
 

 

ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที่ 010/2564 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 6 กองทุน 

1. กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
2. กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 
3. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม (LHGINCOME) 
4. กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 
5. กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 
6. กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจำนวน 6 กองทุน เกี่ยวกับเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ สั่งขายคืน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  
ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร. 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

  



 

 

รายละเอียดการแก้ไขโครงการ 

(1) กองทุน LHGROWTH และ LHEQD แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (เพ่ิม Class) ยกเลิกข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทนุรวม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

เร่ืองท่ีแก้ไขโครงการ เดิม ใหม่ 
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

1. ชนิดสะสมมลูค่า (Class A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(Class R) 

มี 4 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ(Class R) 
4. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) 

ยกเลิกข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วย
ลงทุนได้ไม่เกินหนึ ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
ยกเว ้นในกรณ ี เข ้าข ้อยกเว ้นตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น 
 

กรณผีู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนท่ีเกิน
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียว จะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

 ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าท่ีติดตาม
ดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) 

(2) กองทนุ LHGINCOME แก้ไขโครงการเกี่ยวกบัการปรับลดมลูค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือ สัง่ขายคนื แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (เพ่ิม Class)  
ยกเลิกขอ้จำกัดการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวม และค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

เร่ืองท่ีแก้ไขโครงการ เดิม ใหม่ 
มูลค่าขั้นตำ่ของการสั่งซื้อ 
สั่งขายคืน 

 ชนิด A, D, R 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 500 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (บาท) 100 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (หน่วย) ไม่กำหนด  

 ชนิด A, D, R ชนิด E 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (บาท) 100 100 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด  

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (Class A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(Class R) 

มี 4 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ(Class R) 
4. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) 

ยกเลิกข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วย
ลงทุนได้ไม่เกินหนึ ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
ยกเว ้นในกรณ ี เข ้าข ้อยกเว ้นตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์

กรณผีู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนท่ีเกิน
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียง



 

 

เร่ืองท่ีแก้ไขโครงการ เดิม ใหม่ 
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น 
 

รายเดียว จะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

 ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าท่ีติดตาม
ดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight 
Entity : IOE) 

(3) กองทุน LHINDIAE, LHJAPE และ LHEME แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพ่ิม Class) 

เร่ืองท่ีแก้ไขโครงการ เดิม ใหม่ 
มูลค่าขั้นตำ่ของการ
สั่งซื้อ สั่งขายคืน 

 LHINDIAE, 
LHJAPE และ 

LHEME 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 500 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (บาท) 100 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (หน่วย) ไม่กำหนด  

 ชนิด A, D ชนิด E 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (บาท) 100 100 
มูลคงเหลือขั้นต่ำ (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด  

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ที่ชนิดจ่ายเงินปันผล 
(Class D) 
 

มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) 

หมายเหตุ :  
1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน  
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่ม  
ผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

 



 

 

 

รายละเอียดการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ สั่งขายคืน และ 

แบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 



1 
 

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
คำจำกัดความ  

กองทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน 

A D R 

สะสมมูลค่า จ่ายเงินปันผล ขายคืนอัตโนมัต ิ
LHEQD    
LHGROWTH    
LHGINCOME    
LHINDIAE 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน LHJAPE 
LHEME 
     

 

กองทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน 
A D R E 

สะสม
มูลค่า 

จ่ายเงินปัน
ผล 

ขายคืน
อัตโนมัติ 

ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

LHEQD     
LHGROWTH     
LHGINCOME     
LHINDIAE   -  
LHJAPE   -  
LHEME   -  

 
“A” หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของ
กองทุนเปิด แอล เอช.... (ช่ือย่อ : LH....-A) 
“D” หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนัผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปัน
ผลของกองทุนเปิด แอล เอช ..... (ช่ือย่อ : LH...-D) 
“E” หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตของกองทุนเปิด แอล 
เอช…….(ช่ือย่อ : LH….-E) 

 

