ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทน. 46/2556
เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ
(ฉบับประมวล)
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ น
พระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนีD
ข้อ 1 ประกาศนีDให้ใช้บงั คับตัDงแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนีD เป็ นการกําหนดข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแต่ละ
กองทุนรวม แต่มิให้นาํ มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนีD
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟทีจัดตัDงขึDนตามโครงการจัดตัDงกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะทีสองตามมติทีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific
Central Banks (EMEAP)
(2) กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนซึ งเป็ นคนต่างด้าว
(3) กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(4) กองทุนรวมดังต่อไปนีD ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนวันที
14 มีนาคม พ.ศ. 2549
(ก) กองทุนรวมปิ ดทีมีขอ้ กําหนดว่าบริ ษทั จัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครัDง
เดียวและได้กาํ หนดวันสิD นอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ
(ข) กองทุนรวมเปิ ดทีมีขอ้ กําหนดในโครงการว่าบริ ษทั จัดการจะขายหน่วย
ลงทุนเพียงครัDงเดียว
(ค) กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ
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(5) กองทุนรวมทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว
ข้อ 3 ประกาศนีDมีขอ้ กําหนดในเรื องดังต่อไปนีD
(1) การกําหนดข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในข้อผูกพันและโครงการ โดยมี
รายละเอียดตามหมวด 1
(2) การดําเนินการของบริ ษทั จัดการเพือให้การถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
(3) มาตรการบังคับและอํานาจของสํานักงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3
ข้อ 4 สํานักงานอาจกําหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของ
ข้อกําหนดตามประกาศนีD เพือเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิทีถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนีD
และหากบริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการมีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ในประกาศนีDในเรื องทีมีการออกแนวทางนัDน
ข้อ 5 ในประกาศนีD
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนีD
(1) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนของนิติบุคคลนัDนซึ งถือหุ น้ หรื อเป็ น
หุ น้ ส่ วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุ ้นทีจําหน่าย
ได้แล้วทัDงหมดหรื อความเป็ นหุ น้ ส่ วนทัDงหมด
(3) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) ทีไม่ใช่กองทุนสํารองเลีDยงชีพ
“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
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“ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซืD อคืน” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซืDอขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรื อการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทีเป็ นหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ” หมายความว่า กองทุ นรวมภายใต้
โครงการดังต่อไปนีD
(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
หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
_____________________
ข้อ 6 ในการจัดตัDงกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกําหนดรายการดังต่อไปนีD ไว้ในข้อผูกพัน
(1) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7 และข้อยกเว้นตามข้อ 8
(2) เงือนไขเกียวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณี ทีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 9
ข้อ 7 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละ
กองทุนรวมต้องไม่เกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทัDงหมดของกองทุนรวม
ข้อ 8 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ o ให้มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณี ดงั ต่อไปนีD
(a) กรณี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนีD
(ก) กองทุนดังนีD
a. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
j. กองทุนประกันสังคม
p. กองทุนการออมแห่งชาติ

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.aa/jqra เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที q) ลงวันที ao มกราคม jqra (มี ผลใช้บังคับเมื อวันที ar กุมภาพันธ์ พ.ศ. jqra)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.a3/2562 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที 6) ลงวันที 9 เมษายน jqrj (มี ผลใช้บังคับเมื อวันที a พฤษภาคม พ.ศ. jqrj)
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t.
q.
r.
o.

กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
กองทุนสํารองเลีDยงชีพ
กองทุนรวมเพือผูล้ งทุนทัวไป
กองทุนอืนใดทีสํานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุน

ตาม a. ถึง r.
u. กองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะตาม a. ถึง o.
