
  
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของ 

กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
_________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่            เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
   (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
   (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 86/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
   (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เอกสารแนบ 1 
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ข้อ 3   ในประกาศนี้ ให้น าบทนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศดังต่อไปนี้มาใช้ตาม 
ประเภทของตราสาร  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นประการอ่ืน 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัสต์ 
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
   (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจัดต้ังและการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เน่ืองจากการออกและเสนอขาย 
หน่วยลงทุน 
   (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่
ตามประกาศนี้เนื่องจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
   (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้เน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
   ข้อ 4   ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
   “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
   “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  แต่มิให้หมายความรวมถึงกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ 
   “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ”  หมายความว่า   กองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
   (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 
   (2)  กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 
    (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 
   “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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   “ทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
   “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
   “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
   “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
  “หน่วย”  หมายความว่า   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
แล้วแต่กรณี 
   “ผู้สอบบัญชี”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
   “ผู้จัดการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
   “ทรัพย์สินหลัก”  หมายความว่า   ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
   (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ สิทธกิารเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
   (2)  กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิการเช่า  
  (3)  กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
เกี่ยวกับการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
   “ผู้จัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 
   “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยคร้ังแรกเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท   
  (2)  บุคคลตาม (1) ที่ได้หน่วยมาเพิ่มเติม โดยการได้มาซึ่งหน่วยเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อ
รวมกับหน่วยที่ถืออยู่แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 
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   การค านวณมูลค่าหน่วยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยในแต่ละคร้ัง 
   ค าว่า “ผู้บริหาร” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์    

  ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและ 
ทรัสต์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
   (2)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   (3)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
   (4)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

 ข้อ 6   การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ตามประกาศนี้  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้มีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ รวมทั้งประเภทข้อมูล
และระยะเวลาในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามภาค 1 
 (2)  หลักเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ ดังนี้ 
  (ก)  รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามภาค 2 
  (ข)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลัก ให้เป็นไปตามภาค 3 
 (3)  การสิ้นสุดหน้าที่ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามภาค 4 
 (4)  อ านาจของส านักงานในการผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามภาค 5 

ภาค 1 
ผู้มีหน้าที่ ประเภทข้อมูล ระยะเวลา  

________________ 

ข้อ 7   ให้กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ และทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่จากทรัสตี จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ 
มีเหตุที่ท าให้สิ้นสุดหน้าที่ตามที่ก าหนดในภาค 4  
   (1)  รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ ประเภทข้อมูลดังนี้   
  (ก)  งบการเงิน  
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  (ข)  การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management 
Discussion and Analysis)  
  (ค)  รายงานประจ าปี 
  (ง)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(2)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลัก ซึ่งได้แก่ ประเภทข้อมูลดังนี้  
  (ก)  มูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย  
   (ข)  รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลัก ในกรณีที่กองทุนรวม
หรือทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จ  

  ข้อ 8   การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 7  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามข้อ 7(1)  ให้จัดท าและ 
ส่งต่อส านักงาน  โดยในกรณีที่เป็นข้อมูลตามข้อ 7(1) (ค) นอกจากการจัดท าและส่งข้อมูลต่อส านักงานแล้ว 
ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาค 2  และตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 17 และตารางท้ายประกาศนี้  
  (2)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลักตามข้อ 7(2)  ให้จัดท าและส่งต่อส านักงาน  โดยในกรณีที่เป็นข้อมูลตามข้อ 7(2) (ก) 
นอกจากการจัดท าและส่งข้อมูลต่อส านักงานแล้ว ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในภาค 3 

  ข้อ 9   ให้หน้าที่การจัดท าและส่งข้อมูลตามข้อ 7  เร่ิมเมื่อมีการจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว หรือมีการก่อตั้งทรัสต์แล้ว แล้วแต่กรณี 

ข้อ 10   ราคาประเมินของทรัพย์สินที่เปิดเผยหรือใช้ในการจัดท ารายงานตามข้อ 7   
ต้องกระท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือทรัสต์  
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ภาค 2 
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนรวมและทรัสต์ 
________________ 

