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ส่วนท่ี 2 
การด าเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 
 ใหร้ะบุช่ือกองทรัสต ์ประเภท ทุนช าระแลว้ อาย ุ(ถา้ก าหนด) ช่ือผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสตี 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 ใหอ้ธิบายภาพรวมลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสตท่ี์ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนัดงัน้ี 
 2.1 วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานหรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตใ์นอนาคต 
ต่อไป  

2.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ 
กองทรัสต ์เช่น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทรัสตี หรือผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทรัสต ์ 
 (1) ใหร้ะบุแผนภาพโครงสร้างการจดัการกองทรัสต ์พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 

ใหเ้ห็นถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต ์  

 ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว  
 (2) ใหร้ะบุวา่ การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตโ์ดย
มีสาระส าคญัตามเอกสารแนบ 2 และระบุช่องทางท่ีผูล้งทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตฉ์บบั
เตม็ได ้
 2.4 ขอ้มูลของทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 

 (1)  ใหร้ะบุรายละเอียดทรัพยสิ์นโดยแยกตามประเภททรัพยสิ์น พร้อมทั้งมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม อตัราส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละประเภทต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์และมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีนั้น  
  (2)  ใหร้ะบุรายละเอียดทรัพยสิ์นหลกัท่ีลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพยสิ์น ซ่ึงมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัช่ือ ท่ีตั้ง ลกัษณะ ประเภทการใชง้าน ขนาดพื้นท่ี อายกุารเช่า อายอุาคาร  
วนัท่ีเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์น ราคาท่ีเขา้ลงทุน วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุด ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด  
รายไดใ้นรอบปีบญัชีนั้น และหากกองทรัสตใ์หเ้ช่าระยะยาวหรือใหเ้ช่าเหมา ให้สรุปสาระส าคญัของสัญญา
เช่าดว้ย 
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 (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นโครงการท่ียงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ  
ใหร้ะบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ขอ้มูลเปรียบเทียบความคืบหนา้ของโครงการกบัแผนงานของโครงการ 
  (ข) ในกรณีท่ีความคืบหนา้ของโครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน  
ใหร้ะบุสาเหตุและแนวทางแกไ้ข รวมทั้งผลกระทบท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บหรืออาจไดรั้บไวด้ว้ย 
   (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถเขา้ลงทุนทางออ้มในบริษทัผา่นถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
ไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผล และประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการท่ีกองทรัสตต์อ้งเขา้ลงทุน
ในสัดส่วนดงักล่าว พร้อมทั้งแสดงความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายในเร่ืองการร่วมทุน เช่น เง่ือนไขท่ีส าคญั
ของการร่วมลงทุน การถือหุ้นและการแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้นแต่ละราย การท าสัญญาของกองทรัสตเ์ป็นไปตาม
กฎหมายและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และขอ้จ ากดัในกรณีท่ีกองทรัสตต์อ้งการถอนการลงทุน เป็นตน้ 
 (5)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ (2) เป็นทรัพยสิ์นหลกัท่ีไดม้าภายในระยะเวลาบญัชี  
ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว โดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
  (ก) วนัท่ี ราคา และผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในทรัพยสิ์น  
แลว้แต่กรณี  
  (ข) เหตุผลในการลงทุนและประโยชน์ท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บจากการท ารายการ  
แหล่งเงินทุนท่ีใช ้พร้อมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งสองราย เช่น วนัท่ีท าการประเมินมูลค่า ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  (ง) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์น  
  (จ) กรณีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดผ้า่นการอนุมติัจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหร้ะบุ 
เหตุผลหรือเง่ือนไขท่ีท าใหร้ายการดงักล่าวไม่ตอ้งผา่นการอนุมติัจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
  (6) ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัแต่ละรายการในรอบระยะเวลา 
บญัชี (ถา้มี) ซ่ึงตอ้งระบุสาระส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
  (ก) วนัท่ี ราคา และผูรั้บโอนทรัพยสิ์น 
  (ข) เหตุผลในการจ าหน่ายและประโยชน์ท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บจากการท ารายการ พร้อมทั้ง
ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่ายของผูป้ระเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์น เช่น วนัท่ีท าการประเมินมูลค่า ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการท่ีใชใ้นการ 
ประเมินมูลค่า ช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  (ง) ราคาท่ีไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีจ าหน่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  (จ) กรณีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดผ้่านการอนุมติัจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ ใหร้ะบุ 
เหตุผลหรือเง่ือนไขท่ีท าใหร้ายการดงักล่าวไม่ตอ้งผา่นการอนุมัติจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์

