 

ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต ์  

 ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกนั ให้ระบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว  
 (2) ให้ระบุว่า การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
โดยมีสาระส าคญัตามเอกสารแนบ 2 และระบุช่องทางที่ผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉบบัเต็มได ้
 2.4 ขอ้มูลของทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 

 (1)  ให้ระบุรายละเอียดทรัพยสิ์นโดยแยกตามประเภททรัพยสิ์น พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม อตัราส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละประเภทต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์และมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีนั้น  
  (2)  ให้ระบุรายละเอียดทรัพยสิ์นหลกัที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพยสิ์น ซ่ึงมี
สาระส าคญัอย่างน้อยเก่ียวกบัช่ือ ที่ต ั้ง ลกัษณะ ประเภทการใชง้าน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า อายุอาคาร  
วนัที่เขา้ลงทุนในทรัพยสิ์น ราคาที่เขา้ลงทุน วนัที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นครั้ งล่าสุด ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้ งล่าสุด  
รายไดใ้นรอบปีบญัชีนั้น และหากกองทรัสตใ์ห้เช่าระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุปสาระส าคัญ 
ของสัญญาเช่าด้วย 
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 (3)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นที่เป็นโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ  
ให้ระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ขอ้มูลเปรียบเทียบความคืบหนา้ของโครงการกบัแผนงานของโครงการ 
  (ข) ในกรณีที่ความคืบหนา้ของโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นแผนงาน  
ให้ระบุสาเหตุและแนวทางแกไ้ข รวมทั้งผลกระทบที่กองทรัสตไ์ดร้ับหรืออาจไดร้ับไวด้ว้ย 
   (4)  ในกรณีที่กองทรัสตไ์ม่สามารถเขา้ลงทุนทางออ้มในบริษทัผ่านถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผล และประโยชน์ที่ผูล้งทุนจะไดร้ับจากการที่กองทรัสตต์อ้งเขา้ลงทุน
ในสัดส่วนดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในเร่ืองการร่วมทุน เช่น เงื่อนไขที่ส าคญั
ของการร่วมลงทุน การถือหุ้นและการแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้นแต่ละราย การท าสัญญาของกองทรัสตเ์ป็นไปตาม
กฎหมายและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และขอ้จ ากดัในกรณีที่กองทรัสตต์อ้งการถอนการลงทุน เป็นตน้ 
  (5)  กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้มโดยผ่านการลงทุนในทรัสต์อ่ืนที่มีวตัถุประสงค์ 
เพื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตใ์ห้อธิบายกลไกในการก ากบัดูแลในแต่ละทอดของการลงทุน
ดงัน้ี 
    (ก)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัที่กองทรัสตม์ีการลงทุนทางออ้ม
ในเร่ืองการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญั
อ่ืนใด และกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากกองทรัสตก่์อน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่กลไกดงักล่าวขา้งตน้ไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ 
ของกองทรัสต ์ตอ้งแสดงถึงกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 
    (ข)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดว้ย 
 (6)  ในกรณีที่ทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ (2) เป็นทรัพยสิ์นหลกัที่ไดม้าภายในระยะเวลาบญัชี  
ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว โดยมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัน้ี 
  (ก) วนัที่ ราคา และผูข้าย ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้ห้สิทธิในทรัพยสิ์น  
แลว้แต่กรณี  
  (ข) เหตุผลในการลงทุนและประโยชน์ที่กองทรัสตไ์ดร้ับจากการท ารายการ  
แหล่งเงินทุนที่ใช ้พร้อมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ลงทุนของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งสองราย เช่น วนัที่ท าการประเมินมูลค่า ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีที่ใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  (ง) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น  
  (จ) กรณีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นที่ไม่ไดผ้่านการอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้ระบุ 
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ท าให้รายการดงักล่าวไม่ตอ้งผ่านการอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
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  (7) ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัแต่ละรายการในรอบระยะเวลา 
บญัชี (ถา้มี) ซ่ึงตอ้งระบุสาระส าคญัอย่างนอ้ย ดงัน้ี 
  (ก) วนัที่ ราคา และผูร้ับโอนทรัพยสิ์น 
  (ข) เหตุผลในการจ าหน่ายและประโยชน์ที่กองทรัสตไ์ดร้ับจากการท ารายการ พร้อมทั้ง
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่จ  าหน่ายของผูป้ระเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์น เช่น วนัที่ท าการประเมินมูลค่า ราคาที่ไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการที่ใชใ้นการ 
ประเมินมูลค่า ช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  (ง) ราคาที่ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นที่จ  าหน่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
  (จ) กรณีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ไม่ไดผ้่านการอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ ให้ระบ ุ
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ท าให้รายการดงักล่าวไม่ตอ้งผ่านการอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์