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ลงทุนให้ 
ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตาม
นโยบายบริษัท โดยการเพิ่ม
ชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สำหรับกองทุน 
LHINDIAE, LHJAPE, 
LHEME ผู้ถือหน่วยเดิมจะ
อยู่ในหน่วยลงทุนชนิด D 
เนื่องจาก เดิมก่อนมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน กองทุน
เหล่านี้มีการจ่ายปันผล ส่วน
กองทุน LHEQD, 
LHGROWTH, 
LHGINCOME ผู้ถือหน่วย
เดิมจะอยู่ในชนิดหน่วยลง
ทุนเดิมตามที่ผู้ถือหน่วยระบุ
ในใบคำสั่งซื้อ 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
2. จำนวนเงินทุน
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
มูลค่าที่ตราไว้ 
จำนวน ประเภท 
ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย : 

- ไม่มี - ชนิด LH…- E 
สำหรับกองทุน LHEQD และ LHGROWTH  
 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  ไม่กำหนด 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ลงทุนให้ 
ผู้ถือหน่วยและเป็นไปตาม
นโยบายบริษัท ซึ่ง การ
เพิ่มชนิดหน่วยลงทุนไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

- ไม่มี - ชนิด LH…- A  
สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE และ LHEME 
 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  1,000 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 100 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

- ไม่มี - ชนิด LH…- D  
สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE และ LHEME 

 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  1,000 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 100 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิด LH…- E 
สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE, LHEME และ LHGINCOME 
 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  500 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 100 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 

 

สำหรับกองทุน LHGINCOME ชนิด LHGINCOME-A, LHGINCOME-D และ 
LHGINCOME-R 
 
 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  5,000 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 5,000 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 5,000 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500  

สำหรับกองทุน LHGINCOME ชนิด LHGINCOME-A, LHGINCOME-D 
และ LHGINCOME-R 
 
 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  1000 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 100 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  

เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ลงทุน
รายย่อยสามารถลงทุนใน
กองทุนรวมได้ ซึ่งมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
และเป็นไปตามนโยบาย
บริษัท  
 
 
 

4. การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน (Class 
of Unit) : 

สำหรับกองทุน LHEQD, LHGROWTH, LHGINCOME, LHINDIAE, 
LHJAPE และ LHEME 
  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
มี ไม่มี 

LHEQD   
LHGROWTH   
LHGINCOME   
LHINDIAE   
LHJAPE   
LHEME   

 

สำหรับกองทุน LHEQD, LHGROWTH, LHGINCOME, LHINDIAE, 
LHJAPE และ LHEME  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
มี ไม่มี 

LHEQD   
LHGROWTH   
LHGINCOME   
LHINDIAE   
LHJAPE   
LHEME   

 

เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตามนโยบายบริษัท 
ซึ่งการเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผู้ถือหน่วยเดมิ 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล 

LHEQD  ไม่ม ี
LHGROWTH   
LHGINCOME ไม่ม ี  
LHINDIAE ไม่ม ี ไม่ม ี
LHJAPE ไม่ม ี ไม่ม ี
LHEME ไม่ม ี ไม่ม ี

 
4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

Class-A Class-D Class-R Class-E 

LHEQD    ไม่ม ี
LHGROWTH    ไม่ม ี
LHGINCOME    ไม่ม ี
LHINDIAE ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
LHJAPE ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี
LHEME ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี
    

 
 
 

 

 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล 

LHEQD   
LHGROWTH   
LHGINCOME   
LHINDIAE   
LHJAPE   
LHEME   

 
4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

Class-A Class-D Class-R Class-E 

LHEQD     
LHGROWTH     
LHGINCOME     
LHINDIAE   ไม่ม ี  
LHJAPE   ไม่มี  
LHEME   ไม่มี  
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม 

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า LH...-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล LH...-D 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิด
โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากร
กำหนด และ/หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

LH...-E 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นท่ี
บริษัทจัดการประกาศเพ่ิมเติมใน
อนาคต 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
14. การจ่ายเงินปัน
ผล : 

สำหรับกองทุน LHEQD, LHGROWTH, LHGINCOME , LHINDIAE, 
LHJAPE และ LHEME 
 14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ชื่อย่อ นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ 

1. LH......-R ไม่จ่าย  
2. LH......-D จ่าย จ่ายไมเ่กินปีละ 12 ครั้ง 
3. LH......-A ไม่จ่าย  

 
 