2.5  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์ 
 (1) อธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เช่น โครงสร้างรายได ้

ค่าเช่า การใหเ้ช่าพื้นท่ีแก่ผูเ้ช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ อยา่งไร อายเุฉล่ียของ 
สัญญาเช่า อตัราการเช่า อตัราค่าเช่าพื้นท่ีเฉล่ียหรืออตัราการเช่าพื้นท่ีโดยระบุอตัราต ่าสุดและสูงสุด  
อตัราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีท่ีผา่นมา ขอ้มูลอายสุัญญาเช่าท่ีจะครบอายใุนแต่ละช่วงเวลา รายช่ือ 
ผูเ้ช่าท่ีมีนยัส าคญัต่อสัดส่วนรายไดห้รือพื้นท่ีให้เช่า เป็นตน้ ทั้งน้ี หากอสังหาริมทรัพยมี์ขอ้จ ากดัหรือ 
ภาระผกูพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผลประโยชน์  ใหอ้ธิบายเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 (2) หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายใดรายหน่ึง หรือมีการ 
กระจุกตวัของผูเ้ช่าอยา่งมีนยัส าคญั ใหส้รุปสาระส าคญัของสัญญาจดัหาผลประโยชน์ และขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูเ้ช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า  
  (3) หากผูเ้ช่าหลกัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด ให้ระบุ
ความสัมพนัธ์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์แสดงไดว้า่  
การก าหนดค่าเช่าและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้ปกติ (arm’s length transaction) หรือไม่ 
อยา่งไร   
  (4) กรณีมีการวา่จา้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
   (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น ประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีกองทรัสตล์งทุน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากกองทรัสต ์ มีความสัมพนัธ์ 
เชิงการถือหุ้นหรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือไม่ อยา่งไร 
   (ข) กรณีท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์การบริหารอสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีอาจท าใหเ้กิด 
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรัสต ์ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ะบุมาตรการในการป้องกนั 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และท่ีผา่นมาผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวแลว้
หรือไม่อยา่งไร 
   (5)  กรณีท่ีกองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถประกอบ 
ธุรกิจเองได ้(เช่น โรงแรม หรือโรงพยาบาล) และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท์ั้งโครงการแก่ผูป้ระกอบการ  
ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่า เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา เง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บจากการให้เช่า ความเห็นของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าในระยะเวลาท่ีผา่นมา และใหแ้สดง
ขอ้มูลค่าเช่าท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บในปีท่ีผา่นมาวา่ผูเ้ช่าสามารถจ่ายค่าเช่าไดต้ามสัญญาหรือไม่ รวมทั้งให้ระบุ
มาตรการด าเนินการหากผูเ้ช่ารายปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาเช่าได ้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการ
ก าหนดค่าเช่าผนัแปรซ่ึงขึ้นกบัการด าเนินงานของผูเ้ช่า ให้เปิดเผยจ านวนค่าเช่าผนัแปรท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บ 
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   (6) กรณีอสังหาริมทรัพยมี์รับประกนัรายได ้ให้แสดงสถานะปัจจุบนัโดยระบุขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
          (ก) เง่ือนไขและสาระส าคญัของสัญญาการประกนัรายได้ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูรั้บประกนัรายได ้  
   (ข) ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือเทียบกบัรายไดค้่าเช่าท่ีมีการรับประกนั  