หมวด 1 
หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินและเอกสารประกอบ 

________________ 

  ข้อ 11  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของกองทุนรวม
และทรัสต์ต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชี  
  รายงานของผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดท างบการเงินนั้น 
 (2)  ผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบุคคลดังนี้ 
   (ก)  ในกรณีของกองทุนรวม ได้แก่ บริษัทจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารของ 
บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนรวม 
   (ข)  ในกรณีของทรัสต์ ได้แก่ ผู้จัดการกองทรัสต์ และกรรมการหรือผู้บริหาร 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 ข้อ 12   งบการเงินของกองทุนรวมและทรัสต์ต้องจัดท าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินของไทย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17  

 ข้อ 13   ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
หากการจัดท าหรือการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม   
ให้กองทุนรวมและทรัสต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีที่ 
ใช้ปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้น และค าอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตาม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

 ข้อ 14   รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทุนรวมและทรัสต์ต้องมี
รายการครบถ้วนในลักษณะเดียวกับงบการเงินประจ ารอบปีบัญชี  
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 ข้อ 15   ในกรณีที่กองทุนรวมหรือทรัสต์มีบริษัทย่อย กองทุนรวมหรือทรัสต์ดังกล่าว
ต้องด าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่กองทุนรวม
หรือทรัสต์ แล้วแต่กรณี เพื่อให้กองทุนรวมหรือทรัสต์ดังกล่าวสามารถจัดท างบการเงินรวมให้เป็น 
ไปตามข้อก าหนดในหมวดนี้   
 ในกรณีมีเหตุตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการจัดท า 
งบการเงินรวม หรือมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้กองทุนรวมหรือทรัสต์ไม่สามารถน าข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทตามวรรคหนึ่งใดมารวมในงบการเงินรวม กองทุนรวมหรือทรัสต์ดังกล่าวต้องเปิดเผยเหตุผล 
และผลกระทบของการไม่น าข้อมูลทางการเงินของบริษัทนั้นมารวมไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมด้วย 

ข้อ 16   ให้กองทุนรวมและทรัสต์ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อส านักงานพร้อมกับการจัดส่ง
งบการเงิน 
  (1)  หนังสือรับรองงบการเงิน ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 

 (ก)  กรณขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้มีข้อมูลตาม 
แบบ 56-REIT3 ท้ายประกาศนี้ 
   (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้มีข้อมูลตามแบบ 56-REIT3 โดยอนุโลม 
  (2)  บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

 ข้อ 17   เมื่อปรากฏว่ารายได้หรือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจาก
งบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20  ให้กองทุนรวมหรือทรัสต์จัดท าการวิเคราะห์
และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)  
โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจาก 
ปัจจัยดังกล่าว  และส่งต่อส านักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน 

ข้อ 18   ให้กองทุนรวมและทรัสต์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในวรรคสอง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมหรือทรัสต์ดังกล่าวมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
   การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (1)  กองทุนรวมและทรัสต์สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงาน 
สอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 
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   (2)  กองทุนรวมและทรัสต์จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เน่ืองจาก
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  
2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประจ าปี 

________________ 

ข้อ 19   รายงานประจ าปีต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 20 
  (1)  กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
   (ก)  ข้อมูลตามแบบ 56-REIT1 ที่ยื่นต่อส านักงานพร้อมแนบงบการเงินประจ า 
รอบปีบัญชีนั้น  
   (ข)  ข้อมูลตามแบบ 56-REIT2 ท้ายประกาศนี้ 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีข้อมูลตามแบบใดแบบหนึ่งที่ก าหนดใน (1) โดยอนุโลม 

ข้อ 20   ในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ รายงานประจ าปีต้องมีข้อมูลเช่นเดียวกับ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีที่ยื่นต่อส านักงานพร้อมแนบงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีนั้น 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์การจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
 ________________   

  ข้อ 21   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสตต์้องมีข้อมูล 
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-REIT1 
ท้ายประกาศนี้ 
  (2)  กรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็น 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยอนุโลม และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 
  (3)  กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ก าหนดไว้
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ส าหรับทรัสต์ดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 
ให้เป็นปัจจุบัน 
  (4)  กรณีของกองทุนรวมหรือทรัสต์ที่ไม่เข้ากรณีตาม (1) (2) และ (3) ต้องมีข้อมูลตาม 
แบบ 56-REIT1 โดยอนุโลม 

