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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน พ. ศ. 2558 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญติั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย

สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์พ. ศ. 2556 ลงวนัท่ี 
15 มีนาคม 2556 

   
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบั น้ีให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวยกเวน้ความในขอ้ 10 ขอ้ 14 ขอ้ 18 
และขอ้ 32 

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัสตเ์พ่ือการลงทุน 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ใน
กองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ก าหนด
ให้ทรัสตีมอบหมายให้ผูอ่ื้นจดัการกองทรัสต์แทนได้ให้หมายความรวมถึงผูมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการจดัการกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. 
หรือสญัญาก่อตั้งทรัสตด์งักล่าว 

“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุนท่ีมีรายการและขอ้ความตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทยกเลิก 
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“ทรัพยสิ์นหลกั” หมายความว่า ทรัพยสิ์นหลกัตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะใน
ส่วนท่ีกองทรัสตล์งทุนไว ้

“ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน” หมายความว่า ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสตล์งทุนไว ้ 

“ทรัสตี” หมายความว่า ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศ ก.ล.ต. 
และมีอ านาจในการจดัการกองทรัสตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

“ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผูมี้อ  านาจควบคุม และใหห้มายความรวมถึง
ผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ผูบ้ริหารกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์ดิมและเจา้ของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม ท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้ง
รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือ
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการ
ด าเนินงานของกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกรายของ
บุคคลตามวรรคหน่ึง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 

(2) ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ ยกเวน้ผูถื้อ
หน่วยทรัสตน์ั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย 

“ผู ้มีอ  านาจควบคุม” หมายความว่า ทรัสตี ผู ้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของกิจการของทรัพยสิ์นหลกั
หรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี อย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจาก
การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสญัญา หรือการอ่ืนใดกต็าม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบุคคล
ท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
หน่วยทรัสตท์ั้งหมดของกองทรัสต ์

(2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ
กิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นได ้แลว้แต่กรณี  

(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน ใหป้ฏิบติั
ตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือ
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี 
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(4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณีเยี่ยงผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
บุคคลดงักล่าวของกิจการของทรัพยสิ์นหลกันั้น 

“ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายย่อย” หมายความว่า ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ
บริหาร 

“ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย”์ หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรัสต์ให้
ท าหนา้ท่ีในการบริหารหรือจดัการผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 

“ผูบ้ริหารกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน” หมายความว่า ผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ัดการ
กองทรัสตใ์หท้ าหนา้ท่ีในการบริหารหรือจดัการผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

“ผูจ้ดัการกองทรัสต์” “ทุนช าระแลว้” “อสังหาริมทรัพย”์ และ “กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน” 
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 

 
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหน่วยทรัสต์ 
 

ขอ้ 4 หน่วยทรัสต์ท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช าระเตม็มูลค่าแลว้ทั้งหมด 
(2) ระบุช่ือผูถื้อ 
(3) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี 

ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นสญัญาก่อตั้งทรัสต ์
 

หมวด 2 
คุณสมบัตขิองกองทรัสต์ 

   
ขอ้ 5 กองทรัสตท่ี์จะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยทรัสตต์อ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นกองทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
(2) มีผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน และมีทรัสตีท่ีไดรั้บ

อนุญาตจากส านกังาน 
(3) มีผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด (Tranche) ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
 
 

คุณสมบัติของ 
หน่วยทรัสต์ 

คุณสมบัติของ
กองทรัสต์ 
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หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหน่วยทรัสต์ และการด ารงคุณสมบัตกิองทรัสต์ 

   
ขอ้ 6 ใหผู้ก่้อตั้งกองทรัสตซ่ึ์งจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือมีการก่อตั้งกองทรัสต์

แลว้ หรือผูจ้ดัการกองทรัสต์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดให้เป็นผูมี้อ  านาจยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ 
เป็นผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยทรัสตท่ี์ออกทั้งหมด 

   
*ขอ้ 7 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด 
(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์       
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 8 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 7 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ
เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญัอาจก าหนดให้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 9 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจงส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 10 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหน่วยทรัสต์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหน่วยทรัสตแ์ละของกองทรัสต ์และสัง่รับหน่วยทรัสต์
ท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหน่วยทรัสต์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื ่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารตามขอ้ 8 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 9 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูล
หรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 

การย่ืนขอจด 

ทะเบียนทั้งหมด 

วิธีการย่ืนค าขอ 

การเรียกเอกสาร
เพิม่เติม 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
รับหน่วยทรัสต์ 
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ขอ้ 12 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหน่วยทรัสต์ท่ียื่นขอจดทะเบียนมี
คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อบังคับน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 
2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรท าการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
 ขอ้ 13 ให้กองทรัสต์ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ต่อตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าหน่วยทรัสตเ์พ่ิมทุนนั้น 

ให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท้  าการแทนหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีเพิ่มเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยจะก าหนดเง่ือนไขใดๆ 
ไวด้ว้ยกไ็ด ้

