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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 าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์ ให้ระบุ 
เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ท าให้รายการดังกล่าวไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

2.5  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  
 (1) อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงสร้างรายได้ 

ค่าเช่า การให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่าหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้เช่าหรือไม่ อย่างไร อายุเฉลี่ยของ 
สัญญาเช่า อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยหรืออัตราการเช่าพื้นที่โดยระบุอัตราต่ าสุดและสูงสุด  
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าในปีที่ผ่านมา ข้อมูลอายุสัญญาเช่าที่จะครบอายุในแต่ละช่วงเวลา รายชื่อ 
ผู้เช่าที่มีนัยส าคัญต่อสัดส่วนรายได้หรือพื้นที่ให้เช่า เปน็ต้น 
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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 
เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร 
   (ข) กรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจท าให้เกิด 
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ระบุมาตรการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
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 ป ี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 าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 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 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวด้วย 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) กรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทรัสตท์ี่มี 
จ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต ์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 วันต้นปีและวันสิ้นปีบัญช ี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 
 ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสตส์ูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด โดยให้นับการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  ทั้งนี้ การพิจารณา “ผู้มีอ านาจควบคุม” ให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
 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) ให้ระบุเร่ืองเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทรัสต์ที่เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าว 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติไว้ 
 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 าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารรายงานการซื้อหลักทรัพย์และหน่วยทรัสต์ และมาตรการลงโทษหากผู้จัดการกองทรัสต์พบว่า  
มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าผู้จัดการกองทรัสต์ 
มีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร 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 

ให้อธิบายว่ากองทรัสต์มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะใดบ้าง 
อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าวโดยให้ระบุจ านวนสูงสุดที่ระบุไว้ใน 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ควบคู่ไปกับจ านวนที่มีการเรียกเก็บจริง รวมทั้งให้อธิบายว่าโครงสร้างค่าตอบแทน 
ดังกล่าวจูงใจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้ประจ า 
และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างไร  

9.10 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ให้อธิบายแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อมูลก่อนเปิดเผย 

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้ลงทุน ทั้งกรณีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายก าหนด และกรณีที่ 
มีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์  

9.11 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์
  ให้อธิบายกระบวนการและระยะเวลาการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสิทธิของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการท ารายการส าคัญที่ก าหนดให้ต้องได้รับ
มติพิเศษของผู้ถือหน่วยทรัสต ์
 9.12 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ให้อธิบายกระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ได้ใช้ปัจจัยใดในการพิจารณาคัดเลือก  รวมทั้งเปิดเผยความเห็นของ  
ผู้จัดการกองทรัสต์ถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทรัสต์ 
 9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากกองทรัสต์  
โดยให้ระบุแยกเป็น  
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 (2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
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    การเปิดเผยค่าบริการอ่ืน ให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอ่ืนที่ได้จ่ายไปแล้วในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่านมา และค่าบริการอ่ืนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอ่ืนด้วย 
 9.14 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการในเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
      ให้อธิบายว่าที่ผ่านมาผู้จัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในเร่ืองอื่น ๆ นอกจากเร่ืองที่เปิดเผยข้างต้นหรือไม่  

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

 (1) นโยบาย  ให้เปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทรัสต์ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การคอร์รัปชั่นไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตด 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 
  ในกรณีที่มีการจัดท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือเอกสารอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ (เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
สารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) ให้อธิบายว่าผลการด าเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่ท าไว้อย่างไรด้วย   
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการออกตราสารใด ซึ่งมีข้อก าหนดให้กองทรัสต์ต้องด ารงอัตราส่วน 
ทางการเงิน ให้เปิดเผยว่า กองทรัสต์สามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดหรือไม่  
(แสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับอัตราส่วน 
ที่ต้องด ารงข้างต้น) ในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนได้ตามข้อก าหนด ให้ระบุผลกระทบและ 
การด าเนินการของกองทรัสต์ด้วย 
 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  ให้กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย 
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
   “ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ 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.....................................เปน็ผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................ก ากับไว้ ผู้จัดการ
กองทรัสตจ์ะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น   

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

  

 