หมวด 4 
รูปแบบและวิธีการจัดท าและจัดส่ง 

 ________________   

  ข้อ 22   ภาษาที่ใช้ในการจัดท าและเปิดเผยรายงานตามภาคนี้ให้ใช้ภาษาไทย 
   กองทุนรวมและทรัสต์อาจจัดท าและเปิดเผยรายงานตามภาคนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ได ้ 
โดยมีสาระส าคัญของข้อมูลไม่ต่างจากเอกสารฉบับภาษาไทยพร้อมค ารับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  ข้อ 23   รายงานที่ต้องจัดส่งต่อส านักงานตามภาคนี้ ใหก้องทุนรวมและทรัสต์จัดส่ง 
ในรูปแบบดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการส่งรายงานประจ าปีให้ปฏิบัติตามข้อ 24 
   (1)  เอกสารสิ่งพิมพ์จ านวน 1 ฉบับ 
   (2)  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (ก)  กรณีกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทาง  
ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
    (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูล 
ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
   ข้อมูลที่ยื่นต่อส านักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความจริง 
อันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง 

  ข้อ 24   กองทุนรวมและทรัสตอ์าจจัดท าและส่งรายงานประจ าปีต่อส านักงานและผู้ถือหน่วย
ในรูปเอกสารสิ่งพิมพห์รือแผ่นบันทึกข้อมูลกไ็ด้ 
   ในการส่งรายงานประจ าปีต่อส านักงาน หากกองทุนรวมหรือทรัสต์ดังกล่าวมีหน่วย  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กองทุนรวมหรือทรัสต์นั้นส่งรายงาน 
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ประจ าปีในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ก าหนดในข้อ 23 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย หากสามารถ
ด าเนินการได้ 
  ในกรณีที่มีการส่งรายงานประจ าปีในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ให้กองทุนรวม
และทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 23 วรรคสอง โดยอนุโลม 

ภาค 3 
หลักเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน  
มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลัก 

________________ 

 ข้อ 25   ความในภาคนี้มิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมด
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 ข้อ 26   ให้กองทุนรวมและทรัสต์จัดท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย ของวันท าการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
 การเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีหน่วยของกองทุนรวมหรือทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้เปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ 
ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

 ข้อ 27   มูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย ที่แสดงในรายงาน
ตามข้อ 26 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใช้ราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
  (2)  ใช้ตัวเลขทศนิยมดังนี้ 
   (ก)  มูลค่าทรัพย์สินรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้ค านวณและใช้ผลลัพธ์เป็น
ตัวเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล   
  (ข)  มูลค่าหน่วย ให้ค านวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยม 
ตามหลักสากล  แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง และตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง   



 11 

  ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่ง ให้น าเศษนั้นรวมค านวณ 
เข้าเป็นทรัพย์สินในกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

   ข้อ 28   ในกรณีที่กองทุนรวมหรือทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้จัดท ารายงานความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลักทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันทีม่ี 
การลงทุนในทรัพย์สินหลักนั้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 
   รายงานความคืบหน้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (1)  ข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับแผนการพัฒนา 
   (2)  ในกรณีที่ความคืบหน้าของการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนา ให้ระบุ 
แนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทุนรวมหรือทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 
   เมื่อกองทุนรวมหรือทรัสต์พัฒนาทรัพย์สินหลักจนแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไป 
จัดหาผลประโยชน์  ให้จัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งโดยระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาที่แล้วเสร็จ เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานภายใน 
30 วันนับแตว่ันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไปจัดหาผลประโยชน์ 

ภาค 4 
การสิ้นสุดหน้าที่ 

________________ 

  ข้อ 29   ให้กองทุนรวมและทรัสต์สิ้นสุดหน้าที่ตามประกาศนี้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีการช าระบัญชีกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
   (2)  ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด 
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หากทรัสต์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปและ
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  ให้ทรัสต์ดังกล่าวสิ้นสุดหน้าที่เฉพาะการจัดท าและส่งรายงาน 
ที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์ตามภาค 2  เน่ืองจากการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
    (ก)  ทรัสตม์ิได้เสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือยกเลิก
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 
    (ข)  หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ประเภทที่มีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน ซึ่งครบก าหนด 
ไถ่ถอนแล้ว 
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  ข้อ 30   ให้กองทุนรวมหรือทรัสตแ์จ้งเหตุที่ท าให้หน้าที่จัดท าและส่งรายงานที่แสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานสิ้นสุดลงตามข้อ 29 ต่อส านักงานก่อนถึงก าหนดเวลาส่งรายงานดังกล่าว   

