
 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที� ทน. 46/2556 
เรื�อง  หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ 
(ฉบบัประมวล) 

_______________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็น
พระราชบญัญติัที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ� งมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนีD  

  ขอ้ 1   ประกาศนีDใหใ้ชบ้งัคบัตัDงแต่วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556     เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศนีD เป็นการกาํหนดขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแต่ละ
กองทุนรวม แต่มิให้นาํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปนีD  
  (1)  กองทุนรวมอีทีเอฟที�จดัตัDงขึDนตามโครงการจดัตัDงกองทุนพนัธบตัรเอเชีย 
ระยะที�สองตามมติที�ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific 
Central Banks (EMEAP) 
  (2)  กองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนซึ�งเป็นคนต่างดา้ว 
  (3)  กองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
  (4)  กองทุนรวมดงัต่อไปนีD  ที�จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนวนัที�  
14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 (ก)  กองทุนรวมปิดที�มีขอ้กาํหนดวา่บริษทัจดัการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครัD ง
เดียวและไดก้าํหนดวนัสิDนอายโุครงการไวอ้ยา่งแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายโุครงการ 
 (ข)  กองทุนรวมเปิดที�มีขอ้กาํหนดในโครงการวา่บริษทัจดัการจะขายหน่วย
ลงทุนเพียงครัD งเดียว 
 (ค)  กองทุนรวมสาํหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
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  (5)  กองทุนรวมที�มีประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

  ขอ้ 3   ประกาศนีD มีขอ้กาํหนดในเรื�องดงัต่อไปนีD  
  (1)  การกาํหนดขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในขอ้ผกูพนัและโครงการ โดยมี
รายละเอียดตามหมวด 1 
  (2)  การดาํเนินการของบริษทัจดัการเพื�อใหก้ารถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จาํกดั 
การถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
  (3)  มาตรการบงัคบัและอาํนาจของสาํนกังาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 

  ขอ้ 4   สาํนกังานอาจกาํหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ
ขอ้กาํหนดตามประกาศนีD  เพื�อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัที�ถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศนีD
และหากบริษทัจดัการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือวา่บริษทัจดัการมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ในประกาศนีDในเรื�องที�มีการออกแนวทางนัDน 

  ขอ้ 5   ในประกาศนีD  
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลที�มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนีD  
  (1)  คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัDนซึ� งถือหุน้หรือเป็น
หุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย 
ไดแ้ลว้ทัDงหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทัDงหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ที�ไม่ใช่กองทุนสาํรองเลีDยงชีพ 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน 
กบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวมตามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
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  “ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซืDอคืน”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซืDอขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
หรือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ที�เป็นหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศ”�  หมายความว่า   กองทุนรวมภายใต้
โครงการดงัต่อไปนีD  
  (a)  โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to  
Non-retail Investors  
  (j)  โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
  (3)  โครงการ Asia Region Funds Passport 

หมวด 1 
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

_____________________ 

  ขอ้ 6   ในการจดัตัDงกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกาํหนดรายการดงัต่อไปนีD ไวใ้นขอ้ผกูพนั 
  (1)  ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 7 และขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 8 
  (2)  เงื�อนไขเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนกรณีที�ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการ
ถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 9 

  ขอ้ 7   ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือไดใ้นแต่ละ
กองทุนรวมตอ้งไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัDงหมดของกองทุนรวม 

  ขอ้ 8�   ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ o ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีD  
  (a)  กรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันีD  
        (ก)  กองทุนดงันีD  
   a.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
   j.  กองทุนประกนัสังคม 
   p.  กองทุนการออมแห่งชาติ 

                                                        

� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน.aa/jqra  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที�ของบริษทัจัดการ (ฉบับที� q) ลงวนัที� ao มกราคม jqra  (มีผลใช้บังคับเมื�อวนัที� ar กุมภาพนัธ์ พ.ศ. jqra) 
� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน.a3/2562  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที�ของบริษทัจัดการ (ฉบับที� 6) ลงวนัที� 9 เมษายน jqrj  (มีผลใช้บังคับเมื�อวนัที� a พฤษภาคม พ.ศ. jqrj) 
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   t.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ 
   q.  กองทุนสาํรองเลีDยงชีพ 
   r.  กองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป 
   o.  กองทุนอื�นใดที�สาํนกังานพิจารณาวา่มีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุน 
ตาม a. ถึง r. 
   u.  กองทุนต่างประเทศที�มีลกัษณะตาม a. ถึง o. 
        (ข)  นิติบุคคลที�จดัตัDงขึDนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ�ง 
(a) (ก) ซึ� งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
        (ค)  บุคคลซึ�งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่ง
ประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนที�มิไดมี้สัญชาติไทยหรือผา่นบญัชี 
แบบไม่เปิดเผยชื�อ (omnibus account) 
        (ง)  บุคคลอื�นที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานเมื�อมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
  (j)  กรณีที�เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ u/a ดงันีD  
         (ก)  กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทุนรายใหญ่หรือ
ผูดู้แลสภาพคล่องที�ไดรั้บการแต่งตัDงจากบริษทัจดัการ 
   “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตาม (j) (ก) ใหห้มายความถึง 
ผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง ตามที�กาํหนดไวใ้นประกาศที�เกี�ยวกบัการจดัตัDงและการจดัการ
กองทุนรวมอีทีเอฟ 
         (ข)  กองทุนรวมเพื�อการเลีDยงชีพที�มีการรับโอนเงินจากกองทุนสาํรองเลีDยงชีพ  
ทัDงนีD  เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที�รองรับการรับโอนเงินดงักล่าว 

“เงินจากกองทุนสาํรองเลีDยงชีพ” ใหห้มายความดงันีD  
a.  เงินที�กองทุนรวมเพื�อการเลีDยงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเลีDยงชีพ 
j.  เงินที�กองทุนรวมเพื�อการเลีDยงชีพรับโอนต่อเนื�องจากกองทุนรวม 

เพื�อการเลีDยงชีพอื�น 
p.  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม a. และ j. 

         (ค)  กรณีอื�นนอกเหนือจากกรณีตาม (j) (ก) และ (ข) ซึ� งเป็นการถือหน่วยลงทุน 
ที�มีระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ�งปี  เวน้แต่ ไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานเนื�องจากมีเหตุจาํเป็นและ
สมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 
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  ขอ้ 8/1�   กองทุนรวมที�จะไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ u(j) ตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปนีD  
  (a)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่ขอ้จาํกดั 
การถือหน่วยลงทุน ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื�นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั�วไป 
ที�พึงไดรั้บจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้  

(j)  มีกระบวนการที�ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง 
การมีผูถื้อหน่วยลงทุนที�ถือเกินกวา่ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ซึ� งอาจกระทบต่อการบริหารจดัการ
กองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้

  ขอ้ 9   เงื�อนไขเกี�ยวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนกรณีที�ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระสาํคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีD  
  (1)  บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน  
ในกรณีที�การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

(2)  การจาํกดัสิทธิรับเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนีD  
 (ก)  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที�ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดั 
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจาํกดัสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที�ถือเกินนัDน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนีD  
   1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทุน 
มาเพิ�มเติม 
   2.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จาํกดั 
การถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 8 
 (ข)  บริษทัจดัการจะยกเงินปันผลส่วนที�ถูกจาํกดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายได ้
ของแผน่ดิน 
 (ค)  ในระหวา่งการดาํเนินการเพื�อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน  
บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอื�นของกองทุนรวม  
โดยไม่นาํมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (3)  ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�

                                                        

� แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน.a3/2562  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที�ของบริษทัจัดการ (ฉบับที� 6) ลงวนัที� 9 เมษายน jqrj  (มีผลใช้บังคับเมื�อวนัที� a พฤษภาคม พ.ศ. jqrj) 

 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 23/2557  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 23 มิถุนายน 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กรกฎาคม พ.ศ. jqqo) 
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัDงหมดของกองทุนรวม  เวน้แต่การเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 8(1) (ค) 
  (4)  ในกรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิด
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุน
ชนิดนัDน  เวน้แต่ 
 (ก)  เป็นชนิดหน่วยลงทุนที�มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียว
หรือกลุ่มเดียวเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดนัDน จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเตม็ตาม
จาํนวนที�ถืออยู ่
 (ข)  เป็นการถือหน่วยลงทุนที�มีลกัษณะตามที�กาํหนดในขอ้ 8(1) (ค) 

หมวด 2 
หนา้ที�ของบริษทัจดัการเพื�อใหก้ารถือหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
___________________ 

  ขอ้ 10   เพื�อมิใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดั 
การถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวม  ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีD  
  (1)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกินขอ้จาํกดัการ
ถือหน่วยลงทุน และดูแลใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรับซืDอคืนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินขอ้จาํกดั
ดงักล่าวดว้ย 
  (2)  ในกรณีที�มีบุคคลอื�นเป็นนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการแจง้ให้ 
นายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน และดูแลใหน้ายทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด
เกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
  (3)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
ในแต่ละกองทุนรวมเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน และดาํเนินการให้ผูส้นบัสนุนการ
ขายและรับซืDอคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษทัจดัการเมื�อพบการถือหน่วยลงทุนที�ไม่เป็นไปตาม
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

