
 

 

ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที่ 035/2565 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุน 
1. กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 
2. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)             

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ จำนวน 2 กองทุน เกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ซึ่งการแก้ไขโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และการแก้ไขเกี่ยวกับ เรื่อง การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน โดยการขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร. 02-286-3484 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 1 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 
คำจำกัดความ / 
คำนิยาม : 

โครงการ  หมายถึง โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช 
…….. 

กองทุนรวม หรอื กองทุน 
หรือกองทุนเปิด 

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช …….. 

หน่วยลงทุน  หมายถึง หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช 
……..  

หน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าของกองทุนเปดิ แอล เอช 
…….. (ชื่อย่อ : LH……..-A) (กรณกีองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผล 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล 
เอช …….. (ชื่อย่อ : LH……..-D) (กรณีกองทุนมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน) 

หน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ของกองทุน
เปิด แอล เอช …….. (ชื่อยอ่ : LH……..-E) (กรณีกองทุนมีการแบง่
ชนิดหน่วยลงทุน) 

หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออมและสะสมมูลค่า 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าของ
กองทุนเปิด แอล เอช …….. (ชือ่ย่อ : LH……..-ASSF) (กรณี
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการ
ออมและจ่ายเงินปันผล 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผลของ
กองทุนเปิด แอล เอช …….. (ชือ่ย่อ : LH……..-DSSF) (กรณี
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

............................... …………………………………………………… 

............................... …………………………………………………… 

WFE World Federation of Exchanges 

 
 

เป็นไปตามประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 

 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
 
 



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 2 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
 
 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
ชนิดกองทุนรวม 
ประเภทกองทุน
รวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะ 
พิเศษ การลงทุน
ในต่างประเทศ 
การลงทุนใน
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการ
ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่จะลงทุน : 
 

3.13.2   ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
ในต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
……………………………………………………………… 
 

3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะ
ลงทุนในต่างประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอียด
ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
 
 

3.14.  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะ
ลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของ
ผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

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

 

3.14.  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศกำหนด 
 
 
 

เพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
 
 
 



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 3 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

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

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

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

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) 

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

ส่วนที่ 5 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน 

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

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน 

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

 
 

5. การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปในราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกท่ีระบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถจะปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทุน โดยปิดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 
5.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  
............................................................................................................... 
5.1.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 
....................................................................................................... ...... 
5.1.3 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
............................................................................................................ 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอยีดของ
โครงการจัดการกองทุน
รวม 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
 
 
 



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 4 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
(1) ผู้สั่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ  
........................................................................ 
5.1.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปน้ี 
............................................................................. 
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
..................................................................................... 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก : 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
6.2.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้
ที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  
สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
6.2.2  วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
...................................................................................................... 
6.2.3  วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
.......................................................................................................... 
6.2.4  ราคาขายหน่วยลงทุน 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอยีดของ
โครงการจัดการกองทุน
รวม 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 

.......................................................................................................... 
6.2.5 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
............................................................................................................  
6.2.6  การจัดสรรหน่วยลงทุน 
............................................................................................................. 

8.การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้น
ทาง”) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
............................................................................................... 

 

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 

กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 

12. การหยุด
ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 
 
 
 

เพื ่อคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที ่มีความจำเป็นเพื ่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบ
ตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำ
สั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่ง
ขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

เป็นไปตามประกาศ เพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 

กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและ
ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน : 

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

1.   ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้
ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของ บลจ. 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

เพื่อเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการ
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จัดการ หรือ ณ สถานที ่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม
ข้างต้นแล้ว 
2.   ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพ
ปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ ณ สถานที ่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกา ร และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
2.1  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการ
สามารถกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัท
จัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 
ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว  
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าว 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอั ตราร้อยละ 5 
ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
ตามข้อ 2.1 
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1. วรรค 2 และข้อ 2. (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้
สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
3. ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ ่มเติมได้ทั ้งนี ้ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอัตราท่ีระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
≥  3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ่มขึ้น 

1.1.2 เกินอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการ1 มีการ
กำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3  และแจ้ง
ให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปล่ียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2  ให้ผู้ถือหน่วยทราบ
ล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียก
เก็บเพ่ิมขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 
3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียก
เก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ 
โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการ
แก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