สำหร ั บกองท ุ น  LHEQD, LHGROWTH, LHGINCOME , LHINDIAE, 
LHJAPE และ LHEME 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ชื่อย่อ นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล 

หมายเหตุ 

1. LH......-R ไม่จ่าย  
2. LH......-D จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
3. LH......-A ไม่จ่าย  
4. LH......-E ไม่จ่าย   

เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผู้ถือหน่วยเดมิ 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม
และ 
ผู้สั่งซื้อหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน: 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
เฉพาะกอง  LHEQD 

ไม่เกินร้อยละ LHEQD -A LHEQD-D LHEQD-R 

Total Fee 3.21 3.21 3.21 

Mgt Fee 1.88 1.88 1.88 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0.94 0.94 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.41 0.28 0.28 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee 0.38 0.38 0.38 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee 0.38 0.38 0.38 

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
เฉพาะกอง  LHEQD 

ไม่เกินร้อยละ LHEQD-A LHEQD-D LHEQD-R LHEQD-E 
Total Fee 3.21 3.21 3.21 3.21 

Mgt Fee 1.88 1.88 1.88 1.88 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0.94 0.94 0.94 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.41 0.28 0.28 0.28 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee 0.38 0.38 0.38 0.38 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee 0.38 0.38 0.38 0.38 

 

เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผู้ถือหน่วยเดมิ 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
 เฉพาะกอง  LHGROWTH 

ไม่เกินร้อยละ LHGROWTH-A LHGROWTH-D LHGROWTH-R 

Total Fee 4.28 4.28 4.28 
Mgt Fee 2.68 2.68 2.68 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0.94 0.94 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.68 0.55 0.55 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee 1.07 1.07 1.07 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee 1.07 1.07 1.07  

เฉพาะกอง  LHGROWTH 
ไม่เกินร้อยละ LHGROWTH-A LHGROWTH-D LHGROWTH-R LHGROWTH-E 
Total Fee 4.28 4.28 4.28 4.28 
Mgt Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0. 94 0. 94 0. 94 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.68 0.55 0.55 0.55 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee 1.07 1.07 1.07 1.07 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee 1.07 1.07 1.07 1.07  

 

 เฉพาะกองทุน LHJAPE 

ไม่เกินร้อยละ  

Total Fee 5.35 
Mgt Fee 2.68 
Trustee Fee 0.11 
Regis Fee 0.27 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2.30 
Front-end Fee 1.61 
Back-end Fee 1.61 
Switching in fee 1.61 
Switching out fee 1.61 

 

เฉพาะกองทุน LHJAPE 

ไม่เกินร้อยละ LHJAPE-A LHJAPE-D LHJAPE-E 
Total Fee 5.35 5.35 5.35 
Mgt Fee 2.68 2.68 2.68 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.27 0.27 0.27 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2.30 2.30 2.30 
Front-end Fee 1.61 1.61 1.61 
Back-end Fee 1.61 1.61 1.61 
Switching in fee 1.61 1.61 1.61 
Switching out fee 1.61 1.61 1.61  
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
 เฉพาะกองทุน LHGINCOME 

ไม่เกินร้อยละ LHGINCOME-A LHGINCOME-D LHGINCOME-R 

Total Fee 5.00 5.00 5.00 
Mgt Fee 2.50 2.50 2.50 
Trustee Fee 0.10 0.10 0.10 
Regis Fee 0.50 0.50 0.50 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1.90 1.90 1.90 
Front-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Back-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Switching in fee 2.50 2.50 2.50 
Switching out fee 2.50 2.50 2.50  

เฉพาะกองทุน LHGINCOME 
ไม่เกินร้อยละ LHGINCOME-A LHGINCOME-D LHGINCOME-R LHGINCOME-E 
Total Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mgt Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 
Trustee Fee 0.10 0.10 0.10 0.10 
Regis Fee 0.50 0.50 0.50 0.50 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1.90 1.90 1.90 1.90 
Front-end Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 
Back-end Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 
Switching in fee 2.50 2.50 2.50 2.50 
Switching out fee 2.50 2.50 2.50 2.50  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะกองทุน LHINDIAE และ LHEME 
ไม่เกินร้อยละ  