 (ค) การปฏิบติัตามสัญญารับประกนัรายไดใ้นปีท่ีผา่นมา  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุให้ 
ผูรั้บประกนัรายไดไ้ม่สามารถปฏิบติัตามสัญญารับประกนัรายได ้ ใหอ้ธิบายแนวทางในการด าเนินการ 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์รวมทั้งมาตรการในการป้องกนัปัญหาดงักล่าว 
   (ง) ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
หรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกนั ใหเ้ปิดเผยอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของธนาคารพาณิชยท่ี์ออกหนงัสือค ้าประกนัคร้ังล่าสุดซ่ึงไม่เกิน 1 ปี โดยตอ้งเป็น 
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังานยอมรับ  
 (จ) ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดไ้ม่ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัตาม (ง) ใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 - อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บประกนัรายไดค้ร้ังล่าสุด ซ่ึงไม่เกิน 1 ปี 
โดยตอ้งเป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังานยอมรับ   
 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูรั้บประกนัรายไดท่ี้จดัท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดใ้นสามรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด หรือท่ีจดัท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดเ้ท่าท่ีมีการจดัท าไวใ้นกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายได ้
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ถึงสามปี 
 - การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูรั้บประกนั
รายได ้และความสามารถของผูรั้บประกนัรายไดใ้นการปฏิบติัตามสัญญา โดยในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี 
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนั
รายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสตใ์นการรับเงินตาม 
สัญญารับประกนัรายได ้ 
 2.6 การกูย้มืเงิน  
  กรณีท่ีกองทรัสตมี์การกูย้มืเงิน ใหแ้สดงสถานะปัจจุบนัโดยระบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (1) วิธีการกูย้มืเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุน้กู ้เป็นตน้ 
โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ 
และผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้มืเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
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  (2)  สถานะของการกูย้มืเงิน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี เช่น จ านวนเงินกู ้และสัดส่วน 
การกูย้มืเงินเม่ือเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์เป็นตน้ และการปฏิบติัตามสัญญากูย้มืเงิน  
หรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ท่ีผา่นมา (ถา้มี)  
  (3) ในกรณีท่ีมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ใหร้ะบุจ านวนเงินท่ีจะกนัส ารองไว ้
ในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน จ านวนเงินท่ีไดก้นัส ารองในรอบปีบญัชีล่าสุด และยอดรวมของ 
เงินท่ีไดมี้การกนัส ารองจนถึงรอบปีบญัชีล่าสุด 

 (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตก์ูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ใหร้ะบุมูลค่าและ 
สัดส่วนการถือหุน้กูข้องผูท่ี้จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นหลกัแก่กองทรัสต ์ 
และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว (ถา้มี) ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ให้ระบุขอ้มูลท่ีชดัเจน 
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกนัดงักล่าวดว้ย และในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็น 
บริษทัยอ่ยของผูท่ี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นหลกัแก่กองทรัสต ์ใหเ้ปิดเผย 
จ านวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 (5)  ในกรณีท่ีกองทรัสตใ์ห้เงินกูย้มืหรือค ้าประกนัใหก้บับริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน 
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์เหตุผล ความจ าเป็นในการกูย้มื และความ
สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ดงักล่าวดว้ย 

3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน 
 3.1 ใหอ้ธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน  
รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อค่าเช่าท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บ โดยอธิบายใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจ  
เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานของอุตสาหกรรมท่ีทรัพยสิ์นตั้งอยู ่เป็นตน้ 
  3.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขนัของโครงการท่ีลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กบัคูแ่ข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 

4.  ปัจจัยความเส่ียง 
 ใหร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบ 
ธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยูข่องกองทรัสต์ หรือต่อ 
การลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือ 
ไม่ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ  ทั้งน้ี ให้อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็น 
สาเหตุของความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ใหร้ะบุดว้ย) แนวโนม้
หรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากผูจ้ดัการกองทรัสตมี์มาตรการรองรับไว้
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเส่ียง 
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
 - ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสตไ์ม่กระจายการลงทุน  
 - ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์และการต่อสัญญาเช่า  
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 - ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants)  
 - ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น ความเส่ียง
จากการกูย้มืเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ความเส่ียง
จากการไม่กระจายผูเ้ช่า เป็นตน้ 
 - ความเส่ียงจากการลงทุนทางออ้มผา่นการถือหุ้นในบริษทัซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ 99 

5.  ข้อพพิาทและข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์    
 5.1 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยท่ีคดี 
หรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด  ทั้งน้ี อธิบายเฉพาะ (1) กรณีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทรัสตท่ี์มี 
จ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด และ (2) กรณีท่ี 
กระทบต่อการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
 5.2 ใหเ้ปิดเผยวา่ อสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิ เช่น ติดภาระจ ายอม หรือมีขอ้พิพาทใด ๆ 
หรือไม่  หากมี ใหร้ะบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ
และใหข้อ้มูลสนบัสนุนท่ีจะไดแ้สดงไดว้า่  การอยูภ่ายใตแ้ห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ
การจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