 
หมายเหตุ 
1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

กองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 

16. วิธีการ
คำนวณ 
กำหนดเวลาใน
การคำนวณ และ
การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดำเนินการในกรณี
ที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องแตกต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อย
กว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได้  โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับตั้งแต่วันท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และดำเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง
ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง 
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้
เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้น  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าว
จะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศ
ไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 

ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดำเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

1.  < 1 สตางค์ หรือ 
< 0.5 % ของ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ที่ถูกต้อง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังน้ี 
1.1.1  มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 
1.1.2  มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1.3  สาเหตุท่ีทำให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 
1.1.4  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ี
ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  
 
1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทำให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเน่ืองถึงการ
คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง  

ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันท่ี
พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 

   
 
 
 
ตั้งแต่วันท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง 

2.  ≥  1 สตางค์ 
และ≥  0.5 % 
ของมูลค่า/ราคา
หน่วยที่ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีพบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง 
2.1.2 ดำเนินการดังน้ี เฉพาะวันท่ี
มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2.  

 
 
 
 
 
ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันท่ีพบว่า

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ 
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาตาม (1)  
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตาม (2) 
ภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)   
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ  และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตามข้อ (2) และการชดเชยราคา ภายในห้าวันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
(5) จัดทำมาตรการป้องกันเพื ่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่ งรายงาน
ดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับ
แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารท่ี
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) 
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังน้ี 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ซ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ี ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ย
กว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัทเอง
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ัน
และจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่ก รณี  
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา

2.1.2.1  จัดทำรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1  
(ก)  รายงานต้องมีสาระสำคัญตามท่ี
กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม  เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้
ระบุการดำเนินการของ บลจ. เมื่อ
พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทน
ข้อมูลตาม 1.1.4 
(ข)  ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันท่ี
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันท่ี
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น 

  2.1.2.2  แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง  
 
 
 
 
2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อ
กองทุนท่ีมีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย  
 

ภายในวันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 
 
ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

  

 2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันท่ีเข้า
เงื่อนไขตาม 2. 
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคา
ไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน

  
 
ตาม 2.1.2.1 
 
 
 
ภายใน 5 วันทำ
การ นับแต่วันท่ี
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จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วย
ลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของร าคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หาก
ปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจ่ายเงินของกองทุนรวม
เปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) 
ให้บริษัทปฏิบัติดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหน่วย
ลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดจำนวนหน่วย
ลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษัท
เองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุด ท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซื ้อหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษัทอาจนำเงินชดเชยราคาไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับแต่
วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 

ของการดำเนินการของ บลจ. เมื่อ
พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
 
2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกำหนดไว้ใน
ส่วนท่ี 2 ให้แล้วเสร็จ 
 
2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ 
เพื่อให้ผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 
และการชดเชยราคา 
 
 
 
2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงาน
ดังกล่าว พร้อมท้ังสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 
ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่ง
สำเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงาน
ดังกล่าวแทน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงาน 
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา 
 
ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการจัดเพื่อให้
สำนักงานเข้าตรวจ 
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้
ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
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การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) 
หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงินของบริษัทเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได ้
(3)   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็น
ต้น เวน้แต่ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
อาจควบคุมได ้

 

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจัดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผูซ้ื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้

ซ้ือหน่วยเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1.2 กรณีท่ีผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่3ให้จ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ี
ขาดอยู่ 
1.1.3 กรณีท่ีผู้ซ้ือมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยท่ี
จะต้องลด3 ให้ดำเนินการ ดังน้ี 
1.1.3.1  ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
1.1.3.2  ลดจำนวนหน่วยท่ีเหลืออยู่น้ัน และจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาท่ีขาดอยู่  

1.2 กรณีรับซื้อคืน 1.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 
1.2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซ่ึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที่ถูกต้อง หรือ 
1.2.1.2  จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 
1.2.2 กรณีท่ีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บลจ. จ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้
ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
2.1 กรณีขาย  2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกต้อง หรือ 
2.1.2  จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซ้ือ  
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2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วย

ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 
2.2.2  กรณีท่ีผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่ายเงิน
ของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาท่ีขาดอยู่ 
2.2.3  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวน
หน่วยที่จะต้องลด3  ให้ดำเนินการดังน้ี 
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาท่ีขาดอยู่ 

3 ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
 
หมายเหต ุ 
1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมี
มูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมี
การจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัท
จัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อ
หน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

19. การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไข
โครงการการ
จัดการกองทุน
รวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

 เป็นไปตามประกาศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

เพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 
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กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
 

20. ข้อกำหนด
อื่น ๆ : 

ระบุรายละเอียดที่เป็นข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละกองทุน 

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ : 
20.x ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง  
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เว้น
แต่กรณีท่ีมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  
 
20.x การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขาย
คืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์
และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out : 
FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ท้ังนี้ วันท่ีลงทุน หมายถึงวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละ
รายการ และในกรณีท่ีเป็นการรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง 
วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการท่ีรับโอนน้ัน  

20.x การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือ
วิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอำนาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหาร
จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข 
หรือ รายละเอียดต่างๆ ท้ังนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 
ท้ังนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้  
 

 

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 

 

เพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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20.x การควบรวมกองทุน 
1. การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็น
ธรรมกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้
ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน 
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว 
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
ได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว ในการควบ
รวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ
กองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัท
จัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
ปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ท้ังน้ี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”  
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัท่ี
กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผย
ข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้
ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว  
(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติ
ควบรวมกองทุน ซ่ึงจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุ
ประเภท ชื ่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตาม
มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุด
ของกองทุนรวม  



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 14 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอยีด
เกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวมเป็นอย่างน้อย  
(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบ
รวมกองทุน 
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน  
(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะ
การเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน  
(8) การดำเนินการเกี ่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)  
(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวท่ีจะเรียก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี  
(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่มีลักษณะท่ีเกินความจริง  
2. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจาก
กองทุนรวมก่อนวันท่ีการควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนได้  
3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุน
ถึงวันท่ีมีการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำการทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการ
จัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุน
รวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว  
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20.x    การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft 
commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อัน
เนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 
(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้อง
เกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ 
(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกิน
ความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภท
หลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมน้ันด้วย 
 

20.x    การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได้ โดย
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 

20.x    การบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม 
(1)   บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซ้ือขายแบบอื่น ๆ 
เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
(2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่า
ซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศท่ี
สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
 

20.x     การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) 
บริษัทจัดการและ/หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจ
พิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไป
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แล้ว ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
ไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ 
หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนมีหน้าท่ีต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และ
การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) 
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่าว 
บริษัทจัดการและ/หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมท้ังการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 
 

20.x   ระบบงานในการซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน  ผลประโยชน์  และ
หักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO)   โดย
เรียงลำดบัรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน  
 

20.x ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax 
Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ
บุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาล
ในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้
ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงาน
ข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
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ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial 
Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์
หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) 
ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและ
เงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ 
FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) 
มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตาม
ข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้อีกต่อไป  
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการ
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) 
จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม  
(ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการดังน้ี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็น
บุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและ
กองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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หรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับบริษัท
จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อ
ยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการ
เสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ี
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน  
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี ้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตาม
ข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญช ี
(1)  ไม่รับคำสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3)   ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4)   ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู ้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื ่อหลีกเลี ่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการ
ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอัน
จะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
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พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กำหนด) เท่าน้ัน  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ี
บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู ้ถ ือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

20.x การดำรงความเพียงพอของเงินทุนในกรณีที ่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับ
ผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้
ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  และ
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 
เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมเพื่อการอออม  

20.x หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่อการออม และหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจัดให้มีการ
จัดทำหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดง
การขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังน้ี 

20.x.1 หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดไป หรือตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม  เพื่อเป็น
ขอ้มูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมสำหรับยอดซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
สำหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม 

20.x.2  หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น  จัดส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดใน
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมอื่น 
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเน่ือง  และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมท่ีจะให้เจ้า
พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
20.x.3  หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมเติม 
หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

21. การดำเนินการ
กรณีบริษัทจัดการ
ไม่สามารถดำรง
เงินกองทุนได้ตามที่
ประกาศกำหนด :  

