
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 20/2561 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสตท์ี่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบบัประมวล) 

_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2558 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 86/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที ่30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี ให้น าบทนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศดงัต่อไปน้ีมาใชต้าม 
ประเภทของตราสาร  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นประการอื่น 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด 
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท ในส่วนที่เก่ียวกบัทรัสต ์
ซ่ึงมหีนา้ที่ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการจดัตั้งและการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ในส่วน 
ที่เก่ียวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ที่ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขาย 
หน่วยลงทุน 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่เก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงมีหนา้ที่
ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ในส่วนที่เก่ียวกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซ่ึงมีหนา้ที่ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่เก่ียวกับทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซ่ึงมีหนา้ที่ตามประกาศน้ีเน่ืองจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 4   ใหม้ีบทนิยามเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  “กองทนุรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่จดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่มิให้หมายความรวมถึงกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยพ์ิเศษ 
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ”  หมายความว่า   กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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  “ทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

“ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท์ี่จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
  “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
  “ทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ 
เพื่อให้มีสิทธิในฐานะผูร้ับประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ได้รับใบอนุญาต  
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “หน่วย”  หมายความว่า   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
แลว้แต่กรณี 

“ผูส้อบบญัชี”  หมายความว่า   ผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  “ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความว่า   ทรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท์ีก่องทุนรวม
อสังหาริมทรพัยไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธิ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
  (2)  กรณีทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท์ี่ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธิหรือสิทธิการเช่า  
  (3)  กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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เก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 
  “ผูจ้ดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   ผูท้ี่ท าหนา้ที่ตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวม 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัอนุญาต  
ให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทุน 

“ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   ขอ้ความที่ไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 

ค าว่า “ผูบ้ริหาร” “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์   

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

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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 ขอ้ 6   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตต์ามประกาศน้ี  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูม้ีหนา้ที่จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต ์รวมทั้งประเภทขอ้มูล
และระยะเวลาในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ให้เป็นไปตามภาค 1 
 (2)  หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต ์ดงัน้ี 
  (ก)  รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามภาค 2 
  (ข)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกั ให้เป็นไปตามภาค 3 
  (2/1)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ 
ผูล้งทุนในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ให้เป็นไปตามภาค 3/1 
  (3)  การส้ินสุดหนา้ที่ตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตามภาค 4 
  (4)  อ านาจของส านกังานในการผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้เป็นไปตามภาค 5 

ภาค 1 
ผูม้ีหนา้ที่ ประเภทขอ้มูล ระยะเวลา  

________________ 

ขอ้ 7   ให้กองทุนรวมโดยบริษทัจดัการ และทรัสตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับ
มอบหมายหนา้ที่จากทรัสตี จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต ่
มีเหตุที่ท าให้ส้ินสุดหนา้ที่ตามที่ก าหนดในภาค 4  

(1)  รายงานทีแ่สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ซ่ึงได้แก่ ประเภทขอ้มูลดงัน้ี   
  (ก)  งบการเงิน  
  (ข)  การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 
Discussion and Analysis)  
  (ค)  รายงานประจ าปี 
  (ง)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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(2)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา 
ทรัพยสิ์นหลกั  ซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทขอ้มูลดงัน้ี  
          (ก)  มูลค่าทรัพยสิ์นรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย  
          (ข)  รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกั ในกรณีที่กองทุนรวม
หรือทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัขณะที่ยงัไม่แลว้เสร็จ 

        (ค)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์น 

  ขอ้ 8   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 7 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา  
และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 7(1) ให้จดัท าและ 
ส่งตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 2 และตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ 17 และตาราง 
ทา้ยประกาศน้ี  
  (2)  รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 7(2) (ก) และ (ข) ให้จดัท าและส่งตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที่ก าหนด 
ในภาค 3 
  (3)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7(2) (ค) ให้จดัท าและเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที่ก าหนด 
ในภาค 3 

ขอ้ 9   ใหห้นา้ที่การจดัท าและส่งขอ้มูลตามขอ้ 7  เร่ิมเมื่อมีการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ หรือมีการก่อตั้งทรัสตแ์ลว้ แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 10   ราคาประเมินของทรัพยสิ์นที่เปิดเผยหรือใชใ้นการจดัท ารายงานตามขอ้ 7   
ตอ้งกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี ที่ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหรือทรัสต ์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ภาค 2 
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนรวมและทรัสต ์
________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินและเอกสารประกอบ 