Total Fee 5.00 
Mgt Fee 2.50 
Trustee Fee 0.10 
Regis Fee 0.50 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1.90 
Front-end Fee 2.50 
Back-end Fee 2.50 
Switching in fee 2.50 
Switching out fee 2.50  

เฉพาะกองทุน LHINDIAE และ LHEME 
ไม่เกินร้อยละ A D E 

Total Fee 5.00 5.00 5.00 
Mgt Fee 2.50 2.50 2.50 
Trustee Fee 0.10 0.10 0.10 
Regis Fee 0.50 0.50 0.50 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1.90 1.90 1.90 
Front-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Back-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Switching in fee 2.50 2.50 2.50 
Switching out fee 2.50 2.50 2.50  

 

16. วิธีการคำนวณ 
กำหนดเวลาในการ
คำนวณ และการ
ประกาศมลูคา่
ทรัพยส์ินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทนุ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ดำเนินการในกรณีที่
มูลคา่หนว่ยลงทุนไม่
ถูกต้อง 

- ทุกกองทุน - 
- ไม่มี - 

-ทุกกองทุน- 
เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิด 
ตามเอกสารแนบ 
 
 
เอกสารแนบ 1 สำหรับกองทุน ดังนี้ 
LHEQD, LHGROWTH และ LHGINCOME 
 
 
เอกสารแนบ 2 สำหรับกองทุน ดังนี้ 
LHINDIAE, LHJAPE และ LHEME 

เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผู้ถือหน่วยเดมิ 
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เอกสารแนบ 1 
สำหรับกองทุน LHEQD, LHGROWTH และ LHGINCOME 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 30,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท  
(แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท  และ 4. ชนิด E 5,000) และสมมุติมี
ผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3. ชนิด R 5,000 บาท   
  กองทุนรวม ชนิด A ชนิด D ชนิด R ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 

30,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 5,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
-ชนิด A = 5,000x10,000/30,000=1,666.67 
-ชนิด D = 5,000x10,000/30,000=1,666.67 
-ชนิด R = 5,000x5,000/30,000= 833.33 
-ชนิด E = 5,000x5,000/30,000= 833.33 

5,000.00    1,666.67      1,666.67      833.33  833.33 

รายการคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 35,000.00 11,666.67 11,666.67 5,833.33 5,833.33 
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
 - ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
 - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 4 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(0.77) (0.26) (0.26) (0.13) (0.13) 

(0.10) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 34,999.13 11,666.38 11,666.38 5,833.19 5,833.19 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 3,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.6664 11.6664 11.6664 11.6664 11.6664 

 

 

 

 
  



10 
 

วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหนว่ยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า  
(1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3.ชนิด R 5,000 บาท )  
และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันท่ีสอง 5,500 และในวันน้ีมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด A  10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุน
ชนิด E 10,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิด A ชนิด D ชนิด R ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อน
หน้า (บาท) 

34,999.13 11,666.38 11,666.38 5,833.19 5,833.19 

ปรับปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทนุของวันทำ
การก่อนหน้า 

          

1) ชนิด A (+10,000 บาท)  10,000.00 10,000.00       
2) ชนิด D (+5,000 บาท)  5,000.00   5,000.00     
3) ชนิด R (+5,000 บาท)  5,000.00     5,000.00   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

54,999.13 21,666.38 16,666.38 10,833.19 5,833.19 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันสอง 5,500 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
-ชนิด A = 
5,500x21,666.38/54,999.13=2,166.67 
-ชนิด D = 
5,500x16,666.38/54,999.13=1,666.66 
-ชนิด R = 
5,500x10,833.19/54,999.13=1,083.34 
-ชนิด E = 
5,500x5,833.19/54,999.13=583.33 

5,500.00     2,166.67  1,666.66 1,083.34 583.33 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 60,499.13 23,833.05 18,333.04 11,916.52 6,416.52 
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           
 - ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
 - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

-1.33 -0.52 -0.40 -0.26 -0.14 

-0.18 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 60,497.62 23,832.45 18,332.58 11,916.23 6,416.36 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน 
ดังนี ้
1) ชนิด A = 10,000/11.6664= 857.1642 
2) ชนิด D = 5,000/11.6664= 428.5821 
3) ชนิด R = 5,000/11.6664= 428.5821 