 

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ท้ังน้ี หากมี
เหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิม
จะเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ 

เพื่อเป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอียดของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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ส่วนของข้อผูกพัน 

16. วิธีการชำระ
เงินหรือทรัพย์สิน
อื่นให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้
ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี ดังน้ี  
16.1 -  16.3 .............................................................. 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า
เงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิ
น้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมา
รวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด 
เท่าน้ัน 
 
 
 
 
สำหรับกองทุน:  
LHMM 
 
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการ
ดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการ

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ี
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงท่ี
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การดำเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัท
จัดการ ได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชำระหน้ีได1้  

หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงท่ี
บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ัน
ประสบปัญหาขาดสภาพ

คล่องหรือไม่สามารถ
จำหน่ายได้ด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล2 
1. การกำหนดให้เป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จาก
การรับชำระหน้ี 

1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ 
วันท่ีบริษัทจัดการ บันทึก
มูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ 
บริษัทจัดการดำเนินการ
ตาม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วย ณ วันท่ีมี
พฤติการณ์ว่าผู้ออก 
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชำระหน้ีได้ก็ได้หรือเมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงท่ี บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตราสารที่ลงทุนน้ันประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจำหน่ายได้
ด้วยราคา ท่ีสมเหตุสมผล 

เพื่อเป็นประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
 
 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 
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แก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วัน  
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน  

 

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. 

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 
หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระ
หน้ีได้ แล้วแต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
บันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0  

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ท่ี
สำนักงานใหญ่ สำนักงาน
สาขาของ บริษัทจัดการ 
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขาย
หน่วยของกองทุน ภายใน
วันทำการถัดจากวันท่ี
บริษัทจัดการแจ้งสำนักงาน 
ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 30 วันด้วย 

- 

1 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
2 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
กรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุน
โดยมีนัยสำคัญตอ่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ท้ังนี้ โดยได้รับความห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชำระหนี้ตาม 1.  บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื ่นที ่มิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการดังน้ี 
(1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน 
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(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังน้ี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับทรัพย์สินที ่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี ้ด้วย
ทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  
(2.2)  ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหน้ี   
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหน้ีเกิดขึ้น 
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ท่ีบริษัทจัดการจัดทำ ซ่ึงแสดงถึง
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
หรือข้อเท็จจริงท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุน  

การดำเนินการ รายละเอียด 
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันท่ี
ได้รับทรัพย์สินมา 

ข้อมูล ดังน้ี  
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหน้ี
หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง วันท่ีบริษัท
จัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี
ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมท้ังรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีได้รับโดยมีสาระสำคัญ
อย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่น 

2.  เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีบริษัทจัดการ ได้แจ้ง
สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม 1. เป็น
ระยะเวลา  ≥  30 วัน 

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ท่ีสำนักงาน
ใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ 
ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้ในการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุ
ไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 
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และมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันท่ีได้รับ
ทรัพย์สินน้ันมาว่ากองทุนได้รับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่นซ่ึงผู้ลงทุนสามารถขอดู
รายละเอียดได้ท่ีสำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการ  โดยให้ระบุไว้ในการ
ประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน 

3. กำหนดราคาทรัพย์สินท่ีกองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่น 

เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. 

4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนท่ีมีการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่น 

4.1  กรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. 
ของส่วนท่ี 1 บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สิน
ท่ีได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการ
รับชำระหน้ี มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการ
ต้องนำทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

5. ดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่น 

5.1  กรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. 
ของส่วนท่ี 1 ให้ บริษัทจัดการ  จำหน่าย
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็น
สำคัญ (เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยท่ีมีสิทธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการรับ
ชำระหน้ีตกลงรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.) 
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5.2  กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัท
จัดการดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุน
น้ันสามารถลงทุนได้  บริษัทจัดการอาจมีไว้
ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้ 
5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนน้ัน
ไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้อง
จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยเป็นสำคัญ  
5.3  ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถ
จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 
5.4  ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน  เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้ บริษัทจัดการจ่ายจากเงิน
สำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
บริหารทรัพย์สินน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 
วัน นับแต่วันท่ีมีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหน้ี 