(ข) นิ ติบุคคลทีจัดตัDงขึDนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึง
(a) (ก) ซึ งไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ค) บุคคลซึ งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่าง
ประเทศโดยเป็ นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนทีมิได้มีสัญชาติไทยหรื อผ่านบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอืนทีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมือมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(j) กรณี ทีเป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีลกั ษณะครบถ้วนตามข้อ u/a ดังนีD
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่หรื อ
ผูด้ ูแลสภาพคล่องทีได้รับการแต่งตัDงจากบริ ษทั จัดการ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ ูแลสภาพคล่อง” ตาม (j) (ก) ให้หมายความถึง
ผูล้ งทุนรายใหญ่และผูด้ ูแลสภาพคล่อง ตามทีกําหนดไว้ในประกาศทีเกียวกับการจัดตัDงและการจัดการ
กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ข) กองทุนรวมเพือการเลีDยงชีพทีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลีDยงชีพ
ทัDงนีD เฉพาะในส่ วนของหน่วยลงทุนทีรองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสํารองเลีDยงชีพ” ให้หมายความดังนีD
a. เงินทีกองทุนรวมเพือการเลีDยงชีพรับโอนจากกองทุนสํารองเลีDยงชีพ
j. เงินทีกองทุนรวมเพือการเลีDยงชีพรับโอนต่อเนื องจากกองทุนรวม
เพือการเลีDยงชีพอืน
p. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม a. และ j.
(ค) กรณี อืนนอกเหนือจากกรณี ตาม (j) (ก) และ (ข) ซึ งเป็ นการถือหน่วยลงทุน
ทีมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึงปี เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานเนืองจากมีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสําคัญ
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ข้อ 8/1 กองทุนรวมทีจะได้รับการยกเว้นตามข้อ u(j) ต้องมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังต่อไปนีD
(a) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ทวไป
ั
ทีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรื อสิ ทธิ ออกเสี ยง เป็ นต้น
(j) มีกระบวนการทีทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทีถือเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริ หารจัดการ
กองทุนรวมหรื อการเลิกกองทุนรวมได้
ข้อ 9 เงือนไขเกียวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณี ทีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนีD
(1) บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณี ทีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิ ทธิ รับเงินปั นผลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีสาระสําคัญดังต่อไปนีD
(ก) บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิ ทธิ รับเงินปั นผลในส่ วนทีถือเกินนัDน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนีD
1. การเกินสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน
มาเพิมเติม
2. การเกินสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี ขอ้ ยกเว้นข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8
(ข) บริ ษทั จัดการจะยกเงินปั นผลส่ วนทีถูกจํากัดสิ ทธิ ตาม (ก) ให้เป็ นรายได้
ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนิ นการเพือยกเงินปั นผลให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน
บริ ษทั จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอืนของกองทุนรวม
โดยไม่นาํ มารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) ในกรณี ทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.a3/2562 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที 6) ลงวันที 9 เมษายน jqrj (มี ผลใช้บังคับเมื อวันที a พฤษภาคม พ.ศ. jqrj)
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที 2) ลงวันที 23 มิถุนายน 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที ar กรกฎาคม พ.ศ. jqqo)
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จําหน่ายได้แล้วทัDงหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณี ขอ้ ยกเว้น
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8(1) (ค)
(4) ในกรณี ทีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็ นการขอมติรายชนิด
หน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่ วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุน
ชนิดนัDน เว้นแต่
(ก) เป็ นชนิดหน่วยลงทุนทีมีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียว
หรื อกลุ่มเดียวเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดนัDน จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตาม
จํานวนทีถืออยู่
(ข) เป็ นการถือหน่วยลงทุนทีมีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้อ 8(1) (ค)
หมวด 2
หน้าทีของบริ ษทั จัดการเพือให้การถือหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
___________________
ข้อ 10 เพือมิให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีD
(1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซืDอคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจํากัด
ดังกล่าวด้วย
(2) ในกรณี ทีมีบุคคลอืนเป็ นนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการแจ้งให้
นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(3) ตรวจสอบสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ในแต่ละกองทุนรวมเพือให้เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และดําเนินการให้ผสู ้ นับสนุนการ
