
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 19/2554 
เร่ือง  ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

(ฉบบัประมวล) 
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ 
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  ค ำวำ่ “บริษทัจดักำรกองทุนรวม” “ขอ้ผกูพนั” “ผูดู้แลผลประโยชน์” “กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย” และ “ผูมี้เงินลงทุนสูง” ใหมี้ควำมหมำยเช่นเดียวกบับทนิยำมของค ำดงักล่ำว
ท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป
และเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกำรเขำ้ท ำสัญญำรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ”  หมำยควำมวำ่    
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดัตั้งและจดักำรของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือ 
ผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ 
  “กองทุนรวมเพื่อกำรออม”  หมำยควำมวำ่   กองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรลงทุนของกองทุน 
  “มติเสียงขำ้งมำก”  หมำยควำมวำ่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขำ้งมำก
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 19/2560  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 4/2563  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 21 มกรำคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 34/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
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หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  “มติพิเศษ”  หมำยควำมวำ่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 
สำมในส่ีของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (4)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (5)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  (6)  กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีประกาศก าหนดเก่ียวกบัขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน 
กบับริษทัจดัการกองทุนรวมไวเ้ป็นการเฉพาะ 

  ขอ้ 3   ขอ้ผกูพนัอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการท่ีแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (2)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีระบุให้
โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผา่นการอนุมติัจากส านกังาน หรือผา่นการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัถือเป็นส่วนหน่ึง
ของขอ้ผกูพนัน้ี 
  (3)  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
  (4)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (5)  รำยละเอียดกำรประกนั ในกรณีเป็นกองทุนรวมมีประกนั 
  (6)  ขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิออกเสียง (ถำ้มี) 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 34/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 48/2556  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 91/2558  เร่ือง  ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทนุรวม (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 62/2563  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563) 
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  (7)  ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) 
  (8)  วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 
  (9)  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
  (10)  การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอน 
หน่วยลงทุน 
  (11)  การแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 
  (12)  การเปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 
  (13)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั 
  (14)  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และผลบงัคบัของมติ 
  (15)  การชดใชห้รือเยยีวยาความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  
ตลอดจนการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (16)  การเลิกกองทุนรวม 
  (17)  การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม 

  ขอ้ 3/1   รำยกำรรำยละเอียดกำรประกนั ในกรณีของกองทุนรวมมีประกนั ตอ้งมี
สำระส ำคญัอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รำยละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขกำรประกนั เช่น จ ำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทน 
ท่ีประกนั ระยะเวลำกำรประกนั วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช ำระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตำมท่ี
ประกนั ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีขำยคืนหน่วยลงทุนหรือไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
กองทุนรวมเลิก ผลของกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก ำหนดระยะเวลำประกนั และผลของกำรขำยคืน
หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำประกนั ในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนสุทธิสูงกวำ่ 
มูลค่ำท่ีประกนั เป็นตน้ 
  (2)  รำยละเอียดเก่ียวกบัผูป้ระกนั สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของผูป้ระกนั 
รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเม่ือตอ้งมีกำรเปล่ียนตวัผูป้ระกนั 

  ขอ้ 4   รายการอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั 
โครงการจดัการกองทุนรวม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 34/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งนั้น ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้ 

  ขอ้ 5   รายการสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุน
ท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือ
หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
ยอมรับท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
จากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
  (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย 
  ขอ้ 5/1   รำยกำรขอ้จ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิออกเสียง อยำ่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ก ำหนดแสดงวำ่  
หำกผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่ำว  เวน้แต่เป็นกรณี
กองทุนรวมท่ีมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนท่ีถืออยู่ 

ควำมในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีจดัตั้งขึ้นตำมโครงกำรจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ี 2 
ตำมมติท่ีประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว 
  (3)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 62/2563  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563) 
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  (4)  กองทุนรวมดงัน้ี ท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนวนัท่ี 14 มีนำคม 
พ.ศ. 2549  

(ก)  กองทุนรวมปิดท่ีมีขอ้ก ำหนดวำ่บริษทัจดักำรจะขำยหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว
และไดก้ ำหนดวนัส้ินอำยโุครงกำรไวอ้ยำ่งแน่นอนในโครงกำร โดยไม่มีกำรขยำยอำยุโครงกำร 

(ข)  กองทุนรวมเปิดท่ีมีขอ้ก ำหนดในโครงกำรวำ่บริษทัจดักำรจะขำยหน่วยลงทุน
เพียงคร้ังเดียว 

(ค)  กองทุนรวมส ำหรับผูล้งทุนในต่ำงประเทศ 
(5)  กองทุนรวมภำยใตโ้ครงกำรระหวำ่งประเทศดงัน้ี ท่ีเป็นกำรลงทุนของผูล้งทุน 

