
  
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 20/2561 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 

กองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 26/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
   (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
   (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 86/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
   (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงัต่อไปน้ีมาใชต้าม 
ประเภทของตราสาร  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นประการอ่ืน 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัสต ์
ซ่ึงมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
   (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการจดัตั้งและการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในส่วน 
ท่ีเก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขาย 
หน่วยลงทุน 
   (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนท่ีเก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงมีหนา้ท่ี
ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
   (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซ่ึงมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์

   ขอ้ 4   ใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
   “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้ง
ขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่มิใหห้มายความรวมถึงกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ 
   “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ”  หมายความวา่   กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
   (2)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
    (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
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   “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
   “ทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
   “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
   “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
   “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “หน่วย”  หมายความวา่   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
แลว้แต่กรณี 
   “ผูส้อบบญัชี”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
   “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
   “ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธิ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
   (2)  กรณีทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธิหรือสิทธิการเช่า  
  (3)  กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 
   “ผูจ้ดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวม 
   “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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   “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บุคคลท่ีไดม้าซ่ึงหน่วยคร้ังแรกเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท   
  (2)  บุคคลตาม (1) ท่ีไดห้น่วยมาเพิ่มเติม โดยการไดม้าซ่ึงหน่วยเพิ่มเติมดงักล่าวเม่ือ
รวมกบัหน่วยท่ีถืออยู่แลว้คิดเป็นมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 
   การค านวณมูลค่าหน่วยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามมูลค่าการซ้ือขายหน่วยในแต่ละคร้ัง 
   ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” และ “บริษทัร่วม” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์   

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและ 
ทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   (2)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   (3)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
   (4)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

 ขอ้ 6   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตต์ามประกาศน้ี  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต ์รวมทั้งประเภทขอ้มูล
และระยะเวลาในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามภาค 1 
 (2)  หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต ์ดงัน้ี 
  (ก)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามภาค 2 
  (ข)  รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกั ใหเ้ป็นไปตามภาค 3 
 (3)  การส้ินสุดหนา้ท่ีตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามภาค 4 
 (4)  อ านาจของส านกังานในการผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามภาค 5 
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ภาค 1 
ผูมี้หนา้ท่ี ประเภทขอ้มูล ระยะเวลา  

________________ 

ขอ้ 7   ใหก้องทุนรวมโดยบริษทัจดัการ และทรัสตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีจากทรัสตี จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต์ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ 
มีเหตุท่ีท าใหส้ิ้นสุดหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในภาค 4  
   (1)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทขอ้มูลดงัน้ี   
  (ก)  งบการเงิน  
  (ข)  การวิเคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 
Discussion and Analysis)  
  (ค)  รายงานประจ าปี 
  (ง)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(2)  รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทขอ้มูลดงัน้ี  
  (ก)  มูลค่าทรัพยสิ์นรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย  
   (ข)  รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกั ในกรณีท่ีกองทุนรวม
หรือทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัขณะท่ียงัไม่แลว้เสร็จ  

  ขอ้ 8   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 7  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา และ
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 7(1)  ใหจ้ดัท าและ 
ส่งต่อส านกังาน  โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามขอ้ 7(1) (ค) นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูลต่อส านกังานแลว้ 
ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยดว้ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 2  และตามระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 17 และตารางทา้ยประกาศน้ี  
  (2)  รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 7(2)  ใหจ้ดัท าและส่งต่อส านกังาน  โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามขอ้ 7(2) (ก) 
นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูลต่อส านกังานแลว้ ใหเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุนดว้ย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
ระยะเวลาท่ีก าหนดในภาค 3 

  ขอ้ 9   ใหห้นา้ท่ีการจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 7  เร่ิมเม่ือมีการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ หรือมีการก่อตั้งทรัสตแ์ลว้ แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ 10   ราคาประเมินของทรัพยสิ์นท่ีเปิดเผยหรือใชใ้นการจดัท ารายงานตามขอ้ 7   
ตอ้งกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี ท่ีก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหรือทรัสต์  

ภาค 2 
รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนรวมและทรัสต ์
________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินและเอกสารประกอบ 

________________ 

  ขอ้ 11  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทุนรวม
และทรัสตต์อ้งผา่นการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชี  
  รายงานของผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
 (2)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบุคคลดงัน้ี 
   (ก)  ในกรณีของกองทุนรวม ไดแ้ก่ บริษทัจดัการ กรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
บริษทัจดัการ และผูจ้ดัการกองทุนรวม 
   (ข)  ในกรณีของทรัสต ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

 ขอ้ 12   งบการเงินของกองทุนรวมและทรัสตต์อ้งจดัท าตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินของไทย และหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 17 

 ขอ้ 13   ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  
หากการจดัท าหรือการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม   
ให้กองทุนรวมและทรัสต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัรายการนโยบายบญัชีท่ี 
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ใช้ปฏิบติัส าหรับการบนัทึกบญัชีรายการนั้น และค าอธิบายว่านโยบายบญัชีดงักล่าวเป็นไปตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