2.5  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ 
 (1) อธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เช่น โครงสร้างรายได ้

ค่าเช่า การให้เช่าพื้นที่แก่ผูเ้ช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ อย่างไร อายุเฉล่ียของ 
สัญญาเช่า อตัราการเช่า อตัราค่าเช่าพื้นที่เฉล่ียหรืออตัราการเช่าพื้นที่โดยระบุอตัราต ่าสุดและสูงสุด  
อตัราการเปล่ียนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ขอ้มูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายช่ือ 
ผูเ้ช่าที่มีนยัส าคญัต่อสัดส่วนรายไดห้รือพื้นที่ให้เช่า เป็นตน้ ทั้งน้ี หากอสงัหาริมทรัพยม์ีขอ้จ ากดั 
หรือภาระผูกพนัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์  ให้อธิบายเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 (2) หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดให้แก่ผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง หรือมีการ 
กระจุกตวัของผูเ้ช่าอย่างมีนยัส าคญั ให้สรุปสาระส าคญัของสัญญาจดัหาผลประโยชน์ และขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูเ้ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า  
  (3) หากผูเ้ช่าหลกัเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศก าหนด ให้ระบุ
ความสัมพนัธ์ และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่แสดงไดว้่า  
การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction) หรือไม่ 
อย่างไร   
  (4) กรณีมีการว่าจา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
   (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น ประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่กองทรัสตล์งทุน ค่าตอบแทนที่ไดร้ับจากกองทรัสต ์ มีความสัมพนัธ์ 
เชิงการถือหุ้นหรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือไม่ อย่างไร 
   (ข) กรณีที่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยม์ีการบริหารอสังหาริมทรัพยอ่ื์นที่อาจท าให้เกิด 
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรัสต ์ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ะบุมาตรการในการป้องกนั 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และที่ผ่านมาผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวแลว้
หรือไม่อย่างไร 
   (5)  กรณีที่กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่กองทรัสตไ์ม่สามารถประกอบ 
ธุรกิจเองได ้(เช่น โรงแรม หรือโรงพยาบาล) และให้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งโครงการแก่ผูป้ระกอบการ  
ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสตไ์ดร้ับจากการให้เช่า ความเห็นของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบตัิตามสัญญาเช่าในระยะเวลาที่ผ่านมา และให้แสดง
ขอ้มูลค่าเช่าที่กองทรัสตไ์ดร้ับในปีที่ผ่านมาว่าผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าไดต้ามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุ
มาตรการด าเนินการหากผูเ้ช่ารายปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญาเช่าได ้ นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการ
ก าหนดค่าเช่าผนัแปรซ่ึงข้ึนกบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า ให้เปิดเผยจ านวนค่าเช่าผนัแปรที่กองทรัสตไ์ดร้ับ 
   (6) กรณีอสังหาริมทรัพยม์ีรับประกนัรายได ้ให้แสดงสถานะปัจจุบนัโดยระบุขอ้มูล 
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
          (ก) เงื่อนไขและสาระส าคญัของสัญญาการประกันรายได้ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูร้ับประกนัรายได ้  
   (ข) ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยเ์มื่อเทียบกบัรายไดค่้าเช่าที่มีการรับประกนั  