                                                        

 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 23/2557  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 23 มิถุนายน 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กรกฎาคม พ.ศ. jqqo) 
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  ขอ้ 11   เมื�อปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุน 
เกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  ไม่วา่จะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผา่นบุคคลอื�น  
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีD  
  (1)  กรณีการเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนที�เกิดจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิ�มเติม 
ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการดงัต่อไปนีD  
 (ก)  รายงานต่อสาํนกังานภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัจดัการรู้หรือควรรู้
ถึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  ทัDงนีD  การรายงานดงักล่าว ใหแ้สดงแนวทางการแกไ้ขเพื�อใหก้ารถือหน่วยลงทุน
เป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนดว้ย 
 (ข)  ในกรณีที�เป็นกองทุนรวมเปิดและกองทุนรวมที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเมื�อมีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดให้ผูล้งทุนทราบในช่องทางที�เหมาะสมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีD  
   1.  กรณีกองทุนรวมเปิด ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที�
มีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนครัD งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดและ
ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกเดือน 
   2.  กรณีกองทุนรวมที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัที�ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน 
   ทัDงนีD  บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงเพื�อให้นายทะเบียนแจง้ให้ 
บริษทัจดัการทราบหากมีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ย 
 (ค)  แกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม) ภายในสองเดือน  
นบัแต่วนัที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลนัDนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัDนถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
ขอ้จาํกดัดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที�กาํหนดเวลาซืDอขายหน่วยลงทุนแต่ละครัD งห่างกนันานกวา่
สองเดือน ใหด้าํเนินการแกไ้ขภายในวนัสุดทา้ยของกาํหนดเวลาซืDอขายหน่วยลงทุนครัD งถดัไป 
  (2)  กรณีการเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทุน 
มาเพิ�มเติมหรือเป็นกรณีที�ไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกิน
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์น (1)(ข) 

  ขอ้ 12   ในกรณีที�มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื�อบุคคลอื�นผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อ 
(omnibus account) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเพื�อให้บุคคลที�มีชื�อเป็นเจา้ของบญัชีนัDนดาํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัในส่วนที�เกี�ยวกบัการจ่ายเงินปันผลและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการดาํเนินการเมื�อมีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัตามขอ้ 10(1) และ 
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(3) ขอ้ 11(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม  ทัDงนีD  การรายงานเกี�ยวกบัการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11(1)(ก) ใหบุ้คคลที�มีชื�อเป็นเจา้ของบญัชีดงักล่าวรายงานต่อบริษทัจดัการกองทุนรวม
แทนการรายงานต่อสาํนกังาน 
  �ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบักบับญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อที�อยูใ่นความดูแล 
ของตวัแทนในต่างประเทศซึ� งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศ 

หมวด 3 
มาตรการบงัคบัและอาํนาจของสาํนกังาน 

_____________________ 

  ขอ้ 13   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่มีบุคคลใด 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหรือจะถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน หรือมี
การใชก้องทุนรวมเพื�อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื�อเป็น
เครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลใด  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการ
ดงัต่อไปนีD  
  (1)  สั�งใหบ้ริษทัจดัการชีDแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาที�สาํนกังาน
กาํหนด 
  (2)  สั�งใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการเพื�อใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน หรือดาํเนินการใด ๆ เพื�อมิใหก้องทุนรวม
ถูกใชเ้พื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื�อเป็นเครื�องมือใน
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลใด ภายในระยะเวลาที�สาํนกังานกาํหนด 

  ขอ้ 14   ในกรณีที�บริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือ 
หน่วยลงทุน อนัเป็นเหตุใหส้ํานกังานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและ 
การแกไ้ขเพิ�มเติมรายการทางทะเบียน ใหถื้อวา่การอนุมติัใหจ้ดัตัDงกองทุนรวมนัDนเป็นอนัสิDนสุดลง 
  เมื�อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ�ง ใหบ้ริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซืDอหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึDนจากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซืDอหน่วยลงทุนภายในหนึ�งเดือนนบัแต่
วนัสิDนสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัDน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซืDอหน่วยลงทุน   

                                                        

