
 

ที ่บจ.(ว) 2/2563 

  23 มถิุนายน 2563 

เรือ่ง   การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการปิดสมุดทะเบียนหรอืวนัก าหนดรายชื่อ   
ผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พือ่สทิธใิดๆ ส าหรบัหลกัทรพัยบ์างประเภททีไ่มใ่ชหุ่น้สามญั  

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ ทุกบรษิทั 

อา้งถงึ หนงัสอืส านกังาน ก.ล.ต. ที ่กลต.จท-3 (ว) 18/2563 เรือ่ง การรบัรองเอกสารการแสดงตวัตนของผูล้งทุน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ลงวนัที ่20 เมษายน 2563 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัวนัปิดสมดุทะเบยีน
หรอืวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยข์องกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
และทรสัตเ์พือ่การลงทนุ เป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2563 

2. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทนุรวมอทีเีอฟ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 

3. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน
ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2563 

4. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน
ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 

5. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานของรฐัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธท์ีจ่ะซือ้หุน้ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2563 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการปิด
สมุดทะเบยีน (Book Closing Date) หรอืวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พื่อสทิธใิดๆ (Record Date) ส าหรบั
หลกัทรพัย์บางประเภท สรปุไดด้งันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุน 
(กองทุน / ทรสัต์) : ปรบัปรุงระยะเวลาการเปิดเผยขอ้มลู Book Closing Date หรอื Record Date เป็นการชัว่คราว 
เพื่อบรรเทาผลกระทบของไวรสัโคโรน่า 2019 ซึง่การปรบัปรุงจะช่วยใหก้องทุน/ทรสัต์สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างทนัการณ์ โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่24 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทของข้อมลู การเปิดเผยข้อมลูปัจจุบนั การเปิดเผยข้อมลูท่ีปรบัปรงุใหม่ 
1.1 การแจง้ Book Closing 
Date หรอื Record Date 
เพื่อสิทธิการประชุมผู้ถือ
หลกัทรพัย ์เทา่นัน้  
(การปิดสมุดทะเบียนหรือ 
Record Date เพื่อสทิธใิดๆ 
เชน่ จ่ายปันผล ลดทนุ เป็นตน้ 
เปิดเผยขอ้มลูล่วงหน้า 14 วนั
ตามเดมิ)  
  

แจง้ล ่วงหน้าไม ่น ้อยกว ่า 
14 วนัก่อน Book Closing 
Date หรือ Record Date  

1.1.1 แจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนักอ่น Book Closing 
Date หรอื Record date หรอื 
1.1.2 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อน 
Book Closing Date หรอื Record date หากเขา้ตาม
เงือ่นไขดังนี้ 
       (1) ผูอ้อกหลกัทรพัยม์มีตกิ าหนด Book Closing 
Date หรอื Record date เพือ่การประชมุผูถ้อืหลกัทรพัย์
ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 
        (2)  ผูอ้อกหลกัทรพัยไ์ดด้ าเนินการเกีย่วกบัการ
เรยีกเอกสารแสดงตวัตนของผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นการ
เขา้ร่วมประชุมผู ้ถือหลกัทรพัย์ตามแนวทางของ   
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามหนังสอืที่อ้างถึง 
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ประเภทของข้อมลู การเปิดเผยข้อมลูปัจจุบนั การเปิดเผยข้อมลูท่ีปรบัปรงุใหม่ 
1.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลง
Book Closing Date หรือ 
Record Date ตามขอ้ 1.1  

แจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั
ก่อน Book Closing Date 
หรือ Record date ทีเ่คย
เปิดเผยไว ้

1.2.1 แจง้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนักอ่น Book Closing 
Date หรอื Record date ทีเ่คยเปิดเผยไว ้หรอื 
1.2.2 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อน 
Book Closing Date หรอื Record date ทีเ่คยเปิดเผยไว ้
หากเข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.2   

2. กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) และตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ (DR) : ปรบัปรุงระยะเวลาการเปิดเผยขอ้มูล Book Closing Date หรอื 
Record Date ใหส้อดคล้องกบัลกัษณะหลกัทรพัย์ โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 3 สงิหาคม 2563 

ประเภทของข้อมลู การเปิดเผยข้อมลูปัจจุบนั การเปิดเผยข้อมลูท่ีปรบัปรงุใหม่ 
2.1 การแจง้ Book Closing 
Date หรอื Record Date 
เพือ่สทิธใิด ๆ  

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั*
ก่อน Book Closing Date หรอื 
Record Date  
*กรณี DR เกณฑปั์จจุบนัใหแ้จง้
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ 

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  5 วันท าการก่อน 
Book Closing Date หรอื Record Date  

2.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลง 
Book Closing Date หรอื 
Record Date ตามขอ้ 2.1  

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อน Book Closing Date หรอื 
Record Date ทีเ่คยเปิดเผยไว ้

แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อน           
Book Closing Date หรอื Record Date ทีเ่คย
เปิดเผยไว ้ 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
  
  
  
 (นางดวงรตัน์ สมทุวณิช)    
 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 
 ลงนามแทน 
 กรรมการและผูจ้ดัการ 

ฝ่ายก ากบับรษิทัจดทะเบยีน 
โทร. 0-2009-9726   
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1





สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