 (ค) การปฏิบตัิตามสัญญารับประกนัรายไดใ้นปีที่ผ่านมา  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีเหตุให ้
ผูร้ับประกนัรายไดไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสัญญารับประกนัรายได ้ ให้อธิบายแนวทางในการด าเนินการ 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์รวมทั้งมาตรการในการป้องกนัปัญหาดงักล่าว 
   (ง) ในกรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดจ้ดัให้มหีนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
หรือหลกัประกนัอ่ืนที่เทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกนั ให้เปิดเผยอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของธนาคารพาณิชยท์ี่ออกหนงัสือค ้าประกนัครั้ งล่าสุดซ่ึงไม่เกิน 1 ปี โดยตอ้งเป็น 
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านักงานยอมรับ  
 (จ) ในกรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดไ้ม่ไดจ้ดัให้มหีนงัสือค ้าประกนัตาม (ง) ให้เปิดเผย 
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 - อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูร้ับประกนัรายไดค้รั้ งล่าสุด ซ่ึงไม่เกิน 1 ปี 
โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านกังานยอมรับ   
 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้ับประกนัรายไดท้ี่จดัท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนัรายไดใ้นสามรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด หรือที่จดัท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนัรายไดเ้ท่าที่มีการจดัท าไวใ้นกรณีที่ผูร้ับประกนัรายได ้
เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนไม่ถึงสามปี 
 - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูร้ับประกนั
รายได ้และความสามารถของผูร้ับประกนัรายไดใ้นการปฏิบตัิตามสัญญา โดยในกรณีที่ผูส้อบบญัชี 
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนั
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รายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสตใ์นการรับเงินตาม 
สัญญารับประกนัรายได ้ 
 2.6 การกูย้ืมเงิน  
  กรณีที่กองทรัสตม์ีการกูย้ืมเงิน ให้แสดงสถานะปัจจุบนัโดยระบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (1) วิธีการกูย้ืมเงนิ เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู ้เป็นตน้ 
โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้ืมเงิน หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้  
และผูถื้อหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้ืมเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
  (2)  สถานะของการกูย้ืมเงิน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี เช่น จ านวนเงินกู ้และสัดส่วน 
การกูย้ืมเงินเมื่อเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์เป็นตน้ และการปฏิบตัิตามสัญญากูย้ืมเงิน  
หรือขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ที่ผ่านมา (ถา้มี)  
  (3) ในกรณีที่มีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวนเงินที่จะกนัส ารองไว ้
ในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน จ านวนเงินที่ไดก้นัส ารองในรอบปีบญัชีล่าสุด และยอดรวมของ 
เงินที่ไดม้ีการกนัส ารองจนถึงรอบปีบญัชีล่าสุด 

 (4)  ในกรณีที่กองทรัสตกู์ย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ ให้ระบมุูลค่าและ 
สัดส่วนการถือหุ้นกูข้องผูท้ี่จ  าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นหลกัแก่กองทรัสต ์ 
และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว (ถา้มี) ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ให้ระบุขอ้มูลที่ชดัเจน 
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกนัดงักล่าวดว้ย และในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น 
บริษทัย่อยของผูท้ี่จ  าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นหลกัแก่กองทรัสต ์ให้เปิดเผย 
จ านวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผูจ้ัดการกองทรัสตด์ว้ย 
 (5)  ในกรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้ม และกองทรัสตจ์ะมีการให้เงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
ให้กบับริษทัหรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์นหรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม  
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผล ความจ าเป็นในการให้กูย้ืมหรือค ้าประกนั และ 
ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบี้ย และเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนให้เปิดเผยมติผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีที่กองทรัสตใ์ห้กูย้ืมแก่กลุ่มบุคคล
ดงักล่าวดว้ย 

3.  ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีล่งทุน 
 3.1 ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท์ี่ลงทุน  
รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับ โดยอธิบายใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจ  
เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมที่ทรัพยสิ์นตั้งอยู่ เป็นตน้ 
  3.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขนัของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กบัคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 
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4.  ปัจจัยความเส่ียง 
 ให้ระบุปัจจยัความเส่ียงที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบ 
ธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อ 
การลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าให้ผูล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือ 
ไม่ไดร้ับผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้ับ  ทั้งน้ี ให้อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ที่เป็น 
สาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ให้ระบดุว้ย) แนวโนม้
หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีมาตรการรองรับไว้
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมีนยัส าคญัแลว้ ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเส่ียง 
ดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
 - ความเส่ียงจากการที่กองทรัสตไ์ม่กระจายการลงทุน  
 - ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์และการต่อสัญญาเช่า  
 - ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants)  
 - ความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า จ าเป็นตอ้งเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบ เช่น ความเส่ียง
จากการกูย้ืมเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรพัยท์ี่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ความเส่ียง
จากการไม่กระจายผูเ้ช่า เป็นตน้ 
 - ความเส่ียงจากการลงทุนทางออ้ม 

5.  ข้อพพิาทและข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์    
 5.1 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดี 
หรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทรัสตท์ี่มี 
จ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด และ (2) กรณีที ่
กระทบต่อการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
 5.2 ให้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพยอ์ยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ตดิภาระจ ายอม หรือมีขอ้พิพาทใด ๆ 
หรือไม่  หากมี ให้ระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
และให้ขอ้มูลสนบัสนุนที่จะไดแ้สดงไดว้่า  การอยู่ภายใตแ้ห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ
การจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอย่างมีนยัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