ภาค 5 
อ านาจของส านักงานในการผ่อนผันการเปิดเผยข้อมูล 

_________________ 

   ข้อ 31   ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน 
ตามที่ก าหนดในประกาศนี้ได้ หากกองทุนรวมหรือทรัสตแ์สดงให้ส านักงานเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าว 
มิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานนั้น หรือผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลได้ด าเนินการประการอ่ืน 
เพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 32   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้กองทุนรวมหรือทรัสตไ์ม่สามารถ 
จัดส่งหรือเปิดเผยรายงานที่ก าหนดในประกาศนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 8 ให้ส านักงาน 
มีอ านาจผ่อนผันการจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานดังกล่าว หากกองทุนรวมหรือทรัสต์มีหนังสือขอผ่อนผัน 
การจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อส านักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งก าหนดระยะเวลาที่จะจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานนั้น 
  ในกรณีที่ส านักงานไม่ผ่อนผันให้ตามที่กองทุนรวมหรือทรัสตร้์องขอตามวรรคหนึ่ง  
ความรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 มาตรา 56 หรือมาตรา 117 แล้วแต่กรณี จะเร่ิมตั้งแต่ 
วันครบระยะเวลาที่ก าหนดในการจัดส่งหรือเปิดเผยรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดในข้อ 8 

      ประกาศ  ณ  วันที่     
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 



                                            

แบบ 56-REIT1 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

 

สิ้นสุดวันท่ี    (วันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี)  
 

ระบุชื่อกองทรัสต์  (ชื่อไทย/อังกฤษ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เอกสารแนบ 2 



                                            

สารบัญ 

 
ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 

ส่วนที่  2   การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 
 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
4. ปัจจัยความเสี่ยง 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
6. ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ส่วนที ่ 3    การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์  
7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์  
8.  โครงสร้างการจัดการ   
9.  การก ากับดูแลกองทรัสต์ 
10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม   
11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
12.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ส่วนที่  4    ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
14.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินการของกองทรัสต์  
15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ส่วนที่  5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสาแนบ  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย 
  และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับ 
  การดูแลจัดการกองทรัสต์  
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 

 
1.  สาระส าคัญของกองทรัสต์ 
  ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
  - ข้อมูลที่ส าคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนช าระแล้ว อายุ (ถ้าก าหนด) 
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี    

- สรุปข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ลักษณะการลงทุน ราคา 
ที่ลงทุน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ วันที่มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า 
ทรัพย์สินคร้ังล่าสุด และราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด 
  - สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน หากกองทรัสต์ให้เช่า 
ระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าด้วย 
  -  ในกรณีที่มีการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลที่ส าคัญ เช่น  เงื่อนไข 
การรับประกันรายได้  ข้อมูลผู้รับประกันรายได้และอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 
 - สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่กระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ (Milestone)  
ในปีที่ผ่านมา เช่น การลงทุนเพิ่มหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ การแก้ไขสัญญา 
ก่อตั้งทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงผู้เช่ารายใหญ่ และการเปลี่ยนผู้บริหารโรงแรมส าหรับกรณีการลงทุน 
ในโรงแรม เป็นต้น   
  - สรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เช่น ผู้ให้กู้ สถานะของการกู้ยืมเงิน  
ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 
  - ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)                   
  -   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้ระบุจ านวนเงินและร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายไตรมาส 
  - การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ของกองทรัสตใ์นช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

2.  ความเสี่ยงท่ีส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
  ให้ระบุรายการปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน 
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ   
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 ให้ระบุชื่อกองทรัสต์ ประเภท ทุนช าระแล้ว อายุ (ถ้าก าหนด) ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสต ี

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 ให้อธิบายภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันดังนี้ 
 2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ในอนาคต 
ต่อไป  

