ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2561
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อโครงสร้างพื้นฐาน
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุ น
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 86/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
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ข้อ 3 ในประกาศนี้ ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศดังต่อไปนี้มาใช้ตาม
ประเภทของตราสาร เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะเป็ นประการอื่น
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ในส่ วนที่เกี่ยวกับทรัสต์
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงมีหน้าที่ตามประกาศนี้เนื่องจากการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในส่ วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่
ตามประกาศนี้เนื่องจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในส่ วนที่เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 4 ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่มิให้หมายความรวมถึงกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์พิเศษ
“กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์พิเศษ” หมายความว่า กองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(3) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
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“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“หน่วย” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
แล้วแต่กรณี
“ผูส้ อบบัญชี” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ได้มาซึ่งกรรมสิ ทธิ สิ ทธิการเช่า สิ ทธิเก็บกิน หรื อสิ ทธิเหนือพื้นดิน
(2) กรณี ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้มาซึ่งกรรมสิ ทธิหรื อสิ ทธิการเช่า
(3) กรณี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
“ผูจ้ ดั การกองทุนรวม” หมายความว่า ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยครั้งแรกเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) บุคคลตาม (1) ที่ได้หน่วยมาเพิม่ เติม โดยการได้มาซึ่งหน่วยเพิม่ เติมดังกล่าวเมื่อ
รวมกับหน่วยที่ถืออยู่แล้วคิดเป็ นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
การคานวณมูลค่าหน่วยตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามมูลค่าการซื้ อขายหน่วยในแต่ละครั้ง
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” และ “บริ ษทั ร่ วม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและ
ทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 6 การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ตามประกาศนี้
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ รวมทั้งประเภทข้อมูล
และระยะเวลาในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็ นไปตามภาค 1
(2) หลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ ดังนี้
(ก) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ให้เป็ นไปตามภาค 2
(ข) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลัก ให้เป็ นไปตามภาค 3
(3) การสิ้ นสุ ดหน้าที่ตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามภาค 4
(4) อานาจของสานักงานในการผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามภาค 5
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ภาค 1
ผูม้ ีหน้าที่ ประเภทข้อมูล ระยะเวลา
________________
ข้อ 7 ให้กองทุนรวมโดยบริ ษทั จัดการ และทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่จากทรัสตี จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่
มีเหตุที่ทาให้สิ้นสุ ดหน้าที่ตามที่กาหนดในภาค 4
(1) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ซึ่ งได้แก่ ประเภทข้อมูลดังนี้
(ก) งบการเงิน
(ข) การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management
Discussion and Analysis)
(ค) รายงานประจาปี
(ง) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(2) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลัก ซึ่งได้แก่ ประเภทข้อมูลดังนี้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
(ข) รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลัก ในกรณีที่กองทุนรวม
หรื อทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักขณะที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ
ข้อ 8 การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 7 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามข้อ 7(1) ให้จดั ทาและ
ส่งต่อสานักงาน โดยในกรณี ที่เป็ นข้อมูลตามข้อ 7(1) (ค) นอกจากการจัดทาและส่งข้อมูลต่อสานักงานแล้ว
ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหน่วยด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 2 และตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 17 และตารางท้ายประกาศนี้
(2) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา
ทรัพย์สินหลักตามข้อ 7(2) ให้จดั ทาและส่งต่อสานักงาน โดยในกรณีที่เป็ นข้อมูลตามข้อ 7(2) (ก)
นอกจากการจัดทาและส่งข้อมูลต่อสานักงานแล้ว ให้เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กาหนดในภาค 3
ข้อ 9 ให้หน้าที่การจัดทาและส่งข้อมูลตามข้อ 7 เริ่ มเมื่อมีการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมแล้ว หรื อมีการก่อตั้งทรัสต์แล้ว แล้วแต่กรณี
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ข้อ 10 ราคาประเมินของทรัพย์สินที่เปิ ดเผยหรื อใช้ในการจัดทารายงานตามข้อ 7
ต้องกระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ที่กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรื อทรัสต์
ภาค 2
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมและทรัสต์
________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินและเอกสารประกอบ
________________
ข้อ 11 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทุนรวม
และทรัสต์ตอ้ งผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบ แล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(2) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการสอบทานหรื อตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบุคคลดังนี้
(ก) ในกรณี ของกองทุนรวม ได้แก่ บริ ษทั จัดการ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จัดการ และผูจ้ ดั การกองทุนรวม
(ข) ในกรณี ของทรัสต์ ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ข้อ 12 งบการเงินของกองทุนรวมและทรัสต์ตอ้ งจัดทาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย และหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17