 ขอ้ 14   รายการท่ีแสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทุนรวมและทรัสตต์อ้งมี
รายการครบถว้นในลกัษณะเดียวกบังบการเงินประจ ารอบปีบญัชี  

 ขอ้ 15   ในกรณีท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตมี์บริษทัยอ่ย กองทุนรวมหรือทรัสตด์งักล่าว
ตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่กองทุนรวม
หรือทรัสต ์แลว้แต่กรณี เพื่อใหก้องทุนรวมหรือทรัสตด์งักล่าวสามารถจดัท างบการเงินรวมให้เป็น 
ไปตามขอ้ก าหนดในหมวดน้ี   
 ในกรณีมีเหตุตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการจดัท า 
งบการเงินรวม หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหก้องทุนรวมหรือทรัสตไ์ม่สามารถน าขอ้มูลทางการเงินของ
บริษทัตามวรรคหน่ึงใดมารวมในงบการเงินรวม กองทุนรวมหรือทรัสตด์งักล่าวตอ้งเปิดเผยเหตุผล 
และผลกระทบของการไม่น าขอ้มูลทางการเงินของบริษทันั้นมารวมไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมดว้ย 

ขอ้ 16   ใหก้องทุนรวมและทรัสต์ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่ง
งบการเงิน 
  (1)  หนงัสือรับรองงบการเงิน ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี 

 (ก)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ใหมี้ขอ้มูลตาม 
แบบ 56-REIT3 ทา้ยประกาศน้ี 
   (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหมี้ขอ้มูลตามแบบ 56-REIT3 โดยอนุโลม 
  (2)  บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

 ขอ้ 17   เม่ือปรากฏวา่รายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจาก
งบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20  ใหก้องทุนรวมหรือทรัสตจ์ดัท าการวิเคราะห์
และค าอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis)  
โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงถึงสาเหตุและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจาก 
ปัจจยัดงักล่าว  และส่งต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน 
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ขอ้ 18   ใหก้องทุนรวมและทรัสต์จดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในวรรคสอง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบหรือสอบทาน และ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมหรือทรัสต์ดงักล่าวมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
   การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กองทุนรวมและทรัสต์สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังาน 
สอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
   (2)  กองทุนรวมและทรัสต์จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจาก
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและทรัสต์ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย  
2 รอบปีบญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารจดัท ารายงานประจ าปี 

________________ 

ขอ้ 19   รายงานประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
  (1)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   (ก)  ขอ้มูลตามแบบ 56-REIT1 ท่ียืน่ต่อส านกังานพร้อมแนบงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชีนั้น  
   (ข)  ขอ้มูลตามแบบ 56-REIT2 ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหมี้ขอ้มูลตามแบบใดแบบหน่ึงท่ีก าหนดใน (1) โดยอนุโลม 

ขอ้ 20   ในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผูถื้อหน่วยทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ รายงานประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลเช่นเดียวกบั
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีท่ียืน่ต่อส านกังานพร้อมแนบงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีนั้น 

หมวด 3 
หลกัเกณฑก์ารจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
 ________________   

  ขอ้ 21   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสตต์อ้งมีขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-REIT1 
ทา้ยประกาศน้ี 
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  (2)  กรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็น 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยอนุโลม และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  (3)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ก าหนดไว้
ส าหรับทรัสตด์งักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าว 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  (4)  กรณีของกองทุนรวมหรือทรัสตท่ี์ไม่เขา้กรณีตาม (1) (2) และ (3) ตอ้งมีขอ้มูลตาม 
แบบ 56-REIT1 โดยอนุโลม   
 ในกรณีของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (2) หรือกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (4)  
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบ ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงดงัน้ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ  
  (1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการ 
 (2)  บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลตามวรรคสอง (1) 

หมวด 4 
รูปแบบและวิธีการจดัท าและจดัส่ง 

 ________________   

  ขอ้ 22   ภาษาท่ีใชใ้นการจดัท าและเปิดเผยรายงานตามภาคน้ีใหใ้ชภ้าษาไทย 
   กองทุนรวมและทรัสต์อาจจดัท าและเปิดเผยรายงานตามภาคน้ีเป็นภาษาองักฤษดว้ยก็ได ้ 
โดยมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างจากเอกสารฉบบัภาษาไทยพร้อมค ารับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  ขอ้ 23   รายงานท่ีตอ้งจดัส่งต่อส านกังานตามภาคน้ี ใหก้องทุนรวมและทรัสต์จดัส่ง 
ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการส่งรายงานประจ าปีใหป้ฏิบติัตามขอ้ 24 
   (1)  เอกสารส่ิงพิมพจ์ านวน 1 ฉบบั 
   (2)  ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  กรณีกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมีหน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ให้ส่งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทาง  
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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    (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ส่งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล 
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
   ขอ้มูลท่ียื่นต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมี
ขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 