6.  ข้อมลูส าคัญอื่น  
 ให้ระบุขอ้มูลอ่ืนที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัคงมีหนา้ที่และ 
ความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลกัที่กองทรัสตล์งทุน  
และกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย รวมทั้งการด าเนินการของ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการจดัการเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนให้ระบุดว้ย 
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ส่วนที่ 3 
การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

 
7.  ข้อมลูหน่วยทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 7.1 หน่วยทรัสต ์ 

(1) ให้ระบุเงินทุนช าระแลว้ มูลค่าที่ตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั  
(2)  ราคาหลกัทรัพย ์เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์
ณ วนัตน้ปีและวนัส้ินปีบญัชี เป็นตน้  

(3)  กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแลว้ (ถา้มี)  
      ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแลว้ และการลดทุนช าระแลว้ในช่วงที่ผ่านมาทุกครั้ ง 
โดยตอ้งมขีอ้มูลอย่างนอ้ยดงัน้ี 

 (ก) เหตุในการลดทุนช าระแลว้ในแต่ละครั้ ง 
  (ข) จ านวนเงินที่ลด จ านวนเงินต่อหน่วยที่ลด 

 (ค) วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์และวนัที่เฉล่ียเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 7.2  ตราสารที่กองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก 
   กรณีที่กองทรัสตอ์อกหลกัทรัพยท์ี่เป็นตราสารหน้ี (REIT bond) ให้อธิบายลกัษณะส าคญั 
ของหลกัทรัพยด์งักล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน  
หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนที่เป็นสาระส าคญั ณ ส้ินปีบญัชี และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครั้ งหลงัสุด 
ของ REIT bond หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร (ถา้มี) แลว้แต่กรณี    
  7.3 โครงสร้างผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 ให้ระบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ถือและ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล่์าสุด โดยให้นบัการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนั และผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  ทั้งน้ี การพิจารณา “ผูม้ีอ านาจควบคุม” ให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 ในกรณีที่รายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ปรากฏดงักล่าวขา้งต้น ยงัไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แสดงไวเ้ป็น nominee account ให้ระบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัที่เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริงได ้  
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 7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์ 
 (1) ให้ระบุว่ากองทรัสตม์ีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างนอ้ยก่ีครั้ ง ในอตัรา   
ไม่นอ้ยกว่าเท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวธีิการค านวณเงินที่จะน ามา 
จ่ายเป็นผลประโยชน์     
 (2)  ให้ระบุเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ
ด าเนินการกบัผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได ้  
 (3) ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์และประวตัิการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี (ถา้มี) 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
  8.1 ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  ให้แสดงขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี    
  (1)  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัผูถื้อหุ้นที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  
        (ก) กลุ่มผูถื้อหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
        (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการที่มีอ านาจจดัการ 
  (3)  โครงสร้างการจดัการ 
  (4)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ในงานดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั 
การจดัการกองทรัสต ์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานดงักล่าว เช่น จ านวนบุคลากร 
ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 
  (5)  วิธีการและเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
  (6) ในกรณีที่ท าหนา้ที่บริหารจดัการกองทรัสตอ่ื์น  ให้ระบุว่ามีก่ีกองทรัสต ์และแต่ละ 
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ด (พอสังเขป)   
  8.2 ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
  ให้ระบุขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี    

 (1)  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี) 
 (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
 (3)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
8.3  ทรัสตี 

  ให้แสดงขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี    
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  (1)  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น 
  (3)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของทรัสตี 

8.4  คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี)  
 ให้ระบุรายช่ือ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

 8.5  ให้ระบุ ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูส้อบบญัชี 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 (3)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 (4)  ที่ปรึกษากองทรัสต ์(ถา้มี) 

9.  การก ากับดูแลกองทรัสต์ 
9.1   ให้อธิบายนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกองทรัสต ์(ถา้มี)  
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตว์่า ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดก่ีชุด (ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต)์ เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชุด  
 9.3 การประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

 (1) ให้อธิบายขอ้ก าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องคป์ระชุมและการออกเสียง 
ลงมติ จ านวนครั้ งที่ก าหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ าทุกไตรมาส อย่างนอ้ยไตรมาส 
ละหน่ึงครั้ ง) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเขา้ประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