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
กองทรัสต ์เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต ีหรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์  
 ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทรัสต์ พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 

ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด าเนินธุรกิจ
ของกองทรัสต์   

 ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว  
 2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

 (1)  ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น  
  (2) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพย์สิน ซึ่งมี
สาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่า อายุอาคาร  
วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน ราคาที่เข้าลงทุน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ประเภทของกลุ่มลูกค้า วันที ่
มีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินคร้ังล่าสุด ราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน
มูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด รายได้ในรอบปีบัญชีนั้น ข้อจ ากัดหรือภาระผูกพันต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์  และหากกองทรัสต์ให้เช่าระยะยาวหรือให้เช่าเหมา ให้สรุป
สาระส าคัญของสัญญาเช่าด้วย 
   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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  (ก) ข้อมูลเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการกับแผนงานของโครงการ 
  (ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  
ให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งผลกระทบที่กองทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 
  (3) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลา 
บัญชี (ถ้ามี) ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้ 
  (ก) วันที่ ราคา และผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในทรัพย์สิน  
แล้วแต่กรณี  
  (ข) เหตุผลในการลงทุนและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการท ารายการ แหล่งเงินทุน 
ที่ใช้ พร้อมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งสองราย เช่น วันที่ท าการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
  (ง) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สิน  
  (จ) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ระบุ 
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ท าให้รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  (4) ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลา 
บัญชี (ถ้ามี) ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 
  (ก) วันที่ ราคา และผู้รับโอนทรัพย์สิน 
  (ข) เหตุผลในการจ าหน่ายและประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้รับจากการท ารายการ พร้อมทั้ง
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
  (ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จ าหน่ายของผู้ประเมินมูลค่า 
ทรัพย์สิน เช่น วันที่ท าการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการที่ใช้ในการ 
ประเมินมูลค่า ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
  (ง) ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จ าหน่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (จ) กรณีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์  ให้ระบุ 
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ท าให้รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  
 (1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงสร้างรายได้ค่าเช่า 

การให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร อายุเฉลี่ยของสัญญาเช่า 
อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่า 
ที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อผู้เช่าที่มีนัยส าคัญต่อสัดส่วนรายได้หรือพื้นที่ให้เช่า เป็นต้น 
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 (2) หากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการ 
กระจุกตัวของผู้เช่าอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้เช่า รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า  
  (3) หากผู้เช่าหลักเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด ให้ระบุ
ความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่แสดงได้ว่า  
การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้าปกติ (arm’s length transaction) หรือไม่ 
อย่างไร   
  (4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
   (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน ค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทรัสต์  มีความสัมพันธ์ 
เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร 
   (ข) กรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจท าให้เกิด 
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ระบุมาตรการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการปฏิบัติตามมาตการดังกล่าวแล้ว
หรือไม่อย่างไร 
   (5)  กรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่กองทรัสต์ไม่สามารถประกอบ 
ธุรกิจเองได้ (เช่น โรงแรม หรือโรงพยาบาล) และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ  
ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่า เช่น ข้อมูลทั่วไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เงื่อนไขและค่าตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้ง 
ให้แสดงข้อมูลค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับในปีที่ผ่านมาว่าผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามสัญญาหรือไม่  
นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเช่าผันแปรซึ่งขึ้นกับการด าเนินงานของผู้เช่า ให้เปิดเผยจ านวน 
ค่าเช่าผันแปรที่กองทรัสต์ได้รับ 
   (6) กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้ ให้แสดงสถานะปัจจุบันโดยระบุข้อมูล 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
          (ก) เงื่อนไขและสาระส าคัญของสัญญาการประกันรายได้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้รับประกันรายได้   
   (ข) ผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าที่มีการรับประกัน  