ใหน้ าความตามขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 11 และขอ้ 12 วรรคหน่ึงมาใชก้บัการพิจารณารับจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช าระแลว้ของกองทรัสตต์ามขอ้น้ีโดยอนุโลม 

ให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง 

 
*ขอ้ 14 ให้กองทรัสต์ช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามอตัราท่ี

คณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์      
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

   
ขอ้ 15 ให้กองทรัสต์มอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย  ์

ให้ความเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ขอ้ 16 กองทรัสตต์อ้งด ารงคุณสมบติัเร่ืองการมีผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อย โดยตอ้งมี

ผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด 
(Tranche) ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์  

หากกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการให้กองทรัสต์มีผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อยตามท่ี
ก าหนดตามวรรคหน่ึงได ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอ่ืนใดตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 

การส่ังรับ และ 
วันเร่ิมท าการซ้ือขาย 

การย่ืนค าขอ 
เพิม่จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

การด ารงคุณสมบัติ 
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หมวด 3/1 
เบ็ดเตลด็ 

 
*ขอ้ 17 ให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 
 
*ขอ้ 18 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
(*ความในข้อ 17 และข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2560 ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป) 

 
*หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูล 
   

ขอ้ 19 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน  

(1) กองทรัสตก์ าหนดวนัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยวาระการประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสตม์าดว้ยพร้อมกนั 

(2) กองทรัสต์ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์หรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

(3) กองทรัสตจ่์ายหรือไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทน   
(4) กองทรัสตมี์มติใหเ้พ่ิมทุนช าระแลว้ จดัสรรหน่วยทรัสต ์หรือลดทุนช าระแลว้  
(5) กองทรัสตมี์การออกหน่วยทรัสตช์นิดใหม่ (Tranche)  
(6) กองทรัสต์มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยทรัสต์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด (Tranche)  
(7) กองทรัสตมี์การไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญั  
(8) กองทรัสต์มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต.  
(9) กองทรัสต์มีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม

ประกาศ ก.ล.ต.  
(10) กองทรัสต์มีการกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์อย่างมี

นยัส าคญั หรือมีการออกตราสารหน้ีเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

 

หน้าที่ของกองทรัสต์ 

อ านาจในการก าหนด
แนวทาง 
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(11) กองทรัสต์มีข้อพิพาทท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เช่น ขอ้พิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง หรือผูข้ายสินคา้ใหก้องทรัสต ์ 

(12) กองทรัสตมี์ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั   
(13) กองทรัสตมี์การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
(14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรือกิจการของทรัพยสิ์นหลกัหรือทรัพยสิ์น

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี เลิกกิจการและมีการช าระบญัชี  
(15) กองทรัสต์มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน แลว้แต่กรณี โดยผูป้ระเมินราคาเพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูล้งทุนทัว่ไป  
   เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกองทรัสต์ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึงกองทรัสต์
ตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

*(16) -  
           **(17) เม่ือมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (ก) กองทรัสต์ผิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน หรือผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่
สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการออกตราสารหน้ี  

 (ข) กองทรัสต์ผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตท่ี์ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด 

 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกองทรัสต์ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง กองทรัสต์
ตอ้งเปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี กองทรัสตต์อ้งเปิดเผยความ
คืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส 
หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน  

(18) กองทรัสตมี์การออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีส าคญั การพฒันาท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากร 
เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และตลาด หรือการคน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  

(19) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน
หรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหน่วยทรัสต ์ 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึงให้กองทรัสต์เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่
ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่
ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีกองทรัสต์
มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหก้องทรัสตเ์ปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

(*ยกเลิกความใน (16) ของข้อ 19 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การ
เปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึง
มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 



(บจ/ร 29-00) 

 

(**ความใน (17) ของข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2564 ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
  ขอ้ 20 เม่ือกองทรัสตไ์ดส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตพ์ร้อมเอกสารการประชุม 
ใหก้องทรัสตจ์ดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละเอกสารการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ยพร้อมกนั  

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างดา้ว ให้กองทรัสต์จดัส่งหนังสือนัด
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตพ์ร้อมเอกสารการประชุมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ัญชาติ
ต่างดา้วนั้นดว้ย 

 
ขอ้ 21 ใหก้องทรัสตเ์ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่

วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
(1) มีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
(2) มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี 
(3)  มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์
(4)  มีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งของ

นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องกองทรัสต ์
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกองทรัสต์ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) กองทรัสต์ตอ้งจดัส่งหนงัสือ
ลาออกของผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

 
ขอ้ 22 ใหก้องทรัสตจ์ดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 
(1) รายงานการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ ให้จดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ

ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้น   
(2) รายงานจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หน่วยทรัสตห์รือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยประจ าปีหรือใหสิ้ทธิใด ๆ ให้
จดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์หรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสต์
เพ่ือการใหสิ้ทธินั้น  

  
ขอ้ 23 ใหก้องทรัสตเ์ปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์หรือวนัก าหนด

รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์หรือวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการใหสิ้ทธิใดๆ ดงักล่าว  

เม่ือกองทรัสต์มีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์หรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์าก

เหตุท่ีต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วันท าการ 

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม 
 

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ 
 

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ 
รายงานจ านวน 

ผู้ถือหน่วย 



(บจ/ร 29-00) 

 

เดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหก้องทรัสตเ์ปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสตห์รือวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีเคยเปิดเผย
ไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น  

 
ขอ้ 24 ใหก้องทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบั

การเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต.  
(1) มูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ 
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต ์  
(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึง

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ไม่แลว้เสร็จ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์
ลงทุนไว ้ 

(4) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(5) รายงานประจ าปีของกองทรัสต ์ 
(6) รายงานอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต.  
 
ขอ้ 25 ให้กองทรัสต์จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ตามแบบท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 24 (2)  
 
ขอ้ 26 ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์เปล่ียนแปลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 24 (2) 

 
ขอ้ 27 ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 

และท าให้ทรัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกนันอ้ยกว่ามูลค่าตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซ่ึงกองทรัสตต์อ้งด าเนินการใหท้รัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุน
มีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้กองทรัสต์เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการการต่อตลาด
หลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 24 (2)  

 
*ขอ้ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบัตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 

การจัดท ารายงานและ
เปิดเผยรายงานของ
กองทรัสต์ 

ค ว า ม คื บ ห น้ า
โครงการ กรณีมี
ก า ร จ า ห น่ า ย
ทรัพย์สินหลกั 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 

 

ผลการด าเนินงาน
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์
เปลี่ยนแปลงเกิน
ร้อยละ 20 

ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
สรุปผลการด าเนินงาน 



(บจ/ร 29-00) 

 

(*ความในข้อ 28 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 29 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบั
กับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทรัสต์โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 29 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 
 
(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 5 
การเพกิถอน 

 
*ขอ้ 31 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหห้น่วยทรัสตเ์ขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) กองทรัสตข์อเพิกถอนหน่วยทรัสตจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยทรัสตห์รือกองทรัสตมี์คุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 และขอ้ 5 (1) และ (2) 
  (3) กองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยทรัสต ์
  (4) กองทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดใน
แบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทรัสตท่ี์ยื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนั
อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต ์
  (5) กองทรัสต์ไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตท่ี์เป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต ์

การน าเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้โดย
อนุโลม 

 

เหตุท่ีหน่วยทรัสต์เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
 



(บจ/ร 29-00) 

 

  (6) หน่วยทรัสต์ถูกตลาดหลกัทรัพย ์สั ่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 ปี เน่ืองจากกองทรัสตฝ่์าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจด
ทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั 
หรือกองทรัสตไ์ม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที 

(7) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปี
ของกองทรัสตท่ี์ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

 (8) เม่ือมีเหตุเลิกกองทรัสตต์ามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
หรือมีเหตุอ่ืนท่ีท าใหท้ราบก าหนดการส้ินสุดกองทรัสตล่์วงหนา้ 

(9) กองทรัสตมี์การด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยทรัสต ์

(10)        กองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(*ความในข้อ 31 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

  *ขอ้ 32 เ มื่อคณะกรรมการสั ่ง เพิกถอนหน่วยทรัสต ์จากการเ ป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ให้กองทรัสตด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิก
กองทรัสต ์และตามท่ีก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรัสต ์หรือ 

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
(Reasonable Exit) กรณีย ังไม่เลิกกองทรัสต์ เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยทรัสต์ของผู ้ถือ
หน่วยทรัสตใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสตจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 31 (1) 

(2) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว ใ้นสัญญาก่อตั้ งกองทรัสต ์หรื อ
กองทรัสต์มีการเลิกกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

(*ความในข้อ 32 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

การด าเนินการ  
เม่ือส่ังเพิกถอน 
หน่วยทรัสต์ 
  

การมอบหมาย
ให้ผู้จัดการมี
อ านาจหน้าที่ใน
การส่ังเพิกถอน 



(บจ/ร 29-00) 

 

*ขอ้ 33 ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยทรัสต์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 
5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 6 
การย่ืนค าขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 
ขอ้ 34 ใหก้องทรัสตท่ี์แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศ ก.ล.ต. ยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยทรัสตต่์อตลาดหลกัทรัพย ์ 
ให้น าความตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบักองทรัสต์ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม ยกเวน้

คุณสมบติัของกองทรัสตเ์ร่ืองการมีผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายยอ่ยตามขอ้ 5 (3)  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
 

(ลงนาม) สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 

 (นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพย ์เห็นสมควรจดัให้มีหลกัเกณฑ์เก่ียวกับทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน โดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพ่ือการลงทุน เพ่ือรองรับการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การน าเกณฑ์เพกิถอน
หลกัทรัพย์มาใช้โดย
อนุโลม 
 

ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ก อ ง
ข อ ง ท รั ส ต์ ที่ แ ป ล ง
สภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 


