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แผนภาพบุคคลทีเ่กีย่วข้องตามข้อ 15/1 ของประกาศที ่สธ. 14/2558 
ส าหรับการได้มาเพิม่เติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บุคคลตามแผนภาพขา้งตน้ใหน้บัรวมกลุ่มบุคคลเดียวกนัของแต่ละรายดว้ย 
หมายเหตุ  * เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 15/3 ของประกาศท่ี สธ. 14/2558
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ค าอธิบายประกอบแผนภาพ  
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหมายถึงบุคคลดงัต่อไปน้ี  

(1.1)  บริษทัจดัการกองทุนรวม* (“บริษทัจดัการ”) และบุคคลท่ีมีการถือหุน้ในบริษทัจดัการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1.1)(ก)1.*  บริษทัแม่  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้ของบริษทัจดัการเกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดัการ   
 (1.1)(ก)2.*  บริษทัยาย  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.1)(ก)1. เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

หรือจ านวนหุน้ส่วนของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบริษทัแม่ (กรณีบริษทัแม่เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ) 
 (1.1)(ข)*  บริษทัลูก  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีบริษทัจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 
 (1.1)(ค)* บริษทัพี่นอ้ง  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือจ านวน 

หุน้ส่วนของนิติบุคคลดงักล่าว เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจดัการเกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดัการดว้ย 
 (1.1)(ง) บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ 

ของบริษทัจดัการตาม (1.1)(ก)1. โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้นเป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวดว้ยเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั 
  (1.1)(จ) บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ 

โดยออ้มของบริษทัจดัการตาม (1.1)(ก)2. โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้น และ/หรือของนิติบุคคลตาม (1.1)(ก)1. เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวดว้ยเกินก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั 

(1.2)  บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการและการจดัการกองทุน 
 (1.2)(ก)* ผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัการ 
 (1.2)(ข)* ผูจ้ดัการ  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนนั้น 
 (1.2)(ค)* บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1.2)(ก) หรือ (1.2)(ข) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกนัเกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย 

ไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 
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 (1.2)(ง)1. ท่ีปรึกษา  ไดแ้ก่  ท่ีปรึกษาของกองทุนนั้น 
 (1.2)(ง)2. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้ของท่ีปรึกษาตาม (1.2)(ง)1. เกินร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของท่ีปรึกษา 
 (1.2)(ง)3. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ง)2. เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือ 

จ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ง)2. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ 
 (1.2)(ง)4. บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีท่ีปรึกษาตาม (1.2)(ง)1. ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย 

ไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 
 (1.2)(จ)1. ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนนั้น 
 (1.2)(จ)2. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์าม (1.2)(จ)1. เกินร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 (1.2)(จ)3. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.2)(จ)2. เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

หรือจ านวนหุน้ส่วนของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ง)2. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ 
 (1.2)(จ)4. บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์าม (1.2)(จ)1. ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเกินร้อยละสิบของ 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 
 (1.2)(ฉ)1. ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  ไดแ้ก่ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น 
 (1.2)(ฉ)2. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้ของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม (1.2)(ฉ)1. เกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 
 (1.2)(ฉ)3. บริษทั  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ฉ)2. เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

หรือจ านวนหุน้ส่วนของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลท่ีถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ฉ)2. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ 
 (1.2)(ฉ)4. บริษทั  ไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ตาม (1.2)(ฉ)1. ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเกินร้อยละสิบของ 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 
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(1.3)  กองทุนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการ 
 (1.3)(ก) กองทุน  ไดแ้ก่  กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั 
 (1.3)(ข) กองทุน  ไดแ้ก่  กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการอ่ืน โดยบริษทัจดัการอ่ืนนั้นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจดัการ 

ตามลกัษณะใน (1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2. 
  (1.3)(ค) กองทุน  ไดแ้ก่  โครงการจดัการลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการอ่ืนท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลตามลกัษณะใน 

(1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2. โดยบุคคลดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัจดัการในลกัษณะเดียวกนั 

(1.4)  ผูถื้อหน่วยลงทุน  ไดแ้ก่  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  
ทั้งน้ี ยกเวน้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบญัชี omnibus 

(1.5)  บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม  ไดแ้ก่  ผูท่ี้มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการบุคคลอ่ืนตาม (1.1) ถึง (1.4) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอ่ืน 
ตาม (1.1) ถึง (1.4) ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอ่ืนใด 

การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามแผนภาพบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษทัจดัการหรือกองทุน ใหน้บัหุน้ท่ีคู่สมรสหรือ 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวเป็นหุน้ของบุคคลนั้นดว้ย 
หมายเหตุ  * เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 15/3 ของประกาศท่ี สธ. 14/2558 

                                                                                                    ค าอธิบายศัพท์ 
           ค าศัพท์                                                                       ค าอธิบายศัพท์ 
“กองทุน”    กองทุนในทุกรูปแบบ ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล รวมถึงกองทรัสตด์ว้ย 
“การบริหารจดัการ”    การบริหารจดัการลงทุน และในกรณีท่ีเป็นกองทรัสต ์รวมถึงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย 
“กรรมการ”      บุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบักรรมการ 
“ผูบ้ริหาร”    ผูจ้ดัการ พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป รวมทั้งบุคคลท่ีมี ต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าว 
“ท่ีปรึกษา”    บุคคลซ่ึงใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการจดัหา 
     ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์