 (ค) การปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ในปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้ 
ผู้รับประกันรายได้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้  ให้อธิบายแนวทางในการด าเนินการ 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว 
   (ง) ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ 
หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจ านวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับ 
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ความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ าประกันครั้งล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเป็น 
การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ  
 (จ) ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้ไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันตาม (ง) ให้เปิดเผย 
ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 - การอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้คร้ังล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ป ี
โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ   
 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่จัดท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ในสามรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด หรือที่จัดท าจาก 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดท าไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้ 
เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นไม่ถึงสามปี 
 - การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผู้รับประกัน
รายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชี 
ไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกัน
รายได้ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตาม 
สัญญารับประกันรายได้  
 2.6 การกู้ยืมเงิน  
  กรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้แสดงสถานะปัจจุบันโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
 (1) วิธีการกู้ยืมเงิน เช่น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น 
โดยต้องสรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  
และผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)  
  (2)  สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เช่น จ านวนเงินกู้ และสัดส่วน 
การกู้ยืมเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เป็นต้น และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน  
หรือข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผ่านมา (ถ้ามี)  
  (3) ในกรณีที่มีการกันเงินส ารองเพื่อการช าระหนี้ ให้ระบุจ านวนเงินที่จะกันส ารองไว้ 
ในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น จ านวนเงินที่ได้กันส ารองในรอบปีบัญชีล่าสุด และยอดรวมของ 
เงินที่ได้มีการกันส ารองจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด 

 (4)  ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ให้ระบุมูลค่าและ 
สัดส่วนการถือหุ้นกู้ของผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์  
และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี  ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลที่ชัดเจน 
เกีย่วกับความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็น 
บริษัทย่อยของผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักแก่กองทรัสต์ ให้เปิดเผย 
จ านวนและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย 
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3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 3.1 ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน  
รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ  
เช่น อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมที่ทรัพย์สินต้ังอยู่ เป็นต้น 
  3.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่ลงทุน โดยแสดงเปรียบเทียบ 
กับคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบ 
ธุรกิจ การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของกองทรัสต์ หรือต่อ 
การลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือ 
ไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ  ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็น 
สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ ให้ระบุด้วย) แนวโน้ม
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว  นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยง 
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 - ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน  
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการต่อสัญญาเช่า  
 - ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)  
 - ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ความเสี่ยง
จากการกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ความเสี่ยง
จากการไม่กระจายผู้เช่า เป็นต้น 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย    
 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดี 
หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด  ทั้งนี้ อธิบายเฉพาะ (1) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสต์ที่มี 
จ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด และ (2) กรณีที่ 
กระทบต่อการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้  

6.  ข้อมูลส าคัญอื่น  
 ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
อย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่และ 
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ความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน  
และกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ ให้ระบุเร่ืองดังกล่าวด้วย รวมทั้งการด าเนินการของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ระบุด้วย 
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ส่วนที่ 3 
การจัดการและการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

 
7.  ข้อมูลหน่วยทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 7.1 หน่วยทรัสต์  

(1) ให้ระบุเงินทุนช าระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบัน  
(2)  ราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิด ณ วันสิ้นปีบัญชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี (Trade Volume) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
ณ วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น  

(3)  กรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์ 
แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด 

(4)  การลดทุนช าระแล้ว (ถ้ามี)  
      ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนช าระแล้ว และการลดทุนช าระแล้วในช่วงที่ผ่านมาทุกคร้ัง 
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี ้

  (ก) เหตุในการลดทุนช าระแล้วในแต่ละคร้ัง 
  (ข) จ านวนเงินที่ลด จ านวนเงินต่อหน่วยที่ลด 

  (ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และวันที่เฉลี่ยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 7.2  ตราสารที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก 
   กรณีที่กองทรัสตอ์อกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ (REIT bond) ให้อธิบายลักษณะส าคัญ 
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ประเภท จ านวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน วันครบก าหนดไถ่ถอน  
หลักประกัน เงื่อนไขอ่ืนที่เป็นสาระส าคัญ ณ สิ้นปีบัญชี และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังหลังสุด 
ของ REIT bond หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามตราสาร (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี    
  7.3 โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นับ 
การถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกันเป็น 
กลุ่มเดียวกัน  ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอ านาจควบคุม” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
 ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 
ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่แท้จริงได้   
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 7.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  
 ให้ระบุนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ และประวัติการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามี)  

8.  โครงสร้างการจัดการ 
  8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 
  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
  (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น 
  (3)  โครงสร้างการจัดการ 
  (4)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ 
  8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
  ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    

 (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี) 
 (2)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 (3)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
8.3  ทรัสตี 

