
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 51/2555 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
 “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์
 “หน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ใน
กองทรัสต ์
 “อสังหาริมทรัพย”์4  ใหห้มายความรวมถึงอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์” 
 “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันา
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
 
_____________________ 
4 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.7/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 30 มี.ค.2559 มผีลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
  วนัท่ี 16 เม.ย. 2559 
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 ขอ้ 2   ใหก้องทรัสตมี์หนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ต่อส านกังาน   

 ขอ้ 3   เวน้แต่ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหน้ าหลกัเกณฑ ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบั 
บริษทัท่ีออกหุน้มาใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์โดยอนุโลม  

 ขอ้ 4   การจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต ์ใหใ้ช ้
แบบ 56-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 5   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐาน 
การบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ 

 ขอ้ 6   รายงานประจ าปีของกองทรัสต ์ใหมี้ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ช่ือกองทรัสต ์อายกุองทรัสต ์และทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์
 (2)  ช่ือ และท่ีอยูข่องทรัสตี 
 (3)  แผนภาพแสดงโครงสร้างกองทรัสต์ 
 (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงแสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ช่ือ และท่ีอยู่ 
  (ข)  ความเป็นมาของบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
  (ค)  โครงสร้างการถือหุน้ 
  (ง)  กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตลอดจนวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว   
รวมทั้งขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
  (จ)  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
  (ฉ)  นโยบายหรือกลยทุธ์ในการดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากทรัสตี 
  (ช)  ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการท างาน เพื่อป้องกนัหรือจดัการ
กบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (5)  นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
 (6)  เหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีนั้น 
 (7)  รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีลงทุน 
  (ก)  รายละเอียดทรัพยสิ์นโดยแยกตามประเภททรัพยสิ์น พร้อมทั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาดหรือราคายติุธรรม อตัราส่วนต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทรัสต ์และมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัส้ินรอบปีบญัชีนั้น 
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  (ข)  รายละเอียดอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนทุกรายการ โดยแยกตามรายทรัพยสิ์น 
ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัช่ือ ท่ีตั้ง ลกัษณะ ประเภทการใชง้าน ขนาดพื้นท่ี อายกุารเช่า 
ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมิน
มูลค่าคร้ังล่าสุด รายไดใ้นรอบปีบญัชีนั้น และภาระผกูพนัต่าง ๆ  
 (8)  รายละเอียดอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนหรือจ าหน่ายในรอบปีบญัชีนั้น 
  (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยแ์ต่ละรายการ ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   1.  วนัท่ี ราคา เหตุผลท่ีลงทุน และผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือ 
ผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
   2.  รายละเอียดการประเมินมูลค่าก่อนการลงทุนโดยบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น เช่น วนัท่ีท าการประเมินมูลค่า ราคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า วิธีท่ีใช ้
ในการประเมินมูลค่า และช่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
   3.  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 
  (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   1.  วนัท่ี ราคา เหตุผลท่ีจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์และผูรั้บโอนอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี  
   2.  รายละเอียดการประเมินมูลค่าก่อนการจ าหน่ายโดยบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์น  เช่น วนัท่ีท าการประเมินมูลค่า ราคาท่ีไดรั้บจากการรายงานการประเมินมูลค่า วิธีการท่ีใช้
ในการประเมินมูลค่า และช่ือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
   3.  ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การจ าหน่าย 
   4.  ราคาท่ีไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์
ท่ีจ าหน่ายไปนั้น 
 (9)  นโยบายการกูย้มืเงิน (ถา้มี) และขอ้มูลเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน ณ วนัส้ินรอบ 
ปีบญัชีนั้น ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ระยะเวลาการกูย้มืเงิน วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดของการกูย้มืเงิน 
  (ข)  จ านวนเงินกูย้มื ณ วนัท าสัญญา จ านวนเงินกูย้มืคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ 
ปีบญัชีนั้น และสัดส่วนการกูย้มืเงิน 
  (ค)  หลกัประกนัการช าระหน้ีในการกูย้มืเงิน (ถา้มี) 
 (10)  รายงานของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์แสดงถึงภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของ
ธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนและแนวโนม้ของธุรกิจดงักล่าว  
 (11)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัรายไดแ้ละผูป้ระกนัรายได ้
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 (12)  ขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด  
และผูล้งทุนต่างดา้ว ตลอดจนขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตาม 
อตัราท่ีกฎหมายและสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนด 
 (13)  นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ขอ้จ ากดัการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทน และการด าเนินการส าหรับเงินท่ีไม่สามารถจ่ายได ้รวมทั้งขอ้มูลการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนในรอบปีบญัชีนั้น 
 (14)  ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์ส าหรับรอบปีบญัชีนั้น ซ่ึงมีรายละเอียด 
ตามแบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 (15)  ความเห็นของทรัสตีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีนั้น 
 (16)  ขอ้มูลการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์(ถา้มี) และความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตว์า่การเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าวมีสาระเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
 (17)  งบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
โดยผูส้อบบญัชี 
 (18)  สรุปการแกไ้ขหรือการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นรอบ 
ปีบญัชีนั้น (ถา้มี)  

 ขอ้ 7   ใหก้องทรัสตจ์ดัท าและส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสตด์งัต่อไปน้ี  
ต่อส านกังานดว้ย  
 (1)  รายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตแ์ละมูลค่าหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 8  
และขอ้ 9 
 (2)  รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตต์ามขอ้ 10  และในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ท่ียงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ให้กองทรัสตจ์ดัท าและส่งรายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 11 ดว้ย   