6.1  ให้บริษัทจัดการเฉลี ่ยเงินได้สุทธิจาก
ทร ัพย ์ส ินที ่ ได ้จากการรับชำระหนี ้ด ้วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 
45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน
ท่ีได้จากการรับชำระหน้ี  
6.2  ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงิน
คืนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
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6.3  หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็น
ว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชำระหน้ีดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ี
การเฉลี ่ยเงินคืนให้แก่ผู ้ถือหน่วยจะคุ ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได ้

หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื ่นจนครบถ้วนแล้ว 
และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้
จากการร ับชำระหนี ้น ั ้นไม ่ค ุ ้มก ับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ่ยเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จาก
การรับชำระหน้ีดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ ทั ้งน้ี 
บริษัทจัดการ จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ได้ระบรุายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว  
6.4  สำหรับกองทุนเปิดที ่บริษัทจัดการ ได้
บันทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 
0  หากต่อมาปรากฏว่า บริษัทจัดการได้รับ
ชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 
6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน  

22. การเลิก
กองทุนรวม : 

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการ
เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังน้ี  
 
กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
1.  กรณีกองทุนเปิด เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 29 ของประกาศที่ ทน. 
11/2564 ให้บริษัทจดัการดำเนินการ ดังนี้  
1.1  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำส่ังขายคืนหน่วยตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
1.2  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
โดยวิธีการดังน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
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กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังน้ี  
(1) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื ่อง
ดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้ความ
เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบ
ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้  
 
(2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  
 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวง
ถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน  
 
กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
(1) ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 
22.1.1 – 22.1.4  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งน้ี 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4  

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ เพื่อ 22.1.1 รวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อ
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4 และ
เมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม  

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการ
ดำเนินการตาม (3)  

1.2.1  แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 
1.2.2  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
1.2.3  แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1.3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืน
หน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ 
1.4  ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 1.3 ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการ
ชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน 
2.  กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่
ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
2.1  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
       2.1.1  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       2.1.2  แจ้งสำนักงานผ่านระบบท่ีจัดไว้บน
เวบ็ไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 
       2.1.3  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วย
ของกองทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

2.2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้
ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าว  

≥ 5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

2.3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมี
กำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน 

1 ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
 
 

และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
 
กองทุนที่แก้ไข 
ทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมกรณีทราบกำหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้า หรือเมื่อครบอายุโครงการ 

 22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
1.  เมื่อปรากฏเหตุต้องเลิกกองทุนรวม RMF ตามข้อ 29 ตามประกาศท่ี ทน. 11/2564 
ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังน้ี และมิให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับ 
ท้ังนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 
2  ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม LTF และ SSF ตามขั้นตอนในข้อน้ี
โดยอนุโลม 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
2.1  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำส่ังขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
2.2  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
2.2.1  ข้อมูลท่ีแจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญ
อย่างน้อยดังน้ี 
(1)  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุน
ของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางท่ี
กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 
(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้าย
การลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหน่ึง ผู้ถือ
หน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นท่ีผู้ถือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยเมื่อ
เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังน้ี 
(2.1)  เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วย
เป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นท่ีอยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน  
(2.2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด  ท้ังนี้ ในการ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการต้อง

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี
เกิดเหตุ ให้เลิกกองทุน 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ท่ี สน. 
9/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อ ผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
 
เฉพาะกองทุน 
- LHMM 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
คำนึงถึงระยะเวลาท่ีผู้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม 
2.2.2  แจ้งโดยวิธีการดังน้ี 
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 
(2)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(3)  แจ้งสำนักงานผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน 
2.3  จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ี
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

2.4  รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม 
4.2.3 

ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันท่ี
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

2.5  ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF 
อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ 

โดยไม่ชักช้า 

 
1 การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีกองทุนเปิด ภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศท่ี สน. 
9/2564) 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 
2. จำนวนเงินทุน
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
มูลค่าที่ตราไว้ 
จำนวน ประเภท 
ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย 

2.6.  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 

-ไม่ม-ี 

2.6.  มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 
สำหรับกองทุน LHMM 

ชนิด LH…- ASSF  

 
ข้อ 

รายละเอียด 
LHMM-ASSF 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  ไม่กำหนด 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