  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
  (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ (ถ้ามี)  
  (2)  โครงสร้างการถือหุ้น 
  (3)  หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี 

8.4  คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)  
 ให้ระบุรายชื่อ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

 8.5  ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้สอบบัญชี 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
 (3)  ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 (4)  ที่ปรึกษากองทรัสต์ (ถ้ามี) 

9.  การก ากับดูแลกองทรัสต์ 
9.1   ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกองทรัสต ์(ถ้ามี)  
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งหมดกี่ชุด (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์) เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น และขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด  
 9.3 การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 (1) ให้อธิบายข้อก าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องค์ประชุมและการออกเสียง 
ลงมติ จ านวนคร้ังที่ก าหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ าทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาส 
ละหนึ่งครั้ง) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเข้าประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์  

 (2) ให้ระบุเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 9.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ให้อธิบายว่า ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการน าข้อมูลภายในของ 
กองทรัสต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหน่วยทรัสต์ 
หรือหลักทรัพย์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก โดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขาย 
หน่วยทรัสต์หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (3) ก่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรระบุมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เช่น มีนโยบายก าหนดให้ 
กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ และมาตรการลงโทษหากผู้จัดการ 
กองทรัสต์พบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่า 
ผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร  
เป็นต้น 

9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
(1) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน  
(2) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผู้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ และการก ากับดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสรรหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว  
 9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(1) ให้อธิบายการด าเนินการและเร่ืองที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการติดตามการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ การควบคุม 
รายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้ การก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ เพื่อให้สามารถจัดการ
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รายได้ให้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเช่า การด าเนินการตามนโยบายในการจัดหา 
ผู้เช่า การดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์ การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การสุ่มตรวจสอบ  
และประเมินการควบคุมภายในในการท าหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การประชุมหารือกับ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

(2) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามแผนงบประมาณหรือเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร 

9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
 ให้อธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์  
9.9  ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต์ และ 
กองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะใด และอัตราใด รวมทั้งฐานและ 
ระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้ระบุจ านวนสูงสุดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
ควบคู่ไปกับจ านวนที่มีการเรียกเก็บจริง  

9.10 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้ลงทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายก าหนด และกรณีที่ 
มีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  

9.11 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์
  ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสิทธิของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมเพื่อพิจาณาการท ารายการส าคัญที่ก าหนดให้ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 9.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ให้อธิบายกระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ได้ใช้ปัจจัยใดในการพิจารณาคัดเลือก 
 9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากกองทรัสต์  
โดยให้ระบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
    การเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอ่ืนที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่านมา และค่าบริการอ่ืนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอ่ืนด้วย 



                                                                          14  

 

 9.14 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการในเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
      ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในเร่ืองอื่น ๆ นอกจากเร่ืองที่เปิดเผยข้างต้นหรือไม่  

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 10.1 ให้เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกองทรัสต์ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 10.2  แนวทางปฎิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี) 

 (1) นโยบาย  ให้เปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การคอร์รัปชั่นไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนโดยอาจจะระบุขอบเขตด าเนินการด้วยก็ได้    
  (2) การด าเนินการ ให้ระบุการด าเนินการของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ได้ด าเนินการแล้ว  และหากผู้จัดการกองทรัสต์เข้าร่วม 
โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
ให้เปิดเผยการด าเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้ 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ให้อธิบายโดยสังเขปว่า มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
กองทรัสต์ที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และหากปรากฏว่ามีประเด็นข้อบกพร่องของระบบ 
การควบคุมภายใน ให้ระบุเร่ืองดังกล่าวด้วย และอธิบายด้วยว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีแก้ไขข้อบกพร่อง 
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

12.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ให้อธิบายลักษณะของรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศก าหนด
 12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
  (1) ให้เปิดเผยรายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้ระบุชื่อบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของ 
ธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดง 
ราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
 (2) ให้อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์แล้วหรือไม่ อย่างไร   
 12.2 ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต  
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ส่วนที่ 4  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการ 
ด าเนินงานจริง โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้ 