�
 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน.aa/jqra  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� q) ลงวนัที� ao มกราคม jqra  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กมุภาพนัธ ์พ.ศ. jqra) 
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โดยในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซืDอและผลประโยชน์ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซืDอ 
หน่วยลงทุนไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการชาํระดอกเบีDยในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
เจด็ครึ� งต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดเวลานัDนจนถึงวนัที�บริษทัจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวได้
ครบถว้น 

  ขอ้ 15   ในกรณีดงัต่อไปนีD  สํานกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตัDงกองทุนรวมได ้
  (1)  บริษทัจดัการไม่แกไ้ข หรือไม่สามารถแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนดในขอ้ 11(1)(ค) 
  (2)  บริษทัจดัการไม่แกไ้ข ไม่สามารถแกไ้ข หรือไม่ดาํเนินการตามที�สาํนกังานมี
คาํสั�งตามขอ้ 13(2) 
  ในกรณีที�สาํนกังานเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตัDงกองทุนรวมตามวรรคหนึ�ง (2)  
โดยการเพิกถอนดงักล่าวเกิดขึDนก่อนการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการ 
คืนเงินค่าจองซืDอหน่วยลงทุนตามขอ้ 14 วรรคสอง โดยอนุโลม หากการเพิกถอนดงักล่าวเกิดขึDน
หลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการดาํเนินการตามรายการที�กาํหนด
ไวใ้นขอ้ผกูพนั 

  ขอ้ 16   ในการใชดุ้ลยพินิจสั�งเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตัDงกองทุนรวมตามขอ้ 15   
ใหส้าํนกังานนาํปัจจยัดงัต่อไปนีDมาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของบริษทัจดัการในการปฏิบติัหรือดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประกาศนีD  
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายที�ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นอาจไดรั้บ 
  (3)  ความสามารถของบริษทัจดัการเพื�อแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศนีD  
  (4)  ทางเลือกอื�นในการดาํเนินการที�เป็นประโยชน์ในการแกไ้ขสัดส่วนการถือ 
หน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศนีD  

  ขอ้ 16/1�   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
มีการใชก้องทุนรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศเพื�อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ หรือเพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลใด โดยผา่น 
การถือหน่วยลงทุนที�มีลกัษณะตามขอ้ u(a) (ค) ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการตามที�กาํหนดในขอ้ ap  
ขอ้ at ขอ้ aq และขอ้ ar 
                                                        

�
 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน.aa/jqra  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� q) ลงวนัที� ao มกราคม jqra  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กมุภาพนัธ ์พ.ศ. jqra) 
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หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

___________________ 

  ขอ้ 17   มิใหน้าํความในประกาศนีDมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปนีD ที�จดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมตัDงแต่วนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2549  จนถึงก่อนวนัที�ประกาศนีD ใชบ้งัคบั   
ทัDงนีD  ให้กองทุนรวมดงักล่าวปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเรื�องการถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 
หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัDงหมดที�ออกโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 117  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซึ� งใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัDน 
  (ก)  กองทุนรวมปิดที�มีขอ้กาํหนดวา่บริษทัจดัการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครัD งเดียว 
และไดก้าํหนดวนัสิDนอายโุครงการไวอ้ยา่งแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
  (ข)  กองทุนรวมเปิดที�มีขอ้กาํหนดในโครงการวา่บริษทัจดัการจะขายหน่วยลงทุน 
เพียงครัD งเดียว 
  (ค)  กองทุนรวมสาํหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 

  ขอ้ 18   ในกรณีของกองทุนรวมที�บริษทัจดัการไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตัDงและจดัการ
กองทุนรวมจากสาํนกังานอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ประกาศนีD ใชบ้งัคบั แต่ยงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักล่าวต่อประชาชน ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการขอความเห็นชอบจากสาํนกังานเพื�อ
แกไ้ขเพิ�มเติมโครงการและขอ้ผกูพนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศนีDใหแ้ลว้เสร็จก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัD งแรก 

  ขอ้ 19   ในกรณีของกองทุนรวมที�ไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อน
หรือในวนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีD  
  (1)  ในกรณีที�โครงการหรือขอ้ผกูพนัขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดในประกาศนีD   
ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการดงันีD  
 (ก)  ยื�นคาํขอความเห็นชอบแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจากสาํนกังานเพื�อให้เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดในประกาศนีD  ภายในสองเดือนนบัแต่วนัที�ประกาศนีD มีผลใชบ้งัคบั 

                                                        