 

สำหรับกองทุน LHDEBT 

ชนิด LH…- IA 

มูลค่าและจำนวนขั้นต่ำ LHDEBT-IA 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  10,000,000 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนและรองรับ
เงินลงทุนสำหรับผู้
ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
สถาบัน/นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดาตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 
และเป็นไปตาม
นโยบายบริษัทโดย
การเพิ่มชนิดหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ 
กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
ชนิดกองทุนรวม 
ประเภทกองทุน
รวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุน
ในต่างประเทศ 

สำหรับกองทุน LHMM 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
  ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 

 

สำหรับกองทุน LHMM 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
  ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 
-  กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

 

สำหรับกองทุน LHMM 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

สำหรับกองทุน LHMM 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
การลงทุนใน
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการ
ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่จะลงทุน : 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
....................... 

- กองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF listed securities) 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
....................... 

4. การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน 
(Class of Unit): 

สำหรับกองทุน LHMM 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิท่ีจะได้รับ
เงินปันผล 

สิทธิประโยชน์
ทางภาษีชนิด
เพื่อการออม 

(SSF) 
LHMM  ไม่มี ไม่มี  

สำหรับกองทุน LHMM 
 
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

กองทุน 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิท่ีจะได้รับ
เงินปันผล 

สิทธิประโยชน์
ทางภาษีชนิด
เพื่อการออม 

(SSF) 
LHMM  ไม่มี   

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
และเป็นไปตามนโยบาย
บริษัทซ่ึงชนิด A, D 
สำหรับลูกค้าเดิม โดย
การเพิ่มชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ  ต่อผู้ 
ถือหน่วยเดิม 
 

สำหรับกองทุน LHDEBT 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาการ
ขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 

สิทธิท่ีจะได้รับ
เงินปันผล 

LHDEBT  ไม่มี   

สำหรับกองทุน LHDEBT 
 
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

กองทุน 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาการ
ขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 

สิทธิท่ีจะได้รับ
เงินปันผล 

LHDEBT     

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
และเป็นไปตามนโยบาย
บริษัทซ่ึงชนิด A, D, R, 
E และ L สำหรับลูกค้า
เดิม โดยการเพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ  ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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 สำหรับกองทุน LHMM 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า LHMM-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

2.หน่วยลงทุนชนิดผู้ถือ
หน่วยลงทุนกองทุน
ภายใต้การบริหาร
จัดการ 

LH...-L 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ และ/หรือกองทุนอื่นใดท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการหรือการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับกองทุน LHMM 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า LHMM-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

2.หน่วยลงทุนชนิดผู้ถือ
หน่วยลงทุนกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการ 

LHMM-L 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภท
กองทุนรวมอื่น และ/หรือกองทุน
ส่วนบุคคล และ/หรือกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนอื่นใดท่ีอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการหรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ี
บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึง
กลุ่มผู้ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศ 

3. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมและสะสมมูลค่า LHMM-ASSF 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) รวมถึงได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
 สำหรับกองทุน LHDEBT 

4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
 

LHDEBT-R 
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 LHDEBT-D 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/
สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า  
 
 

LHDEBT-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) ท้ังนี้ ผู้ลงทุน
บุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/
สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุน
ทุกชนิดตามเงื่อนไขท่ีกองทุนกำหนด 

4. ชนิดผู้ถือหน่วย
ลงทุนกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการ 

LHDEBT-L 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุน
รวมอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัท
จัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)  

5. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

LHDEBT-E 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ 

สำหรับกองทุน LHDEBT 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ  
 

LHDEBT-R 
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 LHDEBT-D 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาส
ให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปัน
ผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า  
 
 

LHDEBT-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/
สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)  

4. ชนิดผู้ถือหน่วย
ลงทุนกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการ 

LHDEBT-L 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุน
รวมอื่นท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัท
จัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return)  

5. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

LHDEBT-E 
 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนและรองรับ
เงินลงทุนสำหรับผู้
ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
สถาบัน/นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดาตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 
และเป็นไปตามนโยบาย
บริษัทโดยการเพิ่มชนิด
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ  กับผู้
ถือหน่วยลงทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

 
     
 

รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

6. ชนิดผู้ลงทุน
สถาบันและสะสม
มูลค่า 

LHDEBT-IA 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/
สถาบัน/รวมถึงบุคคลธรรมดาท่ีลงทุนตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

 

7. การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 
 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ีสน. 
29/2564 
เรื่อง รายละเอียด
ของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน 

สำหรับกองทุน LHMM 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนเพิ่มเติม 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

• หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน : มี  
• หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : มี  
• หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี 

………………………………………………….. 

