
บจ./ป.16-02 

 

บทยกเลิก 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง  การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 

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

และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก  

 (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2544 

 (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 

 (3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 

 (4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 

 (5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมในแต่ละประเภท 
  “กองทุนรวม” หมายความวา่ กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 * – 
 (*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

“บริษทัจดัการ” “มูลค่าหน่วยลงทุน” “ผูป้ระเมินหลกั” และ “โครงการ” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 
 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 



  

 
ขอ้ 4 มิใหน้ าความตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพ่ือผู ้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าวตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว และการเปิดเผยขอ้มูล 

 (2) การเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอีทีเอฟตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

 (3) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 *(4) การเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

(*เพ่ิมเติมความใน (4) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 1 

การรายงานมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน 
 

ขอ้ 5  ให้บริษทัจดัการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมในแต่ละประเภท แลว้แต่กรณี 
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ยกเวน้กองทุนรวม
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีกองทุนรวมเปิด ให้บริษทัจดัการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุน ของวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ภายในวนัท าการถดัไป 

*(2) - 
  (*ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
  

การเปิดเผย
มูลค่าทรัพย์สิน
และมูลค่า
หน่วยลงทุน 

การไม่น ามาใช้
บังคับกบั 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

ยกเลกิการ
รายงานกรณี
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 



  

หมวด 2 
การรายงานตามเหตุการณ์และระยะเวลา 

 
 ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน 
 (1) บริษทัจดัการก าหนดวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการเปิดเผย
วาระการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยพร้อมกนั 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือแจง้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ ใหเ้ปิดเผยก าหนดวนัสุดทา้ยของการรับหนงัสือแจง้มติดว้ย 
  (2) บริษทัจดัการมีมติก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (3) บริษทัจดัการประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษทัจดัการประกาศมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล ภายในวนัท าการถดัไป 

(4) บริษทัจดัการทราบถึงการท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง
ของกองทุนรวมมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือมีการเปล่ียนแปลงใน
สาระส าคญัหรือการยกเลิกหลกัประกนั 

(5) บริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือหยดุรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(6) บริษทัจดัการมีการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(7) บริษทัจดัการมีการด าเนินการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ 

 (8) กองทุนรวมมีมติใหเ้พ่ิมเงินทุนจดทะเบียนหรือจดัสรรหน่วยลงทุนหรือลดเงินทุน
จดทะเบียน  

(9) กองทุนรวมมีการกระท าใด ๆ อนัมีผลกระทบต่อการจองซ้ือหน่วยลงทุนของ
ผูจ้องซ้ือทัว่ไปหรือผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 
 (10) กองทุนรวมมีการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบก าหนดของหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือกองทุนรวมท่ีไม่มีก าหนดอายุของโครงการหรือไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้
มีการเลิกกองทุน 
 (11) กองทุนรวมมีการไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสญัญาทางการลงทุนท่ีส าคญั    
 (12)   กองทุนรวมมีขอ้พิพาทท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงาน   
 (13) กองทุนรวมมีการประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีส าคญัโดยผูป้ระเมินหลกั เพ่ือเปิดเผย
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือประชาชนทัว่ไป และมีผลใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเปล่ียนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดย
ใหเ้ปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและจดัส่งรายงานการประเมินค่ามาพร้อมกนัดว้ย   
 (14) กองทุนรวมมีการควบหรือรวมกบักองทุนรวมอ่ืน  

เหตุการณ์ท่ี
ต้องเปิดเผย
ทันที 



  

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ
การเปิดเผยรายช่ือ
ผู้ถือหน่วย 

การจัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมและ
เอกสารการประชุม 

ยกเลกิการเปิดเผย
การแปลงสภาพ
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

 (15) กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชีท่ีส าคญั   
 (16) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
การตดัสินใจลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน 

 *(17) - 
  (*ยกเลิกความใน (17) ของข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่
ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
รอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมี
เหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ให้บริษทัจดัการเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 
ขอ้ 7  เม่ือบริษทัจดัการไดส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจง้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเพ่ือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษทัจดัการจดัส่งหนังสือนัด
ประชุมหรือหนังสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดงักล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 
  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัญชาติต่างดา้ว ให้บริษทัจดัการจดัส่งหนังสือนัด
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสญัชาติต่างดา้วนั้นดว้ย  
 