4,714.3200 1,857.1600 1,428.5800 928.5800 500.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.8327 12.8327 12.8327 12.8327 12.8327 
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วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหนว่ยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า  
(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดซื้อหนว่ยลงทุนชนิด E 10,000 บาท)  
และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันท่ีสาม 3,000 และ ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท และ มีการขาย
คืนอัตโนมัติ 1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิด A ชนิด D ชนิด R ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อน
หน้า (บาท) 

60,497.62 23,832.45 18,332.58 11,916.23 6,416.36 

ปรับปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทนุของวันทำ
การก่อนหน้า 

  
      

  

1)   ซื้อหน่วยลงทุนชนิด A (+10,000 บาท) 10,000.00 10,000.00       
2)   ซื้อหน่วยลงทุนชนิด E (+10,000 บาท) 10,000.00       10,000.00 
3) จ่ายเงินปันผลชนิด D (-1,000 บาท) -1,000.00   -1,000.00     
3) ขายคืนอัตโนมัติชนิด R (-1,000 บาท) -1,000.00     -1,000.00   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

78,497.62 33,832.45 17,332.58 10,916.23 16,416.36 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่สาม 3,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
-ชนิด A = 
3,000x33,832.45/78,497.62=1,293.00 
-ชนิด D = 
3,000x17,332.58/78,497.62=662.41 
-ชนิด R = 
3,000x10,916.23/78,497.62=417.19 
-ชนิด E = 
3,000x16,416.36/78,497.62=627.40 

3,000.00      
1,293.00  

662.41 417.19 627.40 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 81,497.62 35,125.45 17,995.00 11,333.42 17,043.75 
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน  
(/ 365)           
 - ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 0.802% 
 - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

-1.79 -0.77 -0.40 -0.25 -0.37 

-0.24 -0.10 -0.05 -0.03 -0.05 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 81,495.59 35,124.58 17,994.55 11,333.14 17,043.33 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
1) ชนิด A = 10,000/12.8327= 779.26 
2) ชนิด R = (1,000)/12.8327= (77.93) 
3) ชนิด E = 10,000/12.8327= 779.26 

6,194.9100 2,636.4200 1,428.5800 850.6500 1,279.26 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 13.1553 13.3228 12.5961 13.3229 13.3228 
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เอกสารแนบ 2  
สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE และ LHEME 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 25,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิด
จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และ 3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวนั
แรก 3,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 5,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิด D ชนิด A ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 

25,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 3,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
-ชนิดจ่ายปันผล = 3,000x10,000/25,000=1,200 
-ชนิดสะสมมูลค่า= 3,000x10,000/25,000=1,200  
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 
3,000x5,000/25,000=600 

3,000.00 1,200.00 1,200.00 600.00 

รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 28,000.00 11,200.00 11,200.00 5,600.00 
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(0.62) 
(0.08) 

 
(0.25) 
(0.03) 

 
(0.25) 
(0.03) 

 
(0.12) 
(0.02) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 27,999.30 11,199.72 11,199.72 5,599.86 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1997 11.1997 11.1997 11.1997 
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วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ที่จ่ายเงินปันผล 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท) ในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า 10,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิด D ชนิด A ชนิด E 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 27,999.30 11,199.72 11,199.72 5,599.86 
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อน
หน้า 
1) ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (+5,000 บาท) 
2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(-1,000 บาท) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 

 
 

5,000.00 
(1,000.00) 

 
 

31,999.30 

 
 

5,000.00 
 
 

 
16,199.72 

 
 
 
 
 

 
11,199.72 

 
 
 

(1,000.00) 
 

 
4,599.86 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2  จำนวนเงิน 5,000 
บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
- ชนิดจ่ายปันผล = 5,000 x 16,199.72 /31,999.30 

= 2,531.27 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 5,000 x 11,199.72 / 31,999.30 

= 1,749.99 
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 5,000 x 4,599.86 

/31,999.30 = 718.74 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 

5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
36,999.30 

2,531.27 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,730.99 

1,749.99 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,949.71 

718.74 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,318.60 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน ( /365) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat)= 0.107% (คิด
อัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(0.81) 
(0.11) 