  ขอ้ 24   กองทุนรวมและทรัสตอ์าจจดัท าและส่งรายงานประจ าปีต่อส านกังานและผูถื้อหน่วย
ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือแผน่บนัทึกขอ้มูลกไ็ด ้
   ในการส่งรายงานประจ าปีต่อส านกังาน หากกองทุนรวมหรือทรัสต์ดงักล่าวมีหน่วย  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้กองทุนรวมหรือทรัสตน์ั้นส่งรายงาน 
ประจ าปีในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 23 วรรคหน่ึง (2) (ก) ดว้ย หากสามารถ
ด าเนินการได ้
  ในกรณีท่ีมีการส่งรายงานประจ าปีในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มเติม ใหก้องทุนรวม
และทรัสตป์ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ 23 วรรคสอง โดยอนุโลม 

ภาค 3 
หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น  
มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกั 

________________ 

 ขอ้ 25   ความในภาคน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีผูถื้อหน่วยทั้งหมด
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 

 ขอ้ 26   ใหก้องทุนรวมและทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย ของวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ซ่ึงผา่นการรับรองจากผูดู้แล
ผลประโยชน์หรือทรัสตี แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
 การเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีหน่วยของกองทุนรวมหรือทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย  ์
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบ 
ขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์
เป็นตน้ 
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 ขอ้ 27   มูลค่าทรัพยสิ์นรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย ท่ีแสดงในรายงาน
ตามขอ้ 26 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  ใชร้าคาท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
  (2)  ใชต้วัเลขทศนิยมดงัน้ี 
   (ก)  มูลค่าทรัพยสิ์นรวมและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ใหค้  านวณและใชผ้ลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล   
  (ข)  มูลค่าหน่วย ใหค้  านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยม 
ตามหลกัสากล  แต่ใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง และตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง   
  ในกรณีท่ีมีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหน่ึง ใหน้ าเศษนั้นรวมค านวณ 
เขา้เป็นทรัพยสิ์นในกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

   ขอ้ 28   ในกรณีท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัท่ียงัไม่แลว้เสร็จ 
ใหจ้ดัท ารายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกัทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั้น และส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ย
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 
   รายงานความคืบหนา้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ขอ้มูลความคืบหนา้ของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 
   (2)  ในกรณีท่ีความคืบหนา้ของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ใหร้ะบุ 
แนวทางแกไ้ขและผลกระทบท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตไ์ดรั้บหรืออาจไดรั้บไวด้ว้ย 
   เม่ือกองทุนรวมหรือทรัสตพ์ฒันาทรัพยสิ์นหลกัจนแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไป 
จดัหาผลประโยชน์  ใหจ้ดัท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงโดยระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
การพฒันาท่ีแลว้เสร็จ เช่น วนัท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นตน้ และส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ีการก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

ภาค 4 
การส้ินสุดหนา้ท่ี 

________________ 

  ขอ้ 29   ใหก้องทุนรวมและทรัสต์ส้ินสุดหนา้ท่ีตามประกาศน้ี เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  มีการช าระบญัชีกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
   (2)  ในกรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด 
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ หากทรัสตไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปและ
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  ใหท้รัสตด์งักล่าวส้ินสุดหนา้ท่ีเฉพาะการจดัท าและส่งรายงาน 
ท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตต์ามภาค 2  เน่ืองจากการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 
    (ก)  ทรัสตมิ์ไดเ้สนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน หรือยกเลิก
การเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
    (ข)  หุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูป้ระเภทท่ีมีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน ซ่ึงครบก าหนด 
ไถ่ถอนแลว้ 

  ขอ้ 30   ใหก้องทุนรวมหรือทรัสตแ์จง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส้ินสุดลงตามขอ้ 29 ต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่งรายงานดงักล่าว   

ภาค 5 
อ านาจของส านกังานในการผอ่นผนัการเปิดเผยขอ้มูล 

_________________ 

   ขอ้ 31   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในรายงาน 
ตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีได ้หากกองทุนรวมหรือทรัสตแ์สดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าว 
มิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานนั้น หรือผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลไดด้ าเนินการประการอ่ืน 
เพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 32   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้กองทุนรวมหรือทรัสตไ์ม่สามารถ 
จดัส่งหรือเปิดเผยรายงานท่ีก าหนดในประกาศน้ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 8 ให้ส านกังาน 
มีอ านาจผอ่นผนัการจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานดงักล่าว หากกองทุนรวมหรือทรัสต์มีหนงัสือขอผ่อนผนั 
การจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลในการขอผ่อนผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานนั้น 
  ในกรณีท่ีส านกังานไม่ผอ่นผนัใหต้ามท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตร้์องขอตามวรรคหน่ึง  
ความรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 35 มาตรา 56 หรือมาตรา 117 แลว้แต่กรณี จะเร่ิมตั้งแต่ 
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วนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดในการจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