(1)  ให้สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 (2)  ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะ
รายการที่มีนัยส าคัญ  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 ให้เปิดเผยการวิเคราะห์และอธิบายถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
ในมุมมองของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยระบุสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้   
 14.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 
         ให้ระบุการด าเนินงานและฐานะการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาโดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์  ให้อธิบาย 
อย่างน้อยเกี่ยวกับภาพรวมของการด าเนินงาน ผลกระทบต่อเหตุการณ์ส าคัญหรือปัจจัยส าคัญที่ผ่านมา เช่น 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น 
  ในกรณีที่มีการท าจัดประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือเอกสารอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ (เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) ให้อธิบายว่าผลการด าเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ท าไว้อย่างไรด้วย   
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีข้อก าหนดให้กองทรัสต์ต้องด ารงอัตราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสต์สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดหรือไม่  
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ต้อง
ด ารงข้างต้น) ในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและการด าเนินการ
ของกองทรัสต์ด้วย 
 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต  
(forward looking) อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงาน 
ของกองทรัสต์ในอนาคตได้ 

15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 ให้ระบุความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
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                                                                              ส่วนที่ 5 
                                                          การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
     การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนั้น ให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย   
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
   “ผู้จัดการกองทรัสต์ไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว  
ด้วยความระมัดระวัง ผู้จัดการกองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้
ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”  นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์รับรองว่า  
 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทรัสต์ 
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์แล้ว 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผย 
ข้อมูลของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ                
ตามระบบดังกล่าว  

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ............................................ต่อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การจัดท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์   

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผู้จัดการกองทรัสต์ 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้.....................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................ก ากับไว้ ผู้จัดการ
กองทรัสตจ์ะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น   

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ……………………………… ………………………………… ………………………………… 
2. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
3. ……………………………… ………………………………... ………………………………… 
   ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการ
แทนกองทรัสต ์(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

  

 



แบบ 56-REIT2 

รายงานประจ าปี  

ส้ินสุดวันที่     

 (ชื่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)   

 การแสดงรายการในรายงานประจ าปีอย่างน้อยต้องมีข้อมูลตามรายการที่ก าหนดดังต่อไปน้ี   
ทั้งน้ี ในการเปิดเผยข้อมูลตามรายการดังกล่าว ให้ใช้ค าอธิบายในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในแบบแสดง 
รายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-REIT1”) ส าหรับหัวข้อท่ีตรงกับรายการน้ัน เว้นแต่รายการที่มีการก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะ 

1. สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 
2. ข้อมูลทั่วไป 
3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์  ให้สรุปสาระส าคัญ 

โดยสังเขปของข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อเดียวกันของแบบ 56-REIT1  
4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ลงทุน  
5. ปัจจัยความเสี่ยง 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
7. ข้อมูลส าคัญอื่น 
8. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
9. โครงสร้างการจัดการ 
10. การก ากับดูแลกองทรัสต์ 
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
14. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
15. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และข้อมูลการวิเคราะห์และค าอธิบาย 

ของผู้จัดการกองทรัสต์ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  โดยให้แนบงบการเงินเปรียบเทียบของ
กองทรัสตแ์ละงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (ในกรณีที่กองทรัสต์มีบริษัทย่อย) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วโดยไม่ตัดทอนด้วย 

16. ความเห็นของทรัสตีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 17.  ให้มีข้อความที่ระบุว่า “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)”  
 ทั้งน้ี ในการแสดงข้อมูลข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบายได้ 
ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยก็ได้ เช่น กราฟ 
ภาพประกอบ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริง หรือท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดในข้อมูล 
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หนังสือรับรองงบการเงิน 
 

  งบการเงินของ  (ระบชุื่อทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)        
  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่               
ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                            สังกัดส านักงาน      
 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินน้ีแล้วด้วยความระมัดระวัง ผู้จัดการ 
กองทรัสตข์อรับรองว่า  

(1)  งบการเงินน้ีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของทรัสตแ์ละบริษัทย่อย (ถ้ามี) แล้ว   

(2)  ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการ 
กองทรัสตไ์ด้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของทรัสต์และบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ วันที ่    ต่อผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลง 
ที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน 
ทางการเงินของทรัสตแ์ละบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
 

ชื่อ                ต าแหน่ง                       ลายมือชื่อ*  
1.                                                                    
2.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
 

แบบ 56-REIT3 
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