 
(0.41) 
(0.05) 

 
(0.28) 
(0.04) 

 
(0.12) 
(0.02) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 36,998.38 18,730.53 12,949.39 5,318.46 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่าย

ปันผล = 5,000 / 11.1998 = 446.4365 หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิด

ช ่องทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  = 1,000 / 11.1997 = 
89.2881 หน่วย 

 
 
 

2,857.1524 

 
 
 

1,446.4365 

 
 
 

1,000.0000 

 
 
 

410.7119 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9493 12.9494 12.9493 12.9493 
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วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท) ในวันน้ีมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิด D ชนิด A ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 

36,998.38 18,730.53 12,949.39 5,318.46 

ปรับปรุงมลูค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทนุของวันทำการก่อน
หน้าและรายการจ่ายเงินปันผล 
1) ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

(+10,000 บาท) 
2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(-1,000 บาท) 
3) จ่ายเงินปันผล (-1,000 บาท) 
มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วย
ลงทุนและรายการจ่ายเงินปันผล 

 
 

10,000.00 
(1,000.00) 

 
(1,000.00) 

 
 

44,998.38 

 
 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 

17,730.53 

 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 

22,949.39 

 
 
 

(1,000.00) 
 
 
 
 

4,318.46 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวน 6,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
-ชนิดจ่ายปันผล = 6,000 x 17,730.53/44,998.38 
= 2,364.16 
-ชนิดสะสมมูลค่า = 6,000 x 22,949.39/44,998.38 
= 3,060.92 
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 6,000 x 
4,318.46/44,998.38 = 575.82 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 

6,000.00 
 
 
 
 
 
 

50,998.38 

2,364.16 
 
 
 
 
 
 

20,094.69 

3,060.03 
 
 
 
 
 
 

26,009.42 

575.82 
 
 
 
 
 
 

4,894.28 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน  
(/ 365) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
-ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 
(1.12) 
(0.15) 

 
(0.44) 
(0.06) 

 
(0.57) 
(0.08) 

 
(0.11) 
(0.01) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 50,997.11 20,094.19 26,008.77 4,894.16 
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมลูค่า = 10,000 / 12.9494 = 772.2425 
หน่วย 
-หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 1,000 / 12.9493 = 
77.2242 หน่วย 

 
 

3,552.1647 

 
 

1,446.4405 

 
 

1,772.2365 

 
 

333.4877 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3566 13.8921 14.6756 14.6756 

 



 

 

 

รายละเอียดการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 



ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

1 
 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 
  

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 
5.การเสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก 

5.x.x การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) - (2) ................................... 
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 
1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่
อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยใน
ต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื ่อ (omnibus 
account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมเีหตุจำเป็นและสมควร 
3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้น
แต่ได้ร ับผ่อนผันจากสำนักงานเนื ่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดย

5.x.x การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) - (2) ................................... 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
 

 
 



ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

2 
 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ 
และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็น
ต้น 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน ต ้องม ิได ้เป ็นไปโดยมุ ่งแสวงหาประโยชน์อ ื ่นใด
นอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือ
สิทธิออกเสียง เป็นต้น 
• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ ่งอาจ
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้
................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................ 

 5.x.x การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
................................................ 
(X) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทำให้ไม่สามารถจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้ 

5.x.x การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
................................................ 
-ตัดออก- 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
 

 5.x.x เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.xxxxx  (1) – (2) ……………………………. 
(3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

5.x.x เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
5.xxxxx  (1) – (2) ……………………………. 
-ตัดออก- 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 
1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่
อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขาย
หน ่ วยลงท ุ นภายใต ้ โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู ้ลงทุนที ่มิได้มี
สัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 
3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี 
เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดย
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ 
และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัด
การถ ือหน่วยลงทุน ต ้องม ิได ้ เป ็นไปโดยม ุ ่ งแสวงหาประโยชน์อ ื ่นใด
นอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือ
สิทธิออกเสียง เป็นต้น 

• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ ่งอาจ
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้

................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
6. การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายคร้ังแรก 