________________ 

 ขอ้ 11   งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทุนรวม
และทรัสตต์อ้งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชี  

รายงานของผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี 
ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (2)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบุคคลดงัน้ี 

(ก)  ในกรณีของกองทุนรวม ไดแ้ก่ บริษทัจดัการ กรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
บริษทัจดัการ และผูจ้ดัการกองทุนรวม 

(ข)  ในกรณีของทรัสต ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

  ขอ้ 12   งบการเงินของกองทุนรวมและทรัสตต์อ้งจดัท าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี 
ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 13 ขอ้ 14  
ขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 17 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 13   ในกรณีที่การจดัท าหรือการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองใดที่แนวปฏิบตัิทางบญัชี 
ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานไม่ครอบคลุมถึง ให้กองทุนรวมและทรัสต์
ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัรายการนโยบายบญัชีที่ใชป้ฏิบตัิส าหรับการบนัทึกบญัชี
รายการนั้น และค าอธิบายว่านโยบายบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

 ขอ้ 14   รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทนุรวมและทรัสตต์้องมี
รายการครบถว้นในลกัษณะเดียวกับงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 

ขอ้ 15   ในกรณีที่กองทุนรวมหรือทรัสตม์ีบริษทัย่อย กองทุนรวมหรือทรัสตด์งักล่าว
ตอ้งด าเนินการเพื่อให้บริษทัย่อยจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่กองทุนรวม
หรือทรัสต ์แลว้แต่กรณี เพื่อให้กองทุนรวมหรือทรัสตด์งักล่าวสามารถจดัท างบการเงินรวมให้เป็น 
ไปตามขอ้ก าหนดในหมวดน้ี   

ในกรณีมเีหตตุามที่ก าหนดในแนวปฏิบตัทิางบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
ตามที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้กองทุนรวมหรือทรัสต์
ไม่สามารถน าขอ้มูลทางการเงินของบริษทัตามวรรคหน่ึงใดมารวมในงบการเงินรวม กองทุนรวมหรือทรัสต์
ดงักล่าวตอ้งเปิดเผยเหตุผลและผลกระทบของการไม่น าขอ้มูลทางการเงนิของบริษทันั้นมารวมไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดว้ย 

ในกรณีที่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยม์ีการลงทุนโดยทางออ้ม 
ผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ 
ให้ด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 16   ให้กองทุนรวมและทรัสตส่์งหนงัสือรับรองงบการเงิน ซ่ึงมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
ต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน 
  (1)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ให้มีขอ้มูลตามแบบ 56-REIT3 
ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีขอ้มูลตามแบบ 56-REIT3 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 17   เมื่อปรากฏว่ารายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจาก
งบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20  ให้กองทุนรวมหรือทรัสตจ์ดัท าการวิเคราะห์
และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis)  
โดยอย่างนอ้ยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบทีเ่กิดจาก 
ปัจจยัดงักล่าว  และส่งต่อส านกังานพร้อมกบัการจดัส่งงบการเงิน 

ขอ้ 18   ให้กองทุนรวมและทรัสตจ์ดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
รายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมและทรัสต์
มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยกองทุนรวมและทรัสตจ์ะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้น 
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและทรัสตไ์ดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  เวน้แต ่
เป็นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วงระยะเวลา 
และเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบตัิว่าดว้ยแนวทางการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนั
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน โดยอนุโลม 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารจดัท ารายงานประจ าปี 

________________ 

ขอ้ 19   รายงานประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
 (1)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีขอ้มูลอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2561  เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวนัที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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        (ก)  ขอ้มูลตามแบบ 56-REIT1 ที่ยื่นต่อส านกังานพร้อมแนบงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชีนั้น  
                                       (ข)  ขอ้มูลตามแบบ 56-REIT2 ทา้ยประกาศน้ี 
 (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้มีขอ้มูลตามแบบใดแบบหน่ึงที่ก าหนดใน (1) โดยอนุโลม 

ขอ้ 20   ในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผูถื้อหน่วยทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ รายงานประจ าปีตอ้งมีขอ้มูลเช่นเดียวกบั
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีที่ยื่นต่อส านักงานพร้อมแนบงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีนั้น 

หมวด 3 
หลกัเกณฑก์ารจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

________________ 

 ขอ้ 21   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสตต์อ้งมีขอ้มูล 
อย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบ 56-REIT1 
ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  กรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็น 
ผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งมีขอ้มูลตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
โดยอนุโลม และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนั 