ขอ้ 8 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน   

(1)  บริษทัจดัการมีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
(2)  กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุน ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารสินทรัพย์

สภาพคล่อง ผูดู้แลสภาพคล่อง หรือผูดู้แลผลประโยชน ์
(3)  กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการจดัการกองทุน 

ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารสินทรัพยส์ภาพคล่อง ผูดู้แลสภาพคล่อง หรือผูดู้แลผลประโยชน ์
เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (1) บริษทัจดัการตอ้งจดัส่ง

เอกสารหลกัฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 
 
  ขอ้ 9 ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 (1) ให้บริษทัจดัการจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น  

เหตุท่ีต้อง
เปิดเผยภายใน 
3 วันท าการ 



  

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ 

ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม
เปลีย่นแปลงเกนิ
ร้อยละ 20 

การจัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

การจัดท ารายงาน
และเปิดเผย
รายงานของ
กองทุนรวม 

 (2) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
ให้สิทธิใด ๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือใหสิ้ทธิใด ๆ 
  

ขอ้ 10 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

เม่ือบริษทัจัดการมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจาก
เดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีเคยเปิดเผยไว้
ตามวรรคหน่ึงนั้น  

หมวด 3 
การจดัท ารายงานของกองทุนรวม 

ขอ้ 11  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายงานเพ่ือแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม
หรือรายงานของกองทุนรวมต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อส านกังานตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

ให้บริษทัจดัการเปิดเผยงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของ
กองทุนรวม แลว้แต่กรณี ต่อตลาดหลกัทรัพย ์แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึง โดยใหเ้ปิดเผย
พร้อมกบัการเปิดเผยรายงานตามวรรคหน่ึง  

 
 ขอ้ 12 ให้บริษทัจดัการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและเปิดเผยมายงัตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 11 
 
  ขอ้ 13  ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของกองทุนรวมเปล่ียนแปลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานช้ีแจงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและ
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 11 
 
  



  

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

กองทุนรวมท า
ธุรกรรมกบับุคคล
ที่เกีย่วข้อง 

หมวด 4 
การปฏิบัตกิารกรณีกองทุนรวมเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกีย่วข้อง 

ขอ้ 14 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเขา้ท าธุรกรรมเพ่ือกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Affiliated 
Transaction) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในประกาศส านักงานว่าดว้ยการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวมและหลกัเกณฑก์ารป้องกนั ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามท่ี
ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

 

หมวด 5 
วธีิการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 

  ขอ้ 15 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม   
 

บทเฉพาะกาล 

   ขอ้ 16 ใหบ้รรดาขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัหรือท่ียงัมี
ผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้ก าหนดดงักล่าว ยงัคงใชต่้อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
จนกวา่จะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั  
 
   ขอ้ 17 ในกรณีท่ีขอ้ก าหนด ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาด
หลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดตามขอ้ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้ก าหนดหรือความในขอ้ก าหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์น
เร่ืองดงักล่าวตามขอ้บงัคบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ 18 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตาม
ข้อก าหนดตามข้อ 2 และยงัปฏิบัติไม่ครบตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าท่ีในการ
ด าเนินการดงักล่าวยงัคงมีต่อไปจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะปฏิบติัไดค้รบถว้น  
  



  

 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 
 

(ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 
   (นายชัยวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ)  

  ประธานกรรมการ  
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

*หมายเหตุ:  
1.  บทเฉพาะกาล เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 ใหบ้รรดาขอ้ก าหนด ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวปฏิบติัหรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จนกว่า
จะมีการออกขอ้ก าหนด ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวปฏิบติัหรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวข้ึนใหม่ออกใชบ้งัคบั 
(*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัส่งเอกสารหรือ
ส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการก าหนดให้จัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพยผ์่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดภาระของผูมี้หน้าท่ีจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารดงักล่าว ในขณะท่ีผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 


