
 

 

ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที่ 090/2563 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 3 กองทุน 

1. กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)  
2. กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย–E (LHINDIA-E)  
3. กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEM-E) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจำนวน 3 กองทุน เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชื่อย่อกองทุน โดย บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อกองทุน ชื่อย่อเดิม ชื่อย่อใหม่ 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E  LHJAP-E LHJAPE 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  LHINDIA-E LHINDIAE 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E  LHEM-E LHEME 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทุกวันและเวลาทำการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนโครงการ 
1.ช่ือ ประเภท และอายุของ
โครงการจัดการกองทุนรวม 

1.3 ช่ือย่อ : LHJAP-E 1.3 ช่ือย่อ : LHJAPE เพื่อให้มีความแตกต่างกับ
หน่วยลงทุน Class–E และ
เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจผิด โดยการแก้ไข
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
เพราะช่ือกองทุนยังคงมีความ
สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน 

1.3 ช่ือย่อ : LHINDIA-E 1.3 ช่ือย่อ : LHINDIAE 

1.3 ช่ือย่อ : LHEM-E 1.3 ช่ือย่อ : LHEME 

5.การเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) - (2) ................................... 
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็น 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มี

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) - (2) ................................... 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
สัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมเีหตุจำเป็นและ
สมควร 
.................................. 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่น
ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 
.................................... 

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

 5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
................................................ 
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมได้ 

5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ 
................................................ 
-ตัดออก- 

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

 5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.7.1 (1) – (2)  .................................... 
(3) กรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้การจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่บุคคลที่ได้รับการจัดสรร
เป็น 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 
(ก) กองทุนดังต่อไปนี้ 
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.7.1 (1) – (2)  .................................... 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื ่นใดที ่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Crossborder Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผย
ช่ือ (omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร 

................................................ 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่น
ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล 
หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6. การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
6.2.5.1  (1) – (2) ...................... 
(3) บริษัทจดัการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหนา่ยได้แล้ว
ทั้งหมด แต่ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
6.2.5.1  (1) – (2) ...................... 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปท่ีเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผย
ช่ือ (omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและ
สมควร 
............................................... 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืน
ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปัน
ผล หรือสิทธิออกเสียงเป็นต้น 
............................................... 

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

 6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) – (2) ............................. 
(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทำให้
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ให้มี
ข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังต่อไปนี ้
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน 
(1) – (2) ............................. 
-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาติ 
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7. กองทุนอื่นใดท่ีสำนักงานพิจารณาว่ามลีักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8. กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษเีงินได้นิติบคุคล 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปท่ีเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้
มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผย
ช่ือ (omnibus account) ในต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมเีหตุจำเป็นและ
สมควร 
................................................ 
• การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืน
ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปัน
ผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

14.การจ่ายเงินปันผล :  
 

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน :  
................................................ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่
เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน :  
................................................ 
-ตัดออก- 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผล
ออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมา
รวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าว
ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในส่วนท่ีเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น 
ทั้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเปน็
เงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงิน
ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

 
 
 

15. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน 
 

15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 
(1) - (20) .............. 
 
 
 
 
 

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

15.2.6   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

(1) - (19) .............. 

-เพิ่มเติม- 

(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการ
จัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) 

(21) .............. 
................................................ 

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

20 ข้อกำหนดอื่น ๆ :  20.1 กรณีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงท่ีเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัด

20.1  ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
ที่ ทน. 57/2563  
เรื่อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2.7.1 (3) และในกรณีที่กองทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตาม
จำนวนที่ถืออยู่  
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายใน
สองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุน
รวมนั้นทันท ีเว้นแต่ เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 

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

 
 

สำหรับทุกกองทุน 
 

 

ส่วนของข้อผูกพัน 

13. สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุน : 

13.4 ……………….. 
การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอื
กลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกีย่วกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้
มีเงินลงทุนสูง หรือกองทุนรวมเพือ่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ การโอนหน่วย
ลงทุนอาจทำให้คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม  เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

-ปรับข้อความ- 
13.4 ……………….. 
กรณผีู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหนว่ย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะ
นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

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

15. กำหนดเวลา วิธีการ และ
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

................................................ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่
เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

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

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผล
ออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมา
รวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าว
ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในส่วนท่ีเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น 
ทั้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเปน็
เงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงิน
ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(ฉบับท่ี 10) 
 
สำหรับทุกกองทุน 
 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน 
และข้อจำกัดในการโอน
หน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
และอนุมัติให้โอนได้  
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้  
(1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
(2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ 
ทน. 62/2563 
เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับท่ี 10) และเพื่อให้
ข้อความมีความสอดคล้อง
ตามระบบ OFAM 
 
สำหรับทุกกองทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
(3) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
วิธีการโอนหน่วยลงทุน  
ผู ้ถือหน่วยลงทุนที ่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที ่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน 
และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัท
จัดการ ผู ้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่
กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับ
โอนได้  
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี 
พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน  
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน 
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหนว่ย
ลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวข้อ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดตั้ง
ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

18. ข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน :  
 

 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งใน
สามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษทัจัดการ 

-ปรับข้อความ- 
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม
ตามจำนวนที่ถืออยู่ 

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

 


