
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน. 76/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 

(ฉบับประมวล) 
_______________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 

ข้อ 2   ประกาศนี้มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวมนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

  ข้อ 3   บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดการกองทุนรวมใดอาจท าหน้าที่ช าระบัญชีของ 
กองทุนรวมนั้นได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนดเป็นผู้ช าระบัญชีของกองทุนรวมก็ได้  
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

  ข้อ 4   เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวม ซึ่งรับรอง 
โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นเอง รวมทั้งด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมส่งมอบบัญชี 
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมนั้นให้แก่ผู้ช าระบัญชีภายในห้าวันท าการนับแต่ 
วันเลิกกองทุนรวม 
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  (2)  ส่งมอบงบการเงินของกองทุนรวม ณ วันเลิกกองทุนรวมที่ผ่านการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและรับรองโดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นเองให้แก่ 
ผู้ช าระบัญชีภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันเลิกกองทุนรวม 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งได้ 

  ข้อ 5   ให้ผู้ช าระบัญชีมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เก็บรวบรวมและตรวจรับทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ 
จะได้รับจากบุคคลอ่ืน 
  (2)  จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน 
  (3)  ช าระหนี้ในนามกองทุนรวม และช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน  
เงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งต้องเสียในการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
  (4)  แบ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลังการช าระหนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม 
  (5)  จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน 
  (6)  ด าเนินการโอนทรัพย์สินคงค้างให้แก่ส านักงาน 
  (7)  ด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
  การจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) ผู้ช าระบัญชีอาจมอบหมาย 
ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการได้ และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรซึ่งท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ให้ผู้ช าระบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมนั้นร่วมกันพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นส าคัญ 
  การช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งต้องเสียในการ 
ช าระบัญชีของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (3) ให้ช าระก่อนการช าระหนี้รายอ่ืน 

  ข้อ 6   ให้ผู้ช าระบัญชีฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมนั้น โดยผู้ช าระบัญชีเป็นผู้สั่งรับและจ่ายทรัพย์สินรวมทั้งเงินดังกล่าว 

  ข้อ 7   ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ช าระบัญชีได้รับมอบบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง (1) ให้ผู้ช าระบัญชีด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของ 
กองทุนรวม ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชีภายในสิบวันท าการนับแต่วันที่เจ้าหน้ีได้รับหนังสือแจ้ง 



3 
 

  (2)  แจ้งเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของ 
กองทุนรวมช าระหนี้แก่ผู้ช าระบัญชีภายในเวลาอันควรและต้องติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ 
ตามสมควรแก่กรณี โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นส าคัญ 
  การส่งหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช าระบัญชีส่งทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานการตอบรับ 

  ข้อ 8   เมื่อผู้ช าระบัญชีได้ช าระหนี้หรือกันเงินเพื่อการช าระหนี้ทั้งหมดของ 
กองทุนรวมแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีแบ่งและจัดส่งเงินส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
ณ วันเลิกกองทุนรวม  และเมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าการช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
  ในการจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ช าระบัญชีจัดส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 (1)  ส าเนางบการเงินส าหรับระยะเวลานับแต่วันเลิกกองทุนรวมจนถึงระยะเวลา 
ไม่เกินห้าวันท าการก่อนวันจัดส่งเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งประกอบด้วย 
 (ก)  งบรายรับและรายจ่าย 
 (ข)  งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
 (ค)  งบแสดงส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (2)  เอกสารที่แสดงถึงจ านวนเงินที่จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนคิดเป็นต่อหน่วยลงทุน 

งบการเงินตามวรรคสอง (1) ต้องเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดง 
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

3เพื่อประโยชน์แห่งข้อน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
ณ วันเลิกกองทุนรวม ให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม และผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
ในทอดต่อ ๆ ไปทุกทอด ซึ่งผู้ช าระบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนแล้วว่าชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ 9   ถ้าเจ้าหนี้ของกองทุนรวมมิได้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี หรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับ

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 50/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) 
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เน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ช าระบัญชีวางเงินตามจ านวนหน้ีหรือจ านวน
เงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สิน  รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ ส านักงานวางทรัพย์  
ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และให้ผู้ช าระบัญชีแจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึง 
การวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนที่มีหลักฐาน 
การตอบรับ ในการนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้ส านักงานเป็นผู้มีสิทธิ
ถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้  ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายในสิบปีนับแต่วันที่ 
ได้รับค าบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สิน ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวม 

  ข้อ 102   ผู้ช าระบัญชีต้องช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม  
และเมื่อช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 
ผลการช าระบัญชีตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ช าระบัญชีเสร็จสิ้น  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่
ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็ค ที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ช าระ
บัญชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นก าหนดหกเดือนนับแต่วันช าระบัญชีเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันช าระบัญชีเสร็จสิ้น  เว้นแต่กรณีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน 

ข้อ 10/13   เพื่อประโยชน์แห่งข้อ 9 และข้อ 10 ค าว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุน” ให้หมายความ
รวมถึงผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหน่วยลงทุนตามข้อ 8 วรรคสี่ โดยอนุโลม 

  ข้อ 112   ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการช าระบัญชีตามข้อ 10 ได้ 
โดยต้องเป็นไปตามเหตุและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน  
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง  
เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว 
   

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  
 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 50/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  
 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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(2)  กรณีเป็นกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนรวมตาม (1) เมื่อมีเหตุจ าเป็นหรือ 
สมควรใด ๆ ที่ท าให้ผู้ช าระบัญชีไม่สามารถช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยส านักงาน 
อาจสั่งให้ผู้ช าระบัญชีด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเร่งรัดการช าระบัญชีตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  
ให้ผู้ช าระบัญชีส่งรายงานการช าระบัญชีพร้อมแถลงความเป็นไปในการช าระบัญชีให้ส านักงานทราบ 
เป็นรายเดือนจนกว่าการช าระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
  ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีประสงค์จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการช าระบัญชี ให้ผู้ช าระ
บัญชียื่นค าขอโดยระบุเหตุผลในการขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อ
ส านักงานทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
  ให้ส านักงานพิจารณาค าขอผ่อนผันตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน   

  ข้อ 11/12   ยกเลิก 

  ข้อ 12   ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  
ให้ผู้ช าระบัญชีส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวม ตลอดจนจัดท ารายงานการช าระบัญชี
เท่าที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้บริษัทหลักทรัพย์ทันที และให้บริษัทหลักทรัพย์ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีรายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนภายในสิบวันท าการนับแต่วันที่
ผู้ช าระบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  (2)  แจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงานทราบภายในห้าวันท าการนับแต่วันแต่งต้ัง 
ผู้ช าระบัญชีรายใหม่ 
  (3)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ช าระบัญชีรายใหม่นั้น
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีรายใหม่ 
  ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามที่เห็นจ าเป็นและ
สมควร 

  ข้อ 13   เมื่อส านักงานรับจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีจัดส่งส าเนา
เอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ และส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่รับจัดการกองทุนรวมนั้นเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

                                                        
2แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 35/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  
 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 14   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ กน. 9/2540  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่  
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 15   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2540  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 16   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
      
 
 

(นายวิจิตร สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