(3)  กรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งมีขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ก าหนดไว้
ส าหรับทรัสตด์งักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าว 
ให้เป็นปัจจบุนั 

(4)  กรณีของกองทุนรวมหรือทรัสตท์ี่ไม่เขา้กรณีตาม (1) (2) และ (3) ตอ้งมีขอ้มูลตาม 
แบบ 56-REIT1 โดยอนุโลม   
 ในกรณีของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (2) หรือกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (4)  
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบ ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัน้ีเป็นผูล้งลายมือช่ือ  
 (1)  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัจัดการ 
 (2)  บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามวรรคสอง (1) 
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หมวด 4 
รูปแบบและวิธีการจดัท าและจดัส่ง 

________________ 

  ขอ้ 22   ภาษาที่ใชใ้นการจดัท าและเปิดเผยรายงานตามภาคน้ีให้ใชภ้าษาไทย 
  กองทุนรวมและทรัสต์อาจจดัท าและเปิดเผยรายงานตามภาคน้ีเป็นภาษาองักฤษดว้ยก็ได ้ 
โดยมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างจากเอกสารฉบบัภาษาไทยพร้อมค ารับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  ขอ้ 23   รายงานที่ต้องจดัส่งต่อส านักงานตามภาคน้ี ให้กองทุนรวมและทรัสตจ์ดัส่ง 
ในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  กรณีกองทุนรวมและทรัสตท์ี่มีหน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ให้ส่งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย ์
ก าหนด 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ส่งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลที่จดัส่งต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ 
ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ควรบอกให้แจง้ 

  ขอ้ 24   ให้กองทุนรวมและทรัสตส่์งรายงานประจ าปีที่มีขอ้มูลเช่นเดียวกบัที่จดัท า 
และส่งตามขอ้ 23 ให้แก่ผูถื้อหน่วย ในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของผูถื้อหน่วย 

 

 

 

 
 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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ภาค 3 
หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพยสิ์น  
มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกั 

________________ 

 ขอ้ 25   ความในภาคน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมและทรัสตท์ี่มีผูถื้อหน่วยทั้งหมด 
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 

ขอ้ 26   ให้กองทุนรวมและทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย ของวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ซ่ึงผ่านการรับรองจากผูดู้แล
ผลประโยชน์หรือทรัสตี แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
 การเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีหน่วยของกองทุนรวมหรือทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย  ์
 (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้เปิดเผยขอ้มูลดว้ยวิธีการใด ๆ เพือ่ให้ผูล้งทุนทราบ 
ขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์
เป็นตน้ 

ขอ้ 27   มูลค่าทรัพยสิ์นรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วย ที่แสดงในรายงาน
ตามขอ้ 26 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ใชร้าคาที่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหรือทรัสต ์
 (2)  ใชต้วัเลขทศนิยมดงัน้ี 
  (ก)  มูลค่าทรัพยสิ์นรวมและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ให้ค านวณและใชผ้ลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล   
  (ข)  มูลค่าหน่วย ให้ค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยม 
ตามหลกัสากล  แต่ใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง และตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง   
  ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหน่ึง ให้น าเศษนั้นรวมค านวณ 
เขา้เป็นทรัพยสิ์นในกองทุนรวมหรือทรัสต ์
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  ขอ้ 28   ในกรณีที่กองทุนรวมหรือทรัสตม์ีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่ยงัไม่แลว้เสร็จ  
ให้จดัท ารายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกัทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที่มี 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั้น และเปิดเผยรายงานดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ 
รอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 
  รายงานความคืบหนา้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลความคืบหนา้ของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 
  (2)  ในกรณีที่ความคืบหนา้ของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ให้ระบุ 
แนวทางแกไ้ขและผลกระทบที่กองทุนรวมหรือทรัสตไ์ดร้ับหรืออาจไดร้ับไวด้ว้ย 
  เมื่อกองทุนรวมหรือทรัสตพ์ฒันาทรัพยสิ์นหลกัจนแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไป 
จัดหาผลประโยชน์ ให้จดัท าและเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึงโดยระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
การพฒันาที่แลว้เสร็จ เช่น วนัที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นตน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่การก่อสร้างแลว้
เสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
  การเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 26 
วรรคสอง 