 (2) ให้ระบุเร่ืองเก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่ส าคญัของกองทรัสตท์ี่เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติไว ้
 9.4 ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนโดยทางออ้มโดยถือหุ้นผ่านบริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน  
ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์ธิบายว่า มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอย่างไร เช่น  
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอย่างนอ้ยตามสัดส่วน
การถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายว่า มีระเบียบปฏิบตัิหรือขอ้ก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคล
ดงักล่าวตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือไม่ อย่างไร 
  (2)  การก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งตาม (1)  
ซ่ึงรวมถึง 
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   -  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจของกรรมการในการออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ัดการ
กองทรัสตก่์อน  
   -  กลไกในการก ากบัดูแลให้บริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่
มีนยัส าคญั ให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
   -  กลไกในการก ากบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด      
  (3)  การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีที่เกิดขอ้พิพาทระหว่างกองทรัสตก์บั 
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 
  (4)  กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบับุคคลที่ 
เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว  
  (5)  กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงในเร่ืองส าคญัของบริษทั
ดงักล่าว เช่น การแกไ้ขเอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลกัทรัพย ์การกูย้ืมเงิน การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (6)  ขอ้ตกลงระหว่างกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
(shareholders’ agreement) (ถา้มี) โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่มีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของกองทรัสตแ์ละเป็นขอ้ตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

9.5  กรณีที่เป็นการลงทุนทางออ้มโดยผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตใ์ห้อธิบายกลไกในการก ากบัดูแลในแต่ละทอดของการลงทุนดงัน้ี 
 (ก)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัที่กองทรัสตม์ีการลงทุนทางออ้ม 
ในเร่ืองการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญั
อ่ืนใด และกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากกองทรัสตก่์อน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่กลไกดงักล่าวขา้งตน้ไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ 
ของกองทรัสต ์ตอ้งแสดงถึงกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 
  (ข)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดว้ย 
 9.6  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

ให้อธิบายว่า ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนที่มีโอกาสใชข้อ้มูลภายใน เช่น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยม์ีการน าขอ้มูลภายในของ 
กองทรัสตไ์ปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหน่วยทรัสต ์
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หรือหลกัทรัพยท์ี่กองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก โดยพึงพิจารณาขอ้มูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซ้ือขาย 
หน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวขอ้ง เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(2) ก่อนการพิจารณาไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์(3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ควรระบุมาตรการดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย เช่น มีนโยบายก าหนดให้กรรมการ
และผูบ้ริหารรายงานการซ้ือหลกัทรัพยแ์ละหน่วยทรัสต ์และมาตรการลงโทษหากผูจ้ดัการกองทรัสตพ์บว่า  
มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ เพือ่ให้ผูล้งทุนเห็นภาพว่าผูจ้ดัการกองทรัสต ์
มีมาตรการป้องกนัการที่กรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในอย่างไร เป็นตน้ 
 9.7  การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรัสต ์

(1) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจยัที่ใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน  
(2) การจดัหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ช่า 

อสังหาริมทรัพย ์และการก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดงักล่าว  
 9.8  การคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

 ให้อธิบายนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เป็นตน้ 

9.9  การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
(1) ให้อธิบายการด าเนินการและเร่ืองที่ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีการติดตามการปฏิบตัิงาน 

ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต ์การควบคุม 
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว ้การก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์ าเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต ์เพื่อให้สามารถจดัการ
รายไดใ้ห้เพิม่ข้ึนและลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจดัหา 
ผูเ้ช่า การดูแลการใชอ้สังหาริมทรัพย ์การควบคุมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การสุ่มตรวจสอบ  
และประเมินการควบคุมภายในในการท าหนา้ที่ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์การประชุมหารือกบั 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นตน้ 

(2) ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้ความเห็นว่า ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยป์ฏิบตัิงานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไวห้รือไม่ อย่างไร 

9.10  การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 ให้อธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ 
9.11  ค่าตอบแทนของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

ให้อธิบายว่ากองทรัสตม์ีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะใดบา้ง 
อตัราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใหร้ะบุจ านวนสูงสุดที่ระบุไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสตค์วบคู่ไปกบัจ านวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่าโครงสร้างค่าตอบแทน 
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ดงักล่าวจูงใจให้ผูจ้ดัการกองทรัสตล์งทุนและบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้กิดรายไดป้ระจ า 
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างไร  
 9.12  การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูร้ับผิดชอบในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเปิดเผย 
ต่อผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูล้งทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมายก าหนด และกรณีที่ 
มีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

9.13  การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
  ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคญัที่ก าหนดให้ตอ้งไดร้ับ
มติพิเศษของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 9.14  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

