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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2561 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(แลว้แต่กรณี) 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาต
ใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“หน่วยลงทุน” หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“บริษทัจดัการ” “โครงการ” “การแปลงสภาพ” “มูลค่าหน่วยลงทุน” และ “ผูดู้แลผลประโยชน”์ 

ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 
 
ขอ้ 3 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี

เกิดข้ึน 
   (1) กองทุนรวมก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  ให้เปิดเผยวาระการ
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยพร้อมกนั 
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือแจง้ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ ใหเ้ปิดเผยก าหนดวนัสุดทา้ยของการรับหนงัสือแจง้มติดว้ย 
  (2) กองทุนรวมก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 



 

 

  (3) กองทุนรวมจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 
  (4) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จดัสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุน
จดทะเบียน 
  (5) กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 
  (6) กองทุนรวมมีการไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญั 

(7) กองทุนรวมมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

(8) กองทุนรวมมีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. 

(9) บริษทัจดัการมีการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  

(10) กองทุนรวมมีขอ้พิพาทท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุน
รวม เช่น ขอ้พิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง หรือผูข้ายสินคา้ใหก้องทุนรวม 

(11) กองทุนรวมมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
(12) กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
(13) กองทุนรวมประกาศเลิกกองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนเลิก

กิจการ 
(14) กองทุนรวมมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาเพ่ือเปิดเผยต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนหรือผูล้งทุนทัว่ไป 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ

ตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
*(15) - 
(*ยกเลิกความใน (15) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562) 

(16) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรม
เก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมท่ี
ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแกไ้ขเหตุดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยความคืบหนา้เกี่ยวกบัการผิดนดัช าระหน้ีตาม
วรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบั
การผิดนดัช าระหน้ี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

(17) กองทุนรวมมีการแปลงสภาพเป็นทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(18) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน

หรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหน่วยลงทุน 



 

 

 การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
ไม่ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์น
แต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์ในกรณีท่ี
บริษทัจดัการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยก่อน
เวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 
ขอ้ 4 เม่ือบริษทัจดัการไดส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารการประชุม 

บริษทัจดัการตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัญชาติต่างดา้ว ให้บริษทัจดัการจดัส่งหนังสือ

นดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
สญัชาติต่างดา้วนั้นดว้ย  

 
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่

วนัท่ีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
(1) มีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัจดัการ 
(2) มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
(3) มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม  
(4) มีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้ ง

ของนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของกองทุนรวม  
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) บริษทัจัดการต้องจัดส่ง
หนงัสือลาออกของผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

 
ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพย์ 
(1) ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 

วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น  
(2) ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิ
ใด ๆ โดยใหเ้ปิดเผยภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเพ่ือการใหสิ้ทธินั้น 

 
ข้อ 7 ให้บริษทัจัดการเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือ

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ต่อตลาดหลกัทรัพยล์่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือ
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการใหสิ้ทธิใด ๆ ดงักล่าว 

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยภายใน 
3 วันท าการ 

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ 
การเปิดเผยรายช่ือ
ผู้ถือหน่วย 

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใด ๆ 



 

 

เม่ือบริษทัจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือ
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัให้สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีเคย
เปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น 
 

ขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบั
การเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(4) รายงานประจ าปีของกองทุนรวม 
(5) รายงานอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 
 
ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามแบบท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 8 (2) 
 
ขอ้ 10 ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของกองทุนรวมเปล่ียนแปลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 8 (2) 

 
ขอ้ 11 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่

ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 
 
  

การจัดท าและ
เปิดเผยรายงาน
ของกองทุนรวม 

การจัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม
เปลีย่นแปลงเกนิ
ร้อยละ 20 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ 
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 



 

 

ขอ้ 12 ใหน้ าความในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของ
กองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 

            (ลงนาม)  ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสด์ิ 

                  (นายชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ) 
    ประธานกรรมการ 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ตลอดจนระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการเฉพาะ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การน าเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม 