6.x.x เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
6.xxxxxx  (1) – (2) ……………………………. 
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด แต่ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 
1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่
อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขาย
หน ่ วยลงท ุนภายใต ้ โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู ้ลงทุนที ่มิได้มี
สัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 
3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้น
แต่ได้ร ับผ่อนผันจากสำนักงานเนื ่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดย
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ 
และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน ต ้องม ิได ้เป ็นไปโดยมุ ่งแสวงหาประโยชน์อ ื ่นใด

6.x.x เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
6.xxxxxx  (1) – (2) ……………………………. 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
นอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือ
สิทธิออกเสียงเป็นต้น 
• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ ่งอาจ
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้
………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

 6.x.x การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) – (2) ………………………………… 
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ให้มีข้อยกเว้นไดใ้น
กรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม 
1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่ง
ไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษเีงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขาย
หน ่ วยลงท ุนภายใต ้ โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู ้ลงทุนที ่มิได้มี
สัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 

6.x.x การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) – (2) ………………………………… 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมเีหตุจำเป็นและสมควร 
3.2  กรณีเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้น
แต่ได้ร ับผ่อนผันจากสำนักงานเนื ่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร โดย
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นสำคัญ 
และต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน ต ้องม ิได ้เป ็นไปโดยมุ ่งแสวงหาประโยชน์อ ื ่นใด
นอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือ
สิทธิออกเสียง เป็นต้น 

• มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ ่งอาจ
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้
................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดใน
การจัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน : 

13.1.  ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
(1) – (3) ........ 
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือ
กล ุ ่มบุคคลเดียวกันใดเก ินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 

13.1.  ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
(1) – (3) ........ 
-ตัดออก- 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
ที่ ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัท
จัดการ 

สำหรับทุกกองทุน 

14.การจ่ายเงินปันผล :  
 

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน :  
................................................ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน :  
................................................ 
-ตัดออก- 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดทำบัญชีและแยกเงินที ่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ี

เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปัน
ผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวม
คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

 
 
 
 

 
สำหรับทุกกองทุน 
 

15. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 
-ไม่มี- 

เพ่ิม 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 
(X) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าท่ีติดตามดูแล
การจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
ที่ สน. 87/2558 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
และกองทุนส่วนบุคคล 
 
สำหรับทุกกองทุน 
 

20 ข้อกำหนดอื่น ๆ :  20.x กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกดัการ
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน

-ตัดออก- 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
ที่ ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ตามข้อ 5.2.7.1 (3) และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วย
ลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่
วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่ 
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

 
-เพิ่มเติม- 
20.x  ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม
ตามจำนวนท่ีถืออยู ่
 
 

เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
และเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
 
สำหรับทุกกองทุน 
 

ส่วนของข้อผูกพัน 

13. สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุน : 
 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) - (3)..............  
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือ
กลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกีย่วกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 

-ปรับข้อความ- 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) - (3) .................  
ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมผีู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
 
สำหรับกองทุน 
LHEQD และ 
LHGINCOME 

15. กำหนดเวลา วิธีการ 
และข้อจำกัดในการจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

................................................ 
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ 

................................................ 
-ตัดออก- 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงิน
ปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมา
รวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

 
 
 
 

 
สำหรับทุกกองทุน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน 
และข้อจำกัดในการโอน
หน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ
อนุมัติให้โอนได้  
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้  
(1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  
(2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุน
สถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(3) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
วิธีการโอนหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที ่ผู ้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู ้รับโอนจะต้อง

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที ่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง 
ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการ
โอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) และเพื่อให้
ข้อความมีความสอดคล้อง
ตามระบบ OFAM 
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้
โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้  
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนา
คำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 
15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตามหัวข้อ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหนว่ย
ลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑท์ี่
ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ่ปรากฏรายชื ่อในสมุดทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
3.  หน ่วยลงท ุนของกองท ุนรวมเพ ื ่ อการออมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุน
สถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

18. ข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน :  
 

 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ 

-ปรับข้อความ- 
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เปน็กรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกลา่ว
มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่ ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
 
สำหรับทุกกองทุน 
 
 

 