ขายและรับซืD อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริ ษทั จัดการเมือพบการถือหน่วยลงทุนทีไม่เป็ นไปตาม
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที 2) ลงวันที 23 มิถุนายน 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที ar กรกฎาคม พ.ศ. jqqo)
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ข้อ 11 เมือปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ จะเป็ นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรื อผ่านบุคคลอืน
ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีD
(1) กรณี การเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนทีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิมเติม
ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการดังต่อไปนีD
(ก) รายงานต่อสํานักงานภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั จัดการรู ้หรื อควรรู ้
ถึงข้อเท็จจริ งดังกล่าว ทัDงนีD การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพือให้การถือหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย
(ข) ในกรณี ทีเป็ นกองทุนรวมเปิ ดและกองทุนรวมทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้เปิ ดเผยข้อมูลเมือมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผลู ้ งทุนทราบในช่องทางทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีD
1. กรณี กองทุนรวมเปิ ด ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ที
มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนครัDงแรกของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดและ
ต้องปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ทุกเดือน
2. กรณี กองทุนรวมทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ทัDงนีD บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงเพือให้นายทะเบียนแจ้งให้
บริ ษทั จัดการทราบหากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย
(ค) แก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ให้เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม) ภายในสองเดือน
นับแต่วนั ทีปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลนัDนหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัDนถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตาม
ข้อจํากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมทีกําหนดเวลาซืDอขายหน่วยลงทุนแต่ละครัDงห่างกันนานกว่า
สองเดือน ให้ดาํ เนินการแก้ไขภายในวันสุ ดท้ายของกําหนดเวลาซืDอขายหน่วยลงทุนครัDงถัดไป
(2) กรณี การเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน
มาเพิมเติมหรื อเป็ นกรณี ทีได้รับยกเว้นตามข้อ 8 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)
ข้อ 12 ในกรณี ทีมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพือบุคคลอืนผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
(omnibus account) บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงเพือให้บุคคลทีมีชือเป็ นเจ้าของบัญชี นD นั ดําเนินการ
ตามข้อกําหนดในข้อผูกพันในส่ วนทีเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน และหลักเกณฑ์เกียวกับการดําเนิ นการเมือมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดตามข้อ 10(1) และ
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(3) ข้อ 11(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทัDงนีD การรายงานเกียวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามข้อ 11(1)(ก) ให้บุคคลทีมีชือเป็ นเจ้าของบัญชีดงั กล่าวรายงานต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
แทนการรายงานต่อสํานักงาน
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับกับบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือทีอยูใ่ นความดูแล
ของตัวแทนในต่างประเทศซึ งขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ
หมวด 3
มาตรการบังคับและอํานาจของสํานักงาน
_____________________
ข้อ 13 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสํานักงานทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหรื อจะถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน หรื อมี
การใช้กองทุนรวมเพือแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพือเป็ น
เครื องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุ รกิจของบุคคลใด ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดําเนินการ
ดังต่อไปนีD
(1) สังให้บริ ษทั จัดการชีDแจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาทีสํานักงาน
กําหนด
(2) สังให้บริ ษทั จัดการดําเนิ นการเพือให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน หรื อดําเนิ นการใด ๆ เพือมิให้กองทุนรวม
ถูกใช้เพือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพือเป็ นเครื องมือใน
การบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุ รกิจของบุคคลใด ภายในระยะเวลาทีสํานักงานกําหนด
ข้อ 14 ในกรณี ทีบริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน อันเป็ นเหตุให้สํานักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและ
การแก้ไขเพิมเติมรายการทางทะเบียน ให้ถือว่าการอนุมตั ิให้จดั ตัDงกองทุนรวมนัDนเป็ นอันสิD นสุ ดลง
เมือปรากฏกรณี ตามวรรคหนึ ง ให้บริ ษทั จัดการคืนเงินค่าจองซืD อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึDนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผูจ้ องซืD อหน่วยลงทุนภายในหนึงเดือนนับแต่