6.  ข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่ อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตย์งัคงมีหนา้ท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 
เพือ่ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุน  
และกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย รวมทั้งการด าเนินการของ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการจดัการเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นให้ระบุดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 
การจัดการและการก ากบัดูแลกองทรัสต์ 

 
7.  ข้อมูลหน่วยทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 7.1 หน่วยทรัสต ์ 

(1) ใหร้ะบุเงินทุนช าระแลว้ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั  
(2)  ราคาหลกัทรัพย ์เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์
ณ วนัตน้ปีและวนัส้ินปีบญัชี เป็นตน้  

(3)  กรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแลว้ (ถา้มี)  
      ใหร้ะบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแลว้ และการลดทุนช าระแลว้ในช่วงท่ีผา่นมาทุกคร้ัง 
โดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

  (ก) เหตุในการลดทุนช าระแลว้ในแต่ละคร้ัง 
  (ข) จ านวนเงินท่ีลด จ านวนเงินต่อหน่วยท่ีลด 

  (ค) วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์และวนัท่ีเฉล่ียเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 7.2  ตราสารท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก 
   กรณีท่ีกองทรัสตอ์อกหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี (REIT bond) ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั 
ของหลกัทรัพยด์งักล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน  
หลกัประกนั เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญั ณ ส้ินปีบญัชี และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังหลงัสุด 
ของ REIT bond หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสาร (ถา้มี) แลว้แต่กรณี    
  7.3 โครงสร้างผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือและ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสตล์่าสุด โดยใหน้บัการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนั และผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  ทั้งน้ี การพิจารณา “ผูมี้อ านาจควบคุม” ใหเ้ป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจทราบ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริงได ้  
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 7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์ 
 (1) ใหร้ะบุวา่กองทรัสตมี์นโยบายท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ปีละอยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง ในอตัรา   
ไม่นอ้ยกวา่เท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินท่ีจะน ามา 
จ่ายเป็นผลประโยชน์     
 (2)  ใหร้ะบุเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ
ด าเนินการกบัผลประโยชน์ในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายได ้  
 (3) ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต ์และประวติัการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 5 ปี (ถา้มี) 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
  8.1 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
  ใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
  (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือ
และสัดส่วนการถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ใหน้บัผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั  
        (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
        (ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ 
  (3)  โครงสร้างการจดัการ 
  (4)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต์ ในงานดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการกองทรัสต ์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานดงักล่าว เช่น จ านวนบุคลากร 
ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นตน้ 
  (5)  วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
  (6) ในกรณีท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทรัสตอ่ื์น  ใหร้ะบุวา่มีก่ีกองทรัสต ์และแต่ละ 
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ด (พอสังเขป)   
  8.2 ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) 
  ใหร้ะบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    

 (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี) 
 (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
 (3)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
8.3  ทรัสตี 

  ใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
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  (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น 
  (3)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตี 

8.4  คณะกรรมการลงทุน (ถา้มี)  
 ใหร้ะบุรายช่ือ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

 8.5  ใหร้ะบุ ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูส้อบบญัชี 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 (3)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 (4)  ท่ีปรึกษากองทรัสต ์(ถา้มี) 

9.  การก ากบัดูแลกองทรัสต์ 
9.1   ใหอ้ธิบายนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกองทรัสต ์(ถา้มี)  
9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ใหอ้ธิบายโครงสร้างกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตว์า่ ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย
ทั้งหมดก่ีชุด (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต)์ เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด  
 9.3 การประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 (1) ใหอ้ธิบายขอ้ก าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องคป์ระชุมและการออกเสียง 
ลงมติ จ านวนคร้ังท่ีก าหนดใหมี้การประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ าทุกไตรมาส อยา่งนอ้ยไตรมาส 
ละหน่ึงคร้ัง) เร่ืองท่ีก าหนดใหมี้การน าเขา้ประชุมของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

 (2) ใหร้ะบุเร่ืองเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีส าคญัของกองทรัสตท่ี์เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติไว ้
 9.4 ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนโดยทางออ้มโดยถือหุ้นผ่านบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน  
ใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์อธิบายวา่ มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอยา่งไร เช่น  
  (ก)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน
การถือหุน้หรือไม่ อยา่งไร พร้อมทั้งให้อธิบายวา่ มีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าใหก้ารส่งบุคคล
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือไม่ อยา่งไร 
  (ข)  การก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตาม (ก)  
ซ่ึงรวมถึง 