 
 
 
 

สำหรับกองทุน LHMM 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

• หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน : มี  
• หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : มี  
• หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี 
• หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า : มี 

………………………………………………….. 

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระ
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม และ 
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สำหรับกองทุน LHDEBT 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  มี 
ชนิดจ่ายเงินปันผล :  ไม่มี 
ชนิดสะสมมูลค่า :  ไม่มี 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ :  ไม่มี 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :  ไม่มี 
 
 

กรณีรับซื้อคืนปกติ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  :  มี 
ชนิดจ่ายเงินปันผล            :  มี 
ชนิดสะสมมูลค่า :  มี 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ :  มี 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :  มี 

สำหรับกองทุน LHDEBT 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  :  มี 
ชนิดจ่ายเงินปันผล :  ไม่มี 
ชนิดสะสมมูลค่า :  ไม่มี 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ :  ไม่มี 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไม่มี 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า  :  ไม่มี 
………………………………………. 
 
กรณีรับซื้อคืนปกติ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  :  มี 
ชนิดจ่ายเงินปันผล            :  มี 
ชนิดสะสมมูลค่า :  มี 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ :  มี 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ :  มี 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า   :  มี 

 
 
 
7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

…………………..... 
 
ไม่มี  
 

สำหรับกองทุน LHMM  
 
เพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ 7.4 

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

…………………..... 

xx. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน 
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out: 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 
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ท้ังนี้ วันท่ีลงทุน หมายถึงวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม
อื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของ
รายการท่ีรับโอนน้ัน 

xx. การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี ้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะทำการติดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน 

11. การไม่ขายไม่
รับซื้อคืนไม่
สับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนตามสั่ง : 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะ
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ 
ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษทัจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็น
กรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซ่ึงให้กระทำได้
ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน 
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน
รวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม 
(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
……………………………………………………………………… 
2.   เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไมร่ับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ 

การดำเนินการในกรณีที่ผู ้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี 
หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ี
สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษทัจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 

การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

1)   ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

2)   ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ีสน. 
ทน. 11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวม เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่
รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุน ประเภท
สถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล 
 
 
กองทุนที่แก้ไข : 
ทุกกองทุน 
 
 



ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)              

หน้า 8 

หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
(5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุน
รวมเปิดน้ันให้สำนักงานทราบโดยพลัน 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมดำเนินการดังน้ี ก่อนการเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ก)  รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบ
ภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
3. ....................................................................... 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ด้วยเหตุอ ื ่น ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

 
สำหรับกองทุน LHMM  

สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการชั่วคราว 
และ/หรือ เป็นการถาวร ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ขาเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว 

13.   เง่ือนไขและ
ข้อจำกัดในการ
จัดสรรและการ
โอนหน่วยลงทุน 

-ไม่มีระบ-ุ สำหรับกองทุน LHMM  
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF) 

เพิ่มเติมข้อความ 

ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย 
โอน หรือนำไปเป็นประกันได้ 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยและเป็นไปตาม
นโยบายบริษัทโดย
การเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ถือหน่วยเดิม 
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14. การจ่ายเงิน
ปันผล: 

สำหรับกองทุน LHDEBT 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
1. LHDEBT-R :  ไม่จ่าย แต่จะมีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
2. LHDEBT-D :  จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
3. LHDEBT-A :  ไม่จ่าย  
4. LHDEBT-L :  ไม่จ่าย  
5. LHDEBT-E :  ไม่จ่าย 

สำหรับกองทุน LHDEBT 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
1. LHDEBT-R :  ไม่จ่าย แต่จะมีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
2. LHDEBT-D :  จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
3. LHDEBT-A :  ไม่จ่าย  
4. LHDEBT-L :  ไม่จ่าย  
5. LHDEBT-E :  ไม่จ่าย 
6. LHDEBT-IA :  ไม่จ่าย 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยและเป็นไปตาม
นโยบายบริษัทโดย
การเพิ่มชนิดดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ถือหน่วยเดิม 

