
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 17/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ 

กองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
หรือโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบบัท่ี 8) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 56 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  และมาตรา 117  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและ 
ทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือ
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 7 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา  
และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามขอ้ 7(1) ให้จดัท าและ 
ส่งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 2 และตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 17 และตาราง 
ทา้ยประกาศน้ี  
  (2)  รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา
ทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 7(2) (ก) และ (ข) ใหจ้ดัท าและส่งตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในภาค 3 
  (3)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7(2) (ค) ให้จดัท าและเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในภาค 3” 
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  ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม
และทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 23   รายงานท่ีตอ้งจดัส่งต่อส านกังานตามภาคน้ี ให้กองทุนรวมและทรัสต์จดัส่ง 
ในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  กรณีกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีหน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ใหส่้งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
ก าหนด 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ส่งขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลท่ีจดัส่งต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ 
ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้”   

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม
และทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือ
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 24   ใหก้องทุนรวมและทรัสตส่์งรายงานประจ าปีท่ีมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัท่ีจดัท า 
และส่งตามขอ้ 23 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย ในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของผูถื้อหน่วย” 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม
และทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 28   ในกรณีท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัท่ียงัไม่แลว้เสร็จ  
ใหจ้ดัท ารายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรัพยสิ์นหลกัทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั้น และเปิดเผยรายงานดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ 
รอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 
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  รายงานความคืบหนา้ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลความคืบหนา้ของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 
  (2)  ในกรณีท่ีความคืบหนา้ของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ใหร้ะบุ 
แนวทางแกไ้ขและผลกระทบท่ีกองทุนรวมหรือทรัสตไ์ดรั้บหรืออาจไดรั้บไวด้ว้ย 
  เม่ือกองทุนรวมหรือทรัสตพ์ฒันาทรัพยสิ์นหลกัจนแลว้เสร็จและพร้อมจะน าไป 
จดัหาผลประโยชน์ ให้จดัท าและเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึงโดยระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
การพฒันาท่ีแลว้เสร็จ เช่น วนัท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็นตน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีการก่อสร้างแลว้
เสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
  การเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 26 
วรรคสอง” 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีระบบรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังานยงัไม่รองรับการจดัส่ง
รายงานใด กองทุนรวมและทรัสตส์ามารถยืน่รายงานนั้นในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพไ์ด ้ 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