 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 28/2557  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� p) ลงวนัที� a กนัยายน 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กนัยายน พ.ศ. jqqo) 



11 

 (ข)  ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศนีD
ภายในสองเดือนนบัแต่วนัที�ประกาศนีD มีผลใชบ้งัคบั โดยใหด้าํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ในกรณีที�มีการถือหน่วยลงทุนโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 19/1 

  ขอ้ 19/1   ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามขอ้ 19 เกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน  ใหบ้ริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีD  
  (1)  ดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามขอ้จาํกดัการถือ 
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาดงันีD  
 (ก)  กรณีกองทุนรวมที�ไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนหรือ 
ในวนัที� 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ใหด้าํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนภายในหนึ�งปี 
นบัแต่วนัที�ประกาศนีD มีผลใชบ้งัคบั 
 (ข)  กรณีกองทุนรวมที�ไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมภายหลงัวนัที� 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  จนถึงวนัก่อนวนัที�ประกาศนีD มีผลใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการแกไ้ขสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนภายในสองเดือนนบัแต่วนัที�ประกาศนีD มีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
ไดท้นัภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวต้ามวรรคหนึ�ง (1)(ก) บริษทัจดัการอาจยื�นคาํขอขยายระยะเวลา 
ในการดาํเนินการดงักล่าวต่อสาํนกังานไดภ้ายในวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ทัDงนีD  ให้บริษทัจดัการ 
ยื�นเอกสารดงันีD  มาเพื�อประกอบการพิจารณาของสาํนกังานดว้ย  และในการพิจารณาขยายระยะเวลา 
การดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใหส้าํนกังานพิจารณาตามเหตุจาํเป็นและสมควร 
 (ก)  รายละเอียดของแผนการดาํเนินการปรับลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทัจดัการ 
 (ข)  เอกสารที�อธิบายถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการขอขยายระเวลาในการ
ดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน  พร้อมทัDงระบุระยะเวลาที�จะขอขยายมาดว้ย 

                                                        

 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 28/2557  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� p) ลงวนัที� a กนัยายน 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กนัยายน พ.ศ. jqqo) 
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 (ค)  หนงัสือยนืยนัวา่กองทุนรวมดงักล่าวไม่ไดจ้ดัตัDงขึDนเพื�อประโยชน์ของ 
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยหนงัสือดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
บริษทัจดัการ 
 (ง)  ขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุนรวมเพิ�มเติมดงันีD  
   1.  การประเมินความคุม้ค่าในการดาํรงอยูข่องกองทุนรวม โดยพิจารณาจาก
ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 
   2.  สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัในส่วนที� 
เกินกวา่ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 7 
   3.  ความพยายามในการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเพื�อไม่ใหเ้กิน
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในเวลาที�ผา่นมา 
   4.  ความสัมพนัธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม 2. กบับริษทัจดัการหรือ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัจดัการ (ถา้มี) 
   5.  ขอ้มูลเกี�ยวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมที�มีลกัษณะเดียวกบั
ทรัพยสิ์นที�บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตาม 2. ลงทุนเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าว  
(ถา้มี) ซึ� งอยูใ่นความครอบครองหรือการรับรู้ของบริษทัจดัการ 
   6.  ขอ้มูลการลงทุนของกองทุนรวมที�ลงทุนในทรัพยสิ์นของบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลตาม 2. (ถา้มี) 
  ในระหวา่งที�บริษทัจดัการดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ�ง 
มิใหน้าํความในขอ้ 9(2) มาใชบ้งัคบักบัผูถื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

  ขอ้ 19/2   ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ใหแ้ลว้เสร็จตามขอ้ 19/1 วรรคหนึ�ง สาํนกังานอาจไม่อนุมติัคาํขอจดัตัDงและจดัการกองทุนรวมใหม่ที�
บริษทัจดัการกองทุนรวมยื�นต่อสาํนกังาน หรือสั�งระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�
ไดรั้บอนุมติัให้จดัตัDงกองทุนรวมจากสาํนกังานแลว้ หากบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่ไดเ้สนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวต่อประชาชน 

 

                                                        

 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. 28/2557  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ (ฉบบัที� p) ลงวนัที� a กนัยายน 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� ar กนัยายน พ.ศ. jqqo) 
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  ขอ้ 20   ในกรณีที�มีประกาศฉบบัใดอา้งอิงความหมายของคาํวา่ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตัDง
กองทุนรวมและการเขา้ทาํสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ความหมายของคาํวา่ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ตามที�กาํหนดในประกาศฉบบันีD  

      ประกาศ  ณ  วนัที� 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 