ขอ้ 28/1   ให้กองทุนรวมและทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีการจดัท าล่าสุด  ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุน
ทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ 
การประเมินหรือการสอบทานการประเมินแลว้เสร็จ 

 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ภาค 3/1 
การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั   
_____________________ 

ขอ้ 28/2   ในภาคน้ี  
“กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุน 

ในวงจ ากดั 

ขอ้ 28/3   ให้กองทรัสตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่จากทรัสตี  
จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาคน้ี และมิให้น าความในภาค 1  
ภาค 2 และภาค 3 มาใชบ้งัคบักบักองทรัสต ์ เวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ขอ้ 28/4   ให้กองทรัสตจ์ดัท าและจดัส่งรายงานดงัต่อไปน้ีใหส้ านกังาน และเปิดเผย
เพื่อให้ผูล้งทุนทราบในช่องทางที่เหมาะสมดว้ยวิธีการใด ๆ เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือ 
การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

(1)  รายงานประจ าปีของกองทรัสต ์ 
(2)  งบการเงินประจ าปีของกองทรัสต ์โดยให้จดัท าตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการจดัท า 

งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสตใ์นภาค 2 ของหมวด 1 โดยอนุโลม 
งบการเงินประจ าปีของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งผ่านการตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
(1)  ผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ส านกังานให้ความเห็นชอบตามประกาศ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ในตลาดทุน 

(2)  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่สังกดัส านักงานสอบบญัชีที่มีผูส้อบบญัชีตาม (ก) สังกดัอยู่ 
ซ่ึงส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวมีลกัษณะตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน และการปฏิบตัิงาน
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวอยู่ภายใตร้ะบบการควบคุมคุณภาพของส านักงาน 
สอบบญัชีนั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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ภาค 4 
การส้ินสุดหนา้ที่ 

________________ 

  ขอ้ 29   ให้กองทุนรวมและทรัสต์ส้ินสุดหนา้ที่ตามประกาศน้ี เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการช าระบญัชีกองทุนรวมหรือทรัสต ์
  (2)  ในกรณีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด 
เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ หากทรัสตไ์ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปและ
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  ให้ทรัสตด์งักล่าวส้ินสุดหน้าที่เฉพาะการจดัท าและส่งรายงาน 
ที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตต์ามภาค 2  เน่ืองจากการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 
   (ก)  ทรัสตม์ิไดเ้สนอขายหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาที่ระบุในหนงัสือช้ีชวน หรือยกเลิก
การเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตามที่ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
   (ข)  หุ้นกูท้ี่เสนอขายเป็นหุ้นกูป้ระเภทที่มีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน ซ่ึงครบก าหนด 
ไถ่ถอนแลว้ 

ขอ้ 30   ให้กองทุนรวมหรือทรัสตแ์จง้เหตุที่ท าให้หนา้ที่จดัท าและส่งรายงานที่แสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส้ินสุดลงตามขอ้ 29 ต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่งรายงานดงักล่าว   

ภาค 5 
อ านาจของส านกังานในการผ่อนผนัการเปิดเผยขอ้มูล 

_________________ 

   ขอ้ 31   ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในรายงาน 
ตามที่ก าหนดในประกาศน้ีได ้หากกองทุนรวมหรือทรัสตแ์สดงให้ส านกังานเห็นไดว้่าขอ้มูลดงักล่าว 
มิใช่ขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั และมีเหตุอนัควรที่จะไม่แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานนั้น หรือผูม้ีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลไดด้ าเนินการประการอื่น 
เพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแลว้ 
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  ขอ้ 32   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้กองทุนรวมหรือทรัสตไ์ม่สามารถ 
จดัส่งหรือเปิดเผยรายงานที่ก าหนดในประกาศน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้ 8 ให้ส านกังาน 
มีอ านาจผ่อนผนัการจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานดงักล่าว หากกองทุนรวมหรือทรัสตม์ีหนงัสือขอผ่อนผนั 
การจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อส านักงานก่อนวนัครบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลในการขอผ่อนผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาที่จะจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานนั้น 
  ในกรณีที่ส านกังานไม่ผ่อนผนัให้ตามที่กองทุนรวมหรือทรัสตร์้องขอตามวรรคหน่ึง  
ความรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 35 มาตรา 56 หรือมาตรา 117 แลว้แต่กรณี จะเร่ิมตั้งแต ่
วนัครบระยะเวลาที่ก าหนดในการจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดในขอ้ 8 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