                                                                          17  

 

   -  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจของกรรมการในการออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการ
กองทรัสตก่์อน  
   -  กลไกในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ี
มีนยัส าคญั ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
   -  กลไกในการก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด      
  (ค)  การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งกองทรัสตก์บั 
ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 
  (ง)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบับุคคลท่ี 
เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว  
  (จ)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงในเร่ืองส าคญัของบริษทั
ดงักล่าว เช่น การแกไ้ขเอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เงินทุน การออกหลกัทรัพย ์การกูย้มืเงิน การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้  
 (12)  ขอ้ตกลงระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
(shareholders’ agreement) (ถา้มี) โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของกองทรัสตแ์ละเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลอยา่งมีสาระส าคญัต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจ
ควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ปกติ 
 9.4  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

ใหอ้ธิบายวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีมีโอกาสใชข้อ้มูลภายใน เช่น ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์การน าขอ้มูลภายในของ 
กองทรัสตไ์ปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อยา่งไร รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหน่วยทรัสต ์
หรือหลกัทรัพยท่ี์กองทรัสตเ์ป็นผูอ้อก โดยพึงพิจารณาขอ้มูลภายในท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขาย 
หน่วยทรัสตห์รือหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(2) ก่อนการพิจารณาไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์(3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ควรระบุมาตรการดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย เช่น มีนโยบายก าหนดใหก้รรมการ
และผูบ้ริหารรายงานการซ้ือหลกัทรัพยแ์ละหน่วยทรัสต ์และมาตรการลงโทษหากผูจ้ดัการกองทรัสตพ์บวา่  
มีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ เพื่อใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
มีมาตรการป้องกนัการท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในอยา่งไร เป็นตน้ 

9.5 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทรัสต์ 
(1) ใหอ้ธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน  
(2) การจดัหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ช่า 
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อสังหาริมทรัพย ์และการก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดงักล่าว  
 9.6 การคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย  ์

 ใหอ้ธิบายนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เป็นตน้ 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
(1) ใหอ้ธิบายการด าเนินการและเร่ืองท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การติดตามการปฏิบติังาน 

ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์เช่น การพิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปีของกองทรัสต ์การควบคุม 
รายรับและรายจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายท่ีวางไว ้การก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยด์ าเนินการตามแผนกลยทุธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต ์เพื่อใหส้ามารถจดัการ
รายไดใ้หเ้พิ่มขึ้นและลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจดัหา 
ผูเ้ช่า การดูแลการใชอ้สังหาริมทรัพย ์การควบคุมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การสุ่มตรวจสอบ  
และประเมินการควบคุมภายในในการท าหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์การประชุมหารือกบั 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นตน้ 

(2) ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตใ์หค้วามเห็นวา่ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยป์ฏิบติังานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ อยา่งไร 

9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 ใหอ้ธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ 
9.9  ค่าตอบแทนของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ใหอ้ธิบายวา่กองทรัสตมี์การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะใดบา้ง 
อตัราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใหร้ะบุจ านวนสูงสุดท่ีระบุไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสตค์วบคู่ไปกบัจ านวนท่ีมีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งใหอ้ธิบายวา่โครงสร้างค่าตอบแทน 
ดงักล่าวจูงใจใหผู้จ้ดัการกองทรัสตล์งทุนและบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้กิดรายไดป้ระจ า 
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งไร  

9.10 การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ใหอ้ธิบายแนวทาง กระบวนการ และผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูล้งทุน ทั้งกรณีตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมายก าหนด และกรณีท่ี 
มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

9.11 การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
  ใหอ้ธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคญัท่ีก าหนดใหต้อ้งไดรั้บ
มติพิเศษของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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 9.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
 ใหอ้ธิบายกระบวนการ ปัจจยั และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ

อิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด เช่น ไดใ้ชปั้จจยัใดในการพิจารณาคดัเลือก  รวมทั้งเปิดเผยความเห็นของ  
ผูจ้ดัการกองทรัสตถึ์งความเหมาะสมของคุณสมบติัของผูบ้ริหารสูงสุดในการบริหารกองทรัสต์ 
 9.13 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ใหแ้สดงค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคล 
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ไดรั้บจากกองทรัสต ์ 
โดยใหร้ะบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

    การเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ให้แสดงขอ้มูลของค่าบริการอ่ืนท่ีไดจ่้ายไปแลว้ในรอบปีบญัชี 
ท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จ 
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และประเภทของการใหบ้ริการอ่ืนดว้ย 
 9.14 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการในเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
      ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากเร่ืองท่ีเปิดเผยขา้งตน้หรือไม่  

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 10.1 ใหเ้ปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกองทรัสต ์ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 10.2  แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ (ถา้มี) 

 (1) นโยบาย  ใหเ้ปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสตท่ี์จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การคอร์รัปชัน่ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตด าเนินการดว้ยก็ได ้   
  (2) การด าเนินการ ใหร้ะบุการด าเนินการของกองทรัสตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีไดด้ าเนินการแลว้  และหากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ขา้ร่วม 
โครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
ใหเ้ปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหนา้ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปวา่ มีระบบการควบคุมภายในในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
กองทรัสตท่ี์รัดกุมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร และหากปรากฏวา่มีประเด็นขอ้บกพร่องของระบบ 
การควบคุมภายใน ใหร้ะบุเร่ืองดงักล่าวดว้ย และอธิบายดว้ยวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
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12.  การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีประกาศก าหนด
 12.1 รายการระหวา่งกนัในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา (ถา้มี) 
  (1) ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยใหร้ะบุช่ือบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูลธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของ 
ธุรกรรม อตัราดอกเบ้ีย ราคาซ้ือ ราคาขาย มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดง 
ราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 (2) ใหอ้ธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าววา่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตแ์ลว้หรือไม่ อยา่งไร   
 12.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต  
แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต และแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ส่วนท่ี 4  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา หรือเท่าท่ีมีการ 
ด าเนินงานจริง โดยใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี 

(1)  ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
 (2)  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไม่มีบริษทัยอ่ย) โดยใหเ้ลือกแสดงเฉพาะ
รายการท่ีมีนยัส าคญั  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ใหเ้ปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยระบุสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี   
 14.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีผา่นมา 
         ใหร้ะบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมาโดยใหร้ะบุเฉพาะกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งระบุปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต ์ ให้อธิบาย 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคญัหรือปัจจยัส าคญัท่ีผา่นมา เช่น 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต ์เป็นตน้ 
  ในกรณีท่ีมีการจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนทราบ (เช่น หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
สารสนเทศท่ีเปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) ให้อธิบายวา่ผลการด าเนินงาน 
ท่ีเกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากประมาณการท่ีท าไวอ้ยา่งไรดว้ย   
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การออกตราสารใด ซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสต์ตอ้งด ารงอตัราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยวา่ กองทรัสตส์ามารถด ารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่  
(แสดงขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุดเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน 
ท่ีตอ้งด ารงขา้งตน้) ในกรณีท่ีไม่สามารถด ารงอตัราส่วนไดต้ามขอ้ก าหนด ให้ระบุผลกระทบและ 
การด าเนินการของกองทรัสตด์ว้ย 
 14.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต  
(forward looking) อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงาน 
ของกองทรัสตใ์นอนาคตได ้

15. ความเห็นของทรัสตีเกีย่วกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 ใหร้ะบุความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
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                                                                              ส่วนท่ี 5 
                                                          การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
     การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น  ใหก้รรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูจ้ดัการกองทรัสตล์งลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   
   “ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้  
ดว้ยความระมดัระวงั ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั”  นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสตรั์บรองวา่  
 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต ์
ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กองทรัสตแ์ลว้ 

(2) ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผย 
ขอ้มูลของกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั                
ตามระบบดงักล่าว  

(3) ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้ 
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ วนัท่ี ............................................ต่อผูส้อบบญัชีของกองทรัสตแ์ลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต ์  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดม้อบหมายให.้....................................เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ...................................ก ากบัไว ้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ……………………………… ………………………………… ………………………………… 
2. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
3. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
   ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และในฐานะผูไ้ดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหด้ าเนินการ
แทนกองทรัสต ์(ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

  

 