วันสิD นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัDน ตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซืD อหน่วยลงทุน

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.aa/jqra เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที q) ลงวันที ao มกราคม jqra (มีผลใช้บงั คับเมือวันที ar กุมภาพันธ์ พ.ศ. jqra)
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โดยในกรณี ทีบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซืD อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผจู ้ องซืD อ
หน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการชําระดอกเบีDยในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
เจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดเวลานัDนจนถึงวันทีบริ ษทั จัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้
ครบถ้วน
ข้อ 15 ในกรณี ดงั ต่อไปนีD สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตัDงกองทุนรวมได้
(1) บริ ษทั จัดการไม่แก้ไข หรื อไม่สามารถแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 11(1)(ค)
(2) บริ ษทั จัดการไม่แก้ไข ไม่สามารถแก้ไข หรื อไม่ดาํ เนิ นการตามทีสํานักงานมี
คําสังตามข้อ 13(2)
ในกรณี ทีสํานักงานเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัDงกองทุนรวมตามวรรคหนึง (2)
โดยการเพิกถอนดังกล่าวเกิดขึDนก่อนการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการ
คืนเงินค่าจองซืD อหน่ วยลงทุนตามข้อ 14 วรรคสอง โดยอนุ โลม หากการเพิกถอนดังกล่าวเกิ ดขึDน
หลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการตามรายการทีกําหนด
ไว้ในข้อผูกพัน
ข้อ 16 ในการใช้ดุลยพินิจสังเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัDงกองทุนรวมตามข้อ 15
ให้สาํ นักงานนําปั จจัยดังต่อไปนีDมาใช้ประกอบการพิจารณา
(1) พฤติกรรมของบริ ษทั จัดการในการปฏิบตั ิหรื อดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประกาศนีD
(2) ผลกระทบหรื อความเสี ยหายทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนอาจได้รับ
(3) ความสามารถของบริ ษทั จัดการเพือแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนีD
(4) ทางเลือกอืนในการดําเนิ นการทีเป็ นประโยชน์ในการแก้ไขสัดส่ วนการถือ
หน่วยลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศนีD
ข้อ 16/1 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสํานักงานทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่า
มีการใช้กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศเพือแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ หรื อเพือเป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อธุ รกิจของบุคคลใด โดยผ่าน
การถือหน่วยลงทุนทีมีลกั ษณะตามข้อ u(a) (ค) ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดําเนินการตามทีกําหนดในข้อ ap
ข้อ at ข้อ aq และข้อ ar
แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.aa/jqra เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที q) ลงวันที ao มกราคม jqra (มีผลใช้บงั คับเมือวันที ar กุมภาพันธ์ พ.ศ. jqra)
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หมวด 4
บทเฉพาะกาล
___________________
ข้อ 17 มิให้นาํ ความในประกาศนีDมาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนีDทีจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมตัDงแต่วนั ที 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 จนถึงก่อนวันทีประกาศนีDใช้บงั คับ
ทัDงนีD ให้กองทุนรวมดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดเรื องการถื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทัDงหมดทีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 117
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัDน
(ก) กองทุนรวมปิ ดทีมีขอ้ กําหนดว่าบริ ษทั จัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครัDงเดียว
และได้กาํ หนดวันสิD นอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ
(ข) กองทุนรวมเปิ ดทีมีขอ้ กําหนดในโครงการว่าบริ ษทั จัดการจะขายหน่วยลงทุน
เพียงครัDงเดียว
(ค) กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ข้อ 18 ในกรณี ของกองทุนรวมทีบริ ษทั จัดการได้รับอนุมตั ิให้จดั ตัDงและจัดการ
กองทุนรวมจากสํานักงานอยูแ่ ล้วก่อนวันทีประกาศนีDใช้บงั คับ แต่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชน ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานเพือ
แก้ไขเพิมเติมโครงการและข้อผูกพันให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศนีDให้แล้วเสร็ จก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัDงแรก
ข้อ 19 ในกรณี ของกองทุนรวมทีได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อน
หรื อในวันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีD
(1) ในกรณี ทีโครงการหรื อข้อผูกพันขัดหรื อแย้งกับข้อกําหนดในประกาศนีD
ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการดังนีD
(ก) ยืนคําขอความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการจากสํานักงานเพือให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดในประกาศนีD ภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีประกาศนีDมีผลใช้บงั คับ

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 28/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