สำหรับกองทุน LHMM 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
1. LHMM-A :  ไม่จ่าย  
2. LHMM-L :  ไม่จ่าย  
 

สำหรับกองทุน LHMM 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
1. LHMM-A :  ไม่จ่าย  
2. LHMM-L :  ไม่จ่าย  
3. LHMM- ASSF :  ไม่จ่าย 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้
สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน : 

สำหรับกองทุน  LHMM 
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
 
 

ไม่เกินร้อยละ A L 
Total Fee 1.07 1.07 
Mgt Fee 0.54 0.54 
Trustee Fee 0.03 0.03 
Regis Fee 0.19 0.19 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee ไม่มี ไม่มี 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee ไม่มี ไม่มี  

สำหรับกองทุน  LHMM 
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
 
เพิ่มข้อมูลค่าธรรมเนียมของชนิดหน่วยลงทุน ASSF 

ไม่เกินร้อยละ A L ASSF 
Total Fee 1.07 1.07 1.07 
Mgt Fee 0.54 0.54 0.54 
Trustee Fee 0.03 0.03 0.03 
Regis Fee 0.19 0.19 0.19 
Front-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Back-end Fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching in fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
Switching out fee ไม่มี ไม่มี ไม่มี  

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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 สำหรับกองทุน LHDEBT 

ไม่เกินร้อยละ R D A L E 
Total Fee 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Mgt Fee 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.94 0.94 0.81 0.94 0.94 
Front-end Fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Back-end Fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Switching in fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Switching out fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
การโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบยีนกำหนด 

การออกเอกสารแสดงสิทธ ิ ตามอัตราที่นายทะเบยีนกำหนด  

สำหรับกองทุน LHDEBT 

ไม่เกินร้อยละ R D A L E IA 
Total Fee 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Mgt Fee 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.94 0.94 0.81 0.94 0.94 0.81 
Front-end Fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Back-end Fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Switching in fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
Switching out fee ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
การโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบยีนกำหนด 

การออกเอกสารแสดงสิทธ ิ ตามอัตราที่นายทะเบยีนกำหนด  

เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยและเป็นไป
ตามนโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

 

 

16. วิธีการ
คำนวณ 
กำหนดเวลาใน
การคำนวณ และ
การประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดำเนินการในกรณี
ที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 
 

สำหรับกองทุน LHMM  
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF) 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด  

(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการ  
 
 

…………………………………… 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

…………………………………… 
 

สำหรับกองทุน LHMM  
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF) 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด  และตามที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การ

บริหารจัดการ 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า 

…………………………………… 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

…………………………………… 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ท่ีสน. 
ทน. 11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุน ประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 
 
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตามนโยบาย
บริษัทโดยการเพิ่มชนิด
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 ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามราย

ชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.lhfund.co.th 
 

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ  ต่อผู้ถือหน่วยเดิม 
 
กองทุนที่แก้ไข: 
ทุกกองทุน : 

 สำหรับกองทุน LHDEBT 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด  
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
(1.5) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การ

บริหารจัดการ 
(1.6) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

…………………………………… 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

…………………………………… 

 

สำหรับทุกกองทุน 
 
ตัวอย่างคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

…………………………. 

สำหรับกองทุน LHDEBT 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด  และตามที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
(1.5) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหาร

จัดการ 
(1.6) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1.7)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันและสะสมมูลค่า 

…………………………………… 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

…………………………………… 

ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามราย
ชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.lhfund.co.th 
   
สำหรับทุกกองทุน 

ตัวอย่างคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 
ตัดออก 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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ส่วนของข้อผูกพัน 

13. สิทธิหน้าที่
และความ
รับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน : 

 

13 .3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด  
ไม่มี 

สำหรับกองทุน LHMM 

13 .3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด  
ยกเว้นการโอนหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออม 

 

 

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  
13.7.1 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน   
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ตามกฎหมาย 
ไม่มี 
………………… 

สำหรับกองทุน LHMM 

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  
13.7.1 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน   
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ตามกฎหมาย 
ยกเว้นหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออม 
………………… 

 

 
  