 ให้อธิบายกระบวนการ ปัจจยั และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด เช่น ไดใ้ชปั้จจยัใดในการพิจารณาคดัเลือก  รวมทั้งเปิดเผยความเห็นของ  
ผูจ้ดัการกองทรัสตถึ์งความเหมาะสมของคุณสมบตัิของผูบ้ริหารสูงสุดในการบริหารกองทรัสต์ 
 9.15 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคล 
หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสังกดั ไดร้ับจากกองทรัสต ์ 
โดยให้ระบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

    การเปิดเผยค่าบริการอื่น ให้แสดงขอ้มูลของค่าบริการอื่นที่ไดจ้่ายไปแลว้ในรอบปีบญัชี 
ที่ผ่านมา และค่าบริการอ่ืนที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัให้บริการไม่แลว้เสร็จ 
ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่นดว้ย 
 9.16  การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการในเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
      ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากเร่ืองที่เปิดเผยขา้งตน้หรือไม่  

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 10.1 ให้เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกองทรัสต ์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 10.2  แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ (ถา้มี) 

 (1) นโยบาย  ใหเ้ปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตท์ี่จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
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การคอร์รัปชัน่ไม่ว่าดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตด าเนินการดว้ยก็ได ้   
  (2) การด าเนินการ ให้ระบุการด าเนินการของกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ที่ไดด้ าเนินการแลว้  และหากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ขา้ร่วม 
โครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
ให้เปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหนา้ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ให้อธิบายโดยสังเขปว่า มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
กองทรัสตท์ี่รัดกุมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และหากปรากฏว่ามีประเด็นขอ้บกพร่องของระบบ 
การควบคุมภายใน ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย และอธิบายดว้ยว่าผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

12.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ให้อธิบายลกัษณะของรายการระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามที่ประกาศก าหนด
 12.1 รายการระหว่างกนัในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา (ถา้มี) 
  (1) ให้เปิดเผยรายการระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกนั โดยให้ระบุช่ือบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูลธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของ 
ธุรกรรม อตัราดอกเบี้ย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่าที่เกิดข้ึนจริง พร้อมทั้งแสดง 
ราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 (2) ให้อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าวว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตแ์ลว้หรือไม่ อย่างไร   
 12.2 ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกนัในอนาคต  
แนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต และแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ส่วนที่ 4  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 ให้แสดงขอ้มูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการ 
ด าเนินงานจริง โดยให้แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

(1)  ให้สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 (2)  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษทัย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนยัส าคญั  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยระบุสาเหตุและปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้งดว้ย อย่างนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี   
 14.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
         ให้ระบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั รวมทั้งระบุปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งน้ี เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์ ให้อธิบาย 
อย่างนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัที่ผ่านมา เช่น 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต ์เป็นตน้ 
  ในกรณีที่มีการจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือเอกสารอื่นใดที่มีการเผยแพร่ให้ผูล้งทุนทราบ (เช่น หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) ให้อธิบายว่าผลการด าเนินงาน 
ที่เกิดข้ึนจริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ท าไวอ้ย่างไรดว้ย   
  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการออกตราสารใด ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้กองทรัสต์ตอ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสตส์ามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่  
(แสดงขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน 
ที่ตอ้งด ารงขา้งตน้) ในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ให้ระบุผลกระทบและ 
การด าเนินการของกองทรัสตด์ว้ย 
 14.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต  
(forward looking) อย่างมีนยัส าคญั เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงาน 
ของกองทรัสตใ์นอนาคตได้ 

15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 ให้ระบุความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  
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                                                                              ส่วนที ่5 
                                                          การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
     การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น  ให้กรรมการ 
ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูจ้ดัการกองทรัสตล์งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
   “ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้  
ดว้ยความระมดัระวงั ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”  นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ับรองว่า  
 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต์ 
ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กองทรัสตแ์ลว้ 

(2) ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผย 
ขอ้มูลของกองทรัสตใ์นส่วนที่เป็นสาระส าคญัถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ               
ตามระบบดงักล่าว  

(3) ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มี 
การปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ วนัที่ ............................................ต่อผูส้อบบญัชีของกองทรัสตแ์ลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ 
การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต ์  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดม้อบหมายให้.....................................เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ...................................ก ากบัไว ้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ……………………………… ………………………………… ………………………………… 
2. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
3. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
   ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดร้ับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการ
แทนกองทรัสต ์(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

  

 


