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ปัจจุบันสำนักงานกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยบุคคลใด 

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน1 สามารถถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน 
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ให้การจัดต้ังกองทุนรวมมีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 
(2) มิให้กองทุนรวมถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไป 

ที่พึงได้รับจากการลงทุน  
(3) มิให้กองทุนรวมถูกแทรกแซงการจัดการกองทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
(4) ป้องกันผลกระทบจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
ในเวลาต่อมา ผู้ประกอบธุรกิจเสนอให้สำนักงานทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อยกเลิกการจำกัดการถือ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม เนื่องจาก 
(1) เป็นอุปสรรคต่อการขยายขนาดกองทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมขนาดเล็ก2  
(2) การดำเนินการมีต้นทุนและความยุ่งยากโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกลุ่มบุคคลเดียวกัน  
(3) ข้อมูลที่ได้มาอาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลผ่าน selling agents 

หลายราย และ selling agents จำนวนมากให้บริการลักษณะ omnibus account3  
(4) เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานเดียว (single form) ที่จะนำมาใช้สำหรับธุรกรรมใน 

ตลาดทุนทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากมีเพียงผู้ประกอบธุรกิจด้านกองทุนรวมที่ยังคงต้องใช้ข้อมูลกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ประกอบกับกรมสรรพากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

ในการจัดเก็บภาษีการลงทุนในตราสารหนี้4 ซึ่งช่วยลดความกังวลในการใช้กองทุนรวมเพื่อเลี่ยงภาษีได้5  
จากที่มาข้างต้น สำนักงานจึงมีแนวคิดจะทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นไปใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในคร้ังนี้ไม่รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน6   

 
1 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะดังต่อไปน้ี (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
(2)  นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลน้ันซ่ึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนท้ังหมด 
2 เน่ืองจากผู้ลงทุนรายใหญ่อาจลงทุนเกินข้อจำกัดได้ง่าย อย่างไรก็ดี สำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเกณฑ์ 1 ใน 3 เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของกองทุนขนาด
เล็ก โดยยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนให้การถือหน่วยลงทุนท่ีมีระยะเวลาติดตอ่กันไม่เกิน 1 ปี หลังจากน้ัน บลจ. ยังสามารถมาขอผ่อนผันจากสำนักงานได้อีก  
3 การถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
4 ผู้ลงทุนมีภาระภาษีเท่าเทียมกันระหว่างการลงทุนตรงในตราสารหน้ีและลงทุนผ่านกองทุนรวม 
5 อย่างไรก็ดี การลงทุนในตราสารทุนอาจยังมีข้อได้เปรียบกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวมท่ีไมจ่่ายเงินปันผลซ่ึงผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษี เน่ืองจากเงินปันผลจากตราสารทุนท่ีกองทุนรวม
ได้รับไม่ต้องเสียภาษี และสะสมเงินปันผลน้ันเป็นมูลค่ากองทุนท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ลงทุนขายหนว่ยลงทุนหรือกรณี auto redemption หากได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไมต่้องเสียภาษี เมื่อเทียบกับการลงทุนตรงในตราสารทุน ผู้ลงทุนรับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% ของเงินปันผลท่ีได้รับ 
6 เน่ืองจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงจะมีการจัดประชุม 
ผู้ถือหน่วยเพื่อขออนุมตัิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีลงทุนอยู่บ่อยคร้ัง หากไม่มขี้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุน ก็จะทำให้มีโอกาสท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงสามารถชี้นำ
หรือกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการกองทุนได้  นอกจากน้ี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นกองทุนรวมท่ีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยยกเว้นภาษีเงินปันผลให้แก่บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน และมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย จึงเห็นว่ายังมีความจำเป็นท่ีต้องคง
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไว ้

1. ท่ีมา 
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เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ไม่เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติเกินความจำเป็นหรือ

ทำให้เกิดต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ และยังคงเจตนารมณ์ที่จำเป็นของหลักเกณฑ์เดิมไว้ 
 
 

สำนักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ ดังนี ้
1. ยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ บลจ. ดำเนินการตามที่กำหนดได้ครบถ้วน ดังนี้7 

(1) บลจ. ต้องเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง และต้องมิให้ใช้กองทุนรวมเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้ บลจ. ต้องรับรองเร่ืองดังกล่าว
ข้างต้นในการยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน8  

(2) บลจ. ต้องมีการบริหารจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผลกระทบ 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากในคราวเดียว 

(3) บลจ. ต้องมีกลไกที่จะทราบถึงลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมทั้งจำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถืออยู่9 (ติดตาม ongoing) 

(4) บลจ. ต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุน
รายใหญใ่นกองทุนรวมซึ่งอาจมีผลต่อมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ขายคืนหน่วยลงทุน 
จำนวนมากในคราวเดียว 

2. ปรับปรุงวิธีการนับการถือหน่วยลงทุน โดยยกเลิกการนับกลุม่บุคคลเดียวกัน จะจำกัดการถอืหน่วยลงทุน
เฉพาะที่บุคคลใดบคุคลหนึ่งถอืได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 

3. ยกเลิกการยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่  ทน. 46/2556 ข้อ 8(2)(ค) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 25560 เน่ืองจากสามารถใช้ข้อยกเว้นตาม 1 ได้ 

4. เพิ่มขอบเขตการทำหน้าที่ติดตามดูแลตามมาตรา 124/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 โดยครอบคลมุถึงการสอบทานการจัดการกองทุนรวมที่มีเหตุชวนสงสัยวา่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่อาจมีอำนาจ
แทรกแซงการจัดการกองทุน หรือมีการถือหน่วยลงทุนในระดับที่อาจสร้างผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของ 
กองทุนรวมหรือผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งและจดัการกองทุนรวม 

 

 
7
 หากได้รับการยกเว้นตามเง่ือนไขน้ี จะไม่จำกัดสิทธิรับเงินปันผลและการนับคะแนนเสียงในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ต้องขอผ่อนผันจากสำนักงาน 

8
 ตามแบบฟอร์มท่ีสำนักงานกำหนด และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ 

9
 กรณีการถือผ่าน omnibus account ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศปัจจุบัน 

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
 
 

3. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
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เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ 
 

ตำแหน่ง 
 

ชื่อบริษัท 
 

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 
 

อีเมล์ 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทจัดการ  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  ผู้ถือหน่วยลงทุน  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการกองทุน  

สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสาร: 0-2033-9781 หรือ e-mail: thanunya@sec.or.th 

 
*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สำนักงานจะปรับปรุงร่างประกาศในเร่ืองดังนี้ 

หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. การยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนด   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. การยกเลิกการนับกลุ่มบุคคลเดียวกัน   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. การยกเลิกข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ตดิต่อกันไม่เกิน 1 ปี   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. การเพิ่มขอบเขตการทำหน้าท่ีติดตามดูแลตามมาตรา 124/1   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. อื่น ๆ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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