ข้อ 13 ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
หากการจัดทาหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม
ให้กองทุนรวมและทรัสต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีท่ี
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ใช้ปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชี รายการนั้น และคาอธิ บายว่านโยบายบัญชี ดงั กล่าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใด
ข้อ 14 รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทุนรวมและทรัสต์ตอ้ งมี
รายการครบถ้วนในลักษณะเดียวกับงบการเงินประจารอบปี บัญชี
ข้อ 15 ในกรณีที่กองทุนรวมหรื อทรัสต์มีบริ ษทั ย่อย กองทุนรวมหรื อทรัสต์ดงั กล่าว
ต้องดาเนินการเพื่อให้บริ ษทั ย่อยจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่กองทุนรวม
หรื อทรัสต์ แล้วแต่กรณี เพื่อให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์ดงั กล่าวสามารถจัดทางบการเงินรวมให้เป็ น
ไปตามข้อกาหนดในหมวดนี้
ในกรณีมีเหตุตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม หรื อมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์ไม่สามารถนาข้อมูลทางการเงินของ
บริ ษทั ตามวรรคหนึ่งใดมารวมในงบการเงินรวม กองทุนรวมหรื อทรัสต์ดงั กล่าวต้องเปิ ดเผยเหตุผล
และผลกระทบของการไม่นาข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั นั้นมารวมไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมด้วย
ข้อ 16 ให้กองทุนรวมและทรัสต์ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่ ง
งบการเงิน
(1) หนังสื อรับรองงบการเงิน ซึ่งมีขอ้ มูลดังนี้
(ก) กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ให้มีขอ้ มูลตาม
แบบ 56-REIT3 ท้ายประกาศนี้
(ข) กรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้มีขอ้ มูลตามแบบ 56-REIT3 โดยอนุโลม
(2) บทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
ข้อ 17 เมื่อปรากฏว่ารายได้หรื อกาไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจาก
งบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์จดั ทาการวิเคราะห์
และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis)
โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจาก
ปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสานักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
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ข้อ 18 ให้กองทุนรวมและทรัสต์จดั ให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในวรรคสอง ในกรณีที่ผสู ้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบหรื อสอบทาน และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมหรื อทรัสต์ดงั กล่าวมาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมและทรัสต์สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงาน
สอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
(2) กองทุนรวมและทรัสต์จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่เนื่ องจาก
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
2 รอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่ผสู ้ อบบัญชี รายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่
หมวด 2
หลักเกณฑ์การจัดทารายงานประจาปี
________________
ข้อ 19 รายงานประจาปี ต้องมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 20
(1) กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ต้องมีขอ้ มูลอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(ก) ข้อมูลตามแบบ 56-REIT1 ที่ยนื่ ต่อสานักงานพร้อมแนบงบการเงินประจา
รอบปี บัญชีน้ นั
(ข) ข้อมูลตามแบบ 56-REIT2 ท้ายประกาศนี้
(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้มีขอ้ มูลตามแบบใดแบบหนึ่งที่กาหนดใน (1) โดยอนุโลม
ข้อ 20 ในกรณี ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผถู ้ ือหน่วยทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ รายงานประจาปี ต้องมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ที่ยนื่ ต่อสานักงานพร้อมแนบงบการเงินประจารอบปี บัญชีน้ นั
หมวด 3
หลักเกณฑ์การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
________________
ข้อ 21 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทุนรวมและทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ มูล
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ต้องมีขอ้ มูลตามแบบ 56-REIT1
ท้ายประกาศนี้
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(2) กรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ น
ผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องมีขอ้ มูลตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหนังสื อชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โดยอนุโลม และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั
(3) กรณี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั หมด
เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องมีขอ้ มูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่กาหนดไว้
สาหรับทรัสต์ดงั กล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าว
ให้เป็ นปัจจุบนั
(4) กรณีของกองทุนรวมหรื อทรัสต์ที่ไม่เข้ากรณี ตาม (1) (2) และ (3) ต้องมีขอ้ มูลตาม
แบบ 56-REIT1 โดยอนุโลม
ในกรณี ของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) หรื อกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (4)
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
(1) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั จัดการ
(2) บุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลตามวรรคสอง (1)
หมวด 4
รู ปแบบและวิธีการจัดทาและจัดส่ง
________________
ข้อ 22 ภาษาที่ใช้ในการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานตามภาคนี้ให้ใช้ภาษาไทย
กองทุนรวมและทรัสต์อาจจัดทาและเปิ ดเผยรายงานตามภาคนี้เป็ นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้
โดยมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างจากเอกสารฉบับภาษาไทยพร้อมคารับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้อ 23 รายงานที่ตอ้ งจัดส่ งต่อสานักงานตามภาคนี้ ให้กองทุนรวมและทรัสต์จดั ส่ง
ในรู ปแบบดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการส่ งรายงานประจาปี ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 24
(1) เอกสารสิ่ งพิมพ์จานวน 1 ฉบับ
(2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) กรณี กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีหน่ วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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(ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูล
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
ข้อมูลที่ยื่นต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ตอ้ งมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ข้อ 24 กองทุนรวมและทรัสต์อาจจัดทาและส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงานและผูถ้ ือหน่วย
ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อแผ่นบันทึกข้อมูลก็ได้
ในการส่งรายงานประจาปี ต่อสานักงาน หากกองทุนรวมหรื อทรัสต์ดงั กล่าวมีหน่วย
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์น้ นั ส่งรายงาน
ประจาปี ในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กาหนดในข้อ 23 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย หากสามารถ
ดาเนินการได้
ในกรณี ที่มีการส่ งรายงานประจาปี ในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เพิ่มเติม ให้กองทุนรวม
และทรัสต์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 23 วรรคสอง โดยอนุโลม
ภาค 3
หลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลัก
________________
ข้อ 25 ความในภาคนี้มิให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีผถู ้ ือหน่วยทั้งหมด
เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 26 ให้กองทุนรวมและทรัสต์จดั ทาและเปิ ดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย ของวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากผูด้ ูแล
ผลประโยชน์หรื อทรัสตี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส
การเปิ ดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี หน่วยของกองทุนรวมหรื อทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้เปิ ดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบ
ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์
เป็ นต้น

11
ข้อ 27 มูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย ที่แสดงในรายงาน
ตามข้อ 26 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้ราคาที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดเกี่ยวกับวิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรื อทรัสต์
(2) ใช้ตวั เลขทศนิยมดังนี้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้คานวณและใช้ผลลัพธ์เป็ น
ตัวเลขทศนิยม 2 ตาแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(ข) มูลค่าหน่วย ให้คานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งและปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง และตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณี ที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่ง ให้นาเศษนั้นรวมคานวณ
เข้าเป็ นทรัพย์สินในกองทุนรวมหรื อทรัสต์
ข้อ 28 ในกรณีที่กองทุนรวมหรื อทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ
ให้จดั ทารายงานความคืบหน้าของการพัฒนาทรัพย์สินหลักทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่มี
การลงทุนในทรัพย์สินหลักนั้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้าย
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น
รายงานความคืบหน้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาโดยเปรี ยบเทียบกับแผนการพัฒนา
(2) ในกรณีที่ความคืบหน้าของการพัฒนาไม่เป็ นไปตามแผนการพัฒนา ให้ระบุ
แนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทุนรวมหรื อทรัสต์ได้รับหรื ออาจได้รับไว้ดว้ ย
เมื่อกองทุนรวมหรื อทรัสต์พฒั นาทรัพย์สินหลักจนแล้วเสร็จและพร้อมจะนาไป
จัดหาผลประโยชน์ ให้จดั ทาและส่ งรายงานตามวรรคหนึ่ งโดยระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่แล้วเสร็ จ เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็ นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่การก่อสร้างแล้วเสร็ จและพร้อมจะนาไปจัดหาผลประโยชน์
ภาค 4
การสิ้ นสุ ดหน้าที่
________________
ข้อ 29 ให้กองทุนรวมและทรัสต์สิ้นสุ ดหน้าที่ตามประกาศนี้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) มีการชาระบัญชีกองทุนรวมหรื อทรัสต์
(2) ในกรณีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั หมด
เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ หากทรัสต์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปและ
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ทรัสต์ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดหน้าที่เฉพาะการจัดทาและส่ งรายงาน
ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์ตามภาค 2 เนื่องจากการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
สาหรับการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั
(ก) ทรัสต์มิได้เสนอขายหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน หรื อยกเลิก
การเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
(ข) หุน้ กูท้ ี่เสนอขายเป็ นหุน้ กูป้ ระเภทที่มีกาหนดระยะเวลาไถ่ถอน ซึ่งครบกาหนด
ไถ่ถอนแล้ว
ข้อ 30 ให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์แจ้งเหตุที่ทาให้หน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุ ดลงตามข้อ 29 ต่อสานักงานก่อนถึงกาหนดเวลาส่ งรายงานดังกล่าว
ภาค 5
อานาจของสานักงานในการผ่อนผันการเปิ ดเผยข้อมูล
_________________
ข้อ 31 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน
ตามที่กาหนดในประกาศนี้ได้ หากกองทุนรวมหรื อทรัสต์แสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ ข้อมูลดังกล่าว
มิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานนั้น หรื อผูม้ ีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลได้ดาเนินการประการอื่น
เพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 32 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้กองทุนรวมหรื อทรัสต์ไม่สามารถ
จัดส่งหรื อเปิ ดเผยรายงานที่กาหนดในประกาศนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 8 ให้สานักงาน
มีอานาจผ่อนผันการจัดส่งหรื อเปิ ดเผยรายงานดังกล่าว หากกองทุนรวมหรื อทรัสต์มีหนังสื อขอผ่อนผัน
การจัดส่งหรื อเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อสานักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะจัดส่ งหรื อเปิ ดเผยรายงานนั้น
ในกรณีที่สานักงานไม่ผอ่ นผันให้ตามที่กองทุนรวมหรื อทรัสต์ร้องขอตามวรรคหนึ่ง
ความรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 35 มาตรา 56 หรื อมาตรา 117 แล้วแต่กรณี จะเริ่ มตั้งแต่
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วันครบระยะเวลาที่กาหนดในการจัดส่งหรื อเปิ ดเผยรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดในข้อ 8
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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