ในต่ำงประเทศท่ีมิไดมี้สัญชำติไทยหรือผำ่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) 
(ก)  โครงกำร Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to 

Non-retail Investors 
(ข)  โครงกำร Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment 

Schemes 
(ค)  โครงกำร Asia Region Funds Passport 

  (6)  กองทุนรวมท่ีมีประกำศก ำหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ไวเ้ป็นกำรเฉพำะแลว้ 

  ขอ้ 6   รายการวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการกองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีออก
ค่าใชจ่้ายในการช าระหน้ี 
  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
ณ เวลาท่ีก าหนด เท่านั้น 

  ขอ้ 7   รายการการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตอ้งมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวม
และบุคคลอ่ืนได ้โดยใหแ้สดงตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ย 
  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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  ขอ้ 8   รายการการจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนและขอ้จ ากดั
การโอนหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อ 
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 
  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และ
การช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี
ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือตาม
กฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
  (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงัน้ี 
         (ก)  ยกเลิก 
         (ข)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขำยต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่
รำยยอ่ย หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะ 
ท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทุนรวม  เวน้แต่เป็นกำรโอน 
ทำงมรดก 

(ค)  กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนดงัน้ี  
           1.  หน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมขำยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563  ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
           2.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ 
           3.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออม 

  ขอ้ 9   รายการการแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 91/2558  เร่ือง  ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 ยกเลิกโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 62/2563  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 19/2560  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 4/2563  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 21 มกรำคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 
และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ี
จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ 
หรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใช้
สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535  ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้
  (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบั
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่วา่การกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น  เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ีเป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
  (4)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้
กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมี
นยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
  (5)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการ
ตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

  ขอ้ 10   รายการการเปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนรวม ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสั่งของส านกังาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ
ตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่ 
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  ขอ้ 11   รำยกำรกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั ตอ้งมีสำระส ำคญัอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ กำรแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไป
ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัท่ีเป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำย
ดงักล่ำว ใหถื้อวำ่ขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลผกูพนัคู่สัญญำ 
  (2)  ขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ้งไดรั้บมติพิเศษ 
  (3)  ขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
ตำม (2) ให้รวมถึง 
         (ก)  ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อ 
หน่วยลงทุน 
         (ข)  ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนตำมขอ้ 6  
         (ค)  ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  
         (ง)  ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 และขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
         (จ)  เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวำ่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยำ่งมี
นยัส ำคญั 
  (4)  ขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหมี้ 
ผลผกูพนัเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
         (ก)  เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำร
จดักำรกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดรั้บมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
         (ข)  ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นวำ่กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันั้นเหมำะสม 
มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
  (5)  ขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งกระท ำเป็น
หนงัสือลงลำยมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัจดักำรกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์  
พร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) และบริษทัจดักำรกองทุนรวมจะจดัให้มีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ  
ท่ีท ำกำรและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำรกองทุนรวมเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได ้ รวมทั้ง

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 34/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
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จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพร้อมทั้งเหตุผลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพร้อมกบั
กำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม 
  มิใหน้ ำควำมในวรรคหน่ึง (2) และ (3) (ข) มำใชบ้งัคบักบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระ 
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพดงักล่ำวจะน ำหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรับกำรจดัตั้งและ
จดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 12   รายการหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และ 
ผลบงัคบัของมติ ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรขอมติ ซ่ึงมีสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไว้
ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 และหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการ
เป็นไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบ
ใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
  (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดั
หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินั้นเสียไป 

  ขอ้ 12/1   รำยกำรกำรเลิกกองทุนรวม โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ก ำหนดท่ีแสดงวำ่ 
บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมเม่ือเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เม่ือบริษทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมเปิดอนัเน่ืองมำจำก 
จ ำนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงหรือมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนด หรือปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนเกินกวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนดและกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม  ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 44/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 34/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 19/2560  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทน. 14/2562  เร่ือง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2562) 
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ตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  เม่ือส ำนกังำนมีค ำสั่งเลิกกองทุนรวมตำมมำตรำ 128 แห่งพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (3)  เม่ือกำรอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลงตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อย  
และกำรเขำ้ท ำสัญญำรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
  (4)  เม่ือส ำนกังำนมีค ำสั่งเพิกถอนกำรอนุมติัให้จดัตั้งและจดักำรกองทุนรวมตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดย้ื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมต่อ
ส านกังานโดยชอบในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าขอ้ผกูพนั
ท่ีมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และ
หลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบัต่อไป หรือจะแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัประกาศน้ีก็ได ้

  ขอ้ 14  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