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(ข) ดําเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพันเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศนีD
ภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีประกาศนีDมีผลใช้บงั คับ โดยให้ดาํ เนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ในกรณี ทีมีการถือหน่วยลงทุนโดยบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการดําเนิ นการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 19/1
ข้อ 19/1 ในกรณี ทีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามข้อ 19 เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีD
(1) ดําเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาดังนีD
(ก) กรณี กองทุนรวมทีได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนหรื อ
ในวันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ให้ดาํ เนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนภายในหนึงปี
นับแต่วนั ทีประกาศนีDมีผลใช้บงั คับ
(ข) กรณี กองทุนรวมทีได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมภายหลังวันที
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันก่อนวันทีประกาศนีDมีผลใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการแก้ไขสัดส่ วน
การถือหน่วยลงทุนภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีประกาศนีDมีผลใช้บงั คับ
(2) ในกรณี ทีบริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน
ได้ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ตามวรรคหนึง (1)(ก) บริ ษทั จัดการอาจยืนคําขอขยายระยะเวลา
ในการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงานได้ภายในวันที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทัDงนีD ให้บริ ษทั จัดการ
ยืนเอกสารดังนีD มาเพือประกอบการพิจารณาของสํานักงานด้วย และในการพิจารณาขยายระยะเวลา
การดําเนิ นการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้สาํ นักงานพิจารณาตามเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(ก) รายละเอียดของแผนการดําเนินการปรับลดสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน
ทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริ ษทั จัดการ
(ข) เอกสารทีอธิ บายถึงเหตุผลและความจําเป็ นในการขอขยายระเวลาในการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน พร้อมทัDงระบุระยะเวลาทีจะขอขยายมาด้วย
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(ค) หนังสื อยืนยันว่ากองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้จดั ตัDงขึDนเพือประโยชน์ของ
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ โดยหนังสื อดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
บริ ษทั จัดการ
(ง) ข้อมูลเกียวกับกองทุนรวมเพิมเติมดังนีD
1. การประเมินความคุม้ ค่าในการดํารงอยูข่ องกองทุนรวม โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม
2. สัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่ วนที
เกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7
3. ความพยายามในการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนเพือไม่ให้เกิน
ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในเวลาทีผ่านมา
4. ความสัมพันธ์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตาม 2. กับบริ ษทั จัดการหรื อ
บุคคลทีเกียวข้องกับบริ ษทั จัดการ (ถ้ามี)
5. ข้อมูลเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทีมีลกั ษณะเดียวกับ
ทรัพย์สินทีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตาม 2. ลงทุนเพือเป็ นทรัพย์สินของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าว
(ถ้ามี) ซึ งอยูใ่ นความครอบครองหรื อการรับรู ้ของบริ ษทั จัดการ
6. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทีลงทุนในทรัพย์สินของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลตาม 2. (ถ้ามี)
ในระหว่างทีบริ ษทั จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง
มิให้นาํ ความในข้อ 9(2) มาใช้บงั คับกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ 19/2 ในกรณี ทีบริ ษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไขสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุน
ให้แล้วเสร็ จตามข้อ 19/1 วรรคหนึง สํานักงานอาจไม่อนุมตั ิคาํ ขอจัดตัDงและจัดการกองทุนรวมใหม่ที
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืนต่อสํานักงาน หรื อสังระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที
ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตัDงกองทุนรวมจากสํานักงานแล้ว หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชน

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 28/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีของบริ ษทั จัดการ (ฉบับที p) ลงวันที a กันยายน 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที ar กันยายน พ.ศ. jqqo)
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ข้อ 20 ในกรณี ทีมีประกาศฉบับใดอ้างอิงความหมายของคําว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”
ให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดตัDง
กองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ความหมายของคําว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ตามทีกําหนดในประกาศฉบับนีD
ประกาศ ณ วันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิ การ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

