
  
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 34/2563 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบบัท่ี 6) 

________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและ 
ทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

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

        (ค)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์น” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2561
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 8   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 7  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา  
และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 7(1)  ให้จดัท าและ 
ส่งต่อส านกังาน โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามขอ้ 7(1) (ค) นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูลต่อส านกังานแลว้ 
ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยดว้ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 2  และตามระยะเวลา
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 17 และตารางทา้ยประกาศน้ี  

(2)  รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 7(2) (ก) และ (ข) ใหจ้ดัท าและส่งต่อส านกังาน  โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตาม 
ขอ้ 7(2) (ก) นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูลต่อส านกังานแลว้ ใหเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุนดว้ย  ทั้งน้ี  
ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดในภาค 3 

(3)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7(2) (ค) ให้จดัท าและเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนดในภาค 3” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 28/1 ในภาค 3 หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผย
รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกั แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี  
19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  

“ขอ้ 28/1   ใหก้องทุนรวมและทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีการจดัท าล่าสุด  ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน
ทราบผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้  ทั้งน้ี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี 
การประเมินหรือการสอบทานการประเมินแลว้เสร็จ” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกแบบ 56-REIT1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2561  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  และแบบ 56-REIT2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและ   
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ทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชแ้บบ 56-REIT1 และแบบ 56-REIT2 ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