 ขอ้ 8   ใหก้องทรัสตจ์ดัท าและส่งรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ 
และมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ซ่ึงผา่นการรับรองจากทรัสตีแลว้  
ต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนั้น 
 การค านวณและรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตแ์ละมูลค่าหน่วยทรัสต์ 
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) 4  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุน ให้เป็นไปตามวิธีการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ เวน้แต่เป็นการค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีกองทรัสตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ีมีการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจนถึงวนัก่อนวนัสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยค์ร้ังแรก  
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ใหค้  านวณตามราคาท่ีไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นแทน 
 (2)  ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปน้ี  
  (ก)  ค  านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมสองต าแหน่ง
และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล   
  (ข)  ค  านวณมูลค่าหน่วยทรัสตเ์ป็นตวัเลขทศนิยมหา้ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยมส่ีต าแหน่งและตดัทศนิยมต าแหน่งท่ีหา้ทิ้ง   
  ในกรณีท่ีมีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหน่ึง ใหน้ าเศษนั้นรวมค านวณ 
เขา้เป็นทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์

 ขอ้ 9   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลดเงินทุนช าระแลว้  ให้กองทรัสตร์ายงานมูลค่า 
ท่ีตราไวข้องหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจากการลดทุนช าระแลว้ ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
ด าเนินการลดทุนแลว้เสร็จ 

 ขอ้ 10   ใหก้องทรัสตจ์ดัท าและส่งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์
ของกองทรัสตต์่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตอ้งระบุสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบั 
ช่ือ ท่ีตั้ง ประเภทการใชง้าน ขนาดพื้นท่ี และภาระผกูพนัต่าง ๆ 
 (2)  วนัท่ีและราคาท่ีไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งช่ือผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิ 
การเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 (3)  วนัท่ีและราคาท่ีจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์รวมทั้งช่ือผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า  
หรือผูรั้บโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ 
 (4)  วนัท่ี ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าของ 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น รวมทั้งช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
 5)  ในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์หากราคาท่ีจ าหน่ายต ่ากวา่ 
ราคาประเมินสูงสุดท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดจ้ดัท าขึ้นล่วงหนา้ก่อนการจ าหน่ายไปซ่ึง 
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปีเกินกวา่ร้อยละหา้ ใหแ้สดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลของ 
การจ าหน่ายในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 
 
 
_______________________________ 
4 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.7/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 30 มี.ค.2559 มผีลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
  วนัท่ี 16 เม.ย. 2559 
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 (6)  ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์หากราคาท่ีไดม้าสูงกวา่ราคาประเมิน 
ต ่าสุดท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดจ้ดัท าขึ้นล่วงหนา้ก่อนการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเวลาไม่เกิน
หน่ึงปีเกินกวา่ร้อยละหา้ ใหแ้สดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลของการไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

   ขอ้ 11   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ 
ใหก้องทรัสตจ์ดัท ารายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลาหกเดือนนบัแต่วนัท่ีมี 
การลงทุนในทรัพยสิ์นนั้น และส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสุดทา้ย 
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
   รายงานความคืบหนา้ของการก่อสร้างตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ขอ้มูลความคืบหนา้ของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
   (2)  ในกรณีท่ีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ให้ระบุแนวทางแกไ้ขและ
ผลกระทบท่ีกองทรัสตไ์ดรั้บหรืออาจไดรั้บไวด้ว้ย 
   เม่ืออสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหา
ผลประโยชน์  ใหก้องทรัสตจ์ดัท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงโดยระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการ 
ก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จ เช่น วนัท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นตน้  และส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายใน
สามสิบวนันบัแต่ก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

   ขอ้ 12   การส่งรายงานตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 11 ใหก้องทรัสตส่์งต่อส านกังาน
ในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์ และใหส่้งรายงานดงักล่าวในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบรับส่งขอ้มูล 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดดว้ย  

 ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

    (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 



สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดับ ประกาศ 
 ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกาศ เร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 21 พ.ย.  2555 ทจ. 51/2555 
 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  

เป็นตน้ไป) 
1 20 ส.ค. 2557 ทจ. 26/2557 

 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) 

ยกเลิกแบบ 56-REIT ทา้ยประกาศ  
ท่ี ทจ. 51/2555  และให้ใชแ้บบ 56-REIT 
ทา้ยประกาศท่ี ทจ. 26/2557 แทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557  

เป็นตน้ไป) 
2 27 เม.ย. 2558 ทจ. 19/2558 

 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขส่วนท่ี 3 ของแบบ 56-REIT  
(การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู) 
ทา้ยประกาศ ท่ี ทจ. 26/2557   

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2558  

เป็นตน้ไป) 
3 2 ธ.ค. 2558 ทจ. 86/2558 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 

แกไ้ขส่วนท่ี 1 ของแบบ 56-REIT 
ในขอ้ 1.5  (ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบั
กองทรัสต)์ 
 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

เป็นตน้ไป) 

4 30 มี.ค. 2559 ทจ. 7/2559 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) 

1.เพ่ิมบทนิยามค าว่า “อสังหาริมทรัพย”์ 
2.แกไ้ขความใน (1) ของวรรคสองในขอ้ 8 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2559  

เป็นตน้ไป) 

 


	สารบัญเชิงอรรถ

