


 

 

รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF), กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF), 
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รายละเอียดข้อมูลโครงการ : 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 

คำจำกัดความ /  
คำนิยาม 

กองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund) 

กองทุน LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund) ที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 

1.9 เง่ือนไข  
(อายุโครงการ)                     

เฉพาะ LHACTLTF และ LHSMART-LTF 
ผู ้ลงทุนที ่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขตามที่ประกาศกรมสรรพากรหรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื ่นใดที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไป
ขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดกําหนดระยะเวลา
ในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเภทกองทุนอาจเปลี่ยนเป็น
กองทุนรวมตราสารทุนทั ่วไป และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศ
กำหนดในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการและถือว่า
ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
... 

 
ยกเลิกข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

 เฉพาะ LHSTGLTF    
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษแีกผู่้
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่
จะแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
…. 

 
ยกเลิกข้อความ 

3.1 วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เฉพาะ LHSTGLTF   
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เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้
ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือหุ้นสามญัของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยผู้ลงทุนจะได้รบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเมื่อผูล้งทุนซื้อหน่วยลงทนุและปฎิบตัิตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขทีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกีย่วข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่เปลีย่นแปลง 
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   
ทั้งนี ้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา 
และจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)  

เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือหุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)   
 
 
 
 
ทั้งนี ้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา 
และจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2563 

4.3. รายละเอียด
เพ่ิมเติม (การ
แบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะ LHSTGLTF 
รายละเอียด
แต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิด
จ่ายเงินปัน
ผล  

LHSTGLTF-
D 

เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดจ้าก
เงินปันผล (Dividend) รวมถึงไดร้บั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

2. ชนิด
สะสมมลูค่า 

LHSTGLTF-
A 

เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) รวมถึง
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

 
รายละเอียด
แต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิด
จ่ายเงินปัน
ผล  

LHSTGLTF-
D 

เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดจ้าก
เงินปันผล (Dividend) รวมถึงไดร้บั
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

2. ชนิด
สะสมมลูค่า 

LHSTGLTF-
A 

เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) รวมถึง
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

5.2.7 เง่ือนไขการ
ขายหน่วยลงทุน 

เฉพาะ LHACTLTF 

5.2.7.3 .... 

การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร  
 

 

5.2.7.3 ... 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
การลงทุนในกองทุนให้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดใน
กฎหมายภาษีอากร  

 

 เฉพาะ LHSMART-LTF 
5.2.7.4 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้
สั่งซื้อมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือ
ครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

5.2.7.4 ถือหน่วยลงทุนที ่ถ ือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที ่  1 
มกราคม 2563 การลงทุนในกองทุนให้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ผู ้สั ่งซื ้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายคร้ังแรก : 

6.2.2  วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 
วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ………   
 

6.2.2  วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 
วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู ้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้อีก 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ…….   

6.2.5 เง่ือนไขการ
ขายหน่วยลงทุน 

เฉพาะ LHACTLTF และ LHSMART-LTF 
...  
6.2.5.3 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้
สั่งซื้อมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

... 
6.2.5.3 ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนที ่ถ ือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่   
1 มกราคม 2563 การลงทุนในกองทุนให้จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

 

7.4  รายละเอียด
วิธีการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน
เพ่ิมเติม 

... 
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้อง
ศึกษา และปฏิบตัิตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

... 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้อง
ศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 

7.9 รายละเอียด
เพ่ิมเติม : 

... 
การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้อง
ศึกษา และปฏิบตัิตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

... 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2563 การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ี
จะต้องศึกษา และปฏิบัตติามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 

8 การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 
 

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 

8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื ่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืน 
ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไป
ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือครองหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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ตามทีก่ฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2559 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บริษัทจัดการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทนุซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยน
เข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้อีก เว้นแต่เป็นการสับเปลีย่นเข้าหรือโอนยา้ยหน่วยลงทุน
มาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่มีการลงทุนก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2563 ท้ังนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

  
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
... 
ทั้งนี้ การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวออก 
อาจมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัตติาม
ข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร  

 
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
... 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2563 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวออก 
อาจมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ดังนั ้น ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที ่ต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 

13 เง่ือนไขและ
ข้อจำกัดในการ
จัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน 

เฉพาะ LHACTLTF 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าเพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณา
เห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 
อาจมีผลทำให้ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน 
จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได ้
เฉพาะ LHSTGLTF 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธ
การลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง 
ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนราย

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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13.1   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะนำไปจำหน่าย 
จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได ้
13.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนเมื่อ
บริษัทจัดการพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดได้ จองหรือ 
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเป็นเหตุที่อาจทำให้ได้รับการจดัสรรเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน  
13.3  บริษัทจัดการมีอำนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ 
คณะกรรมกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ 
เฉพาะ LHSMART-LTF 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนได ้
ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

ใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

20 ข้อกำหนดอื่นๆ 20.1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดจากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ... 

ยกเลิกข้อความ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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รายละเอียดข้อผูกพัน 
13. สิทธิหน้าที่
และความ
รับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน : 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได้ตามกฎหมายกำหนด  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี่ยน
มือได้ตามกฎหมายกำหนด  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

 13.7.1 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวไม่สามารถจำนำได้ตามกฎหมายกำหนด  

13.7.1 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2563 ไม่สามารถจำนำได้ตามกฎหมายกำหนด  

 เฉพาะ LHACTLTF และ LHSMART-LTF 
13.7.5 สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว   
(1) สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้าก
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
(2) สิทธิในการสับเปลีย่นการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองอื่น  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองอื่นตามที่บรษิัทจัดการกำหนดใหม้ีการ
สับเปลี่ยนได้ โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
พร้อมผลประโยชน์ท้ังหมด ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท่ีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
13.7.5 สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว   
(1) สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากร และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดไดจ้ากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2563 มีสิทธิในการสับเปลีย่นการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื่น โดยสามารถสับเปลี่ยนการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื่นตามที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนได้ โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ทั้งหมด ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจดัการไดร้ับคำสั่งสับเปลี่ยนจากผู้
ถือหน่วยลงทุน 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
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17. การจัดทำ
ทะเบียนหน่วย
ลงทุน การโอน
หน่วยลงทุน และ
ข้อจำกัดในการ
โอนหน่วยลงทุน : 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธ
การลงทะเบยีนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้  
(1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
(2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มเีงินลงทุนสูง 
ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก  
(3) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
…. 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระ
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้
ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธ
การลงทะเบยีนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณดีังนี้ 

 
ยกเลิกข้อควม 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที ่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระ
เงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ 
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีแล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธ
การลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การสิ้นสดุ
สิทธิภาษีของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
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(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มเีงินลงทุนสูง 
ตามที่กำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง 
ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 

 



 

 

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) และ กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
ค าจ ากัดความ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หมายถึง  

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช … หุ้นระยะยาว (ช่ือย่อ : 
LH…LTF-D) 
 
 
 
หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า หมายถึง 
หน่วยลงทุนชนดิทั่วไปกองทุนเปิด แอล เอช … หุ้นระยะยาว (ช่ือย่อ : LH…LTF-A) 
 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง  
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนเปิด แอล 
เอช …. หุ้นระยะยาว (ช่ือย่อ : LH…LTF-D)  
 
 
 
หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง 
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปและได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนเปิด แอล เอช … 
หุ้นระยะยาว (ช่ือย่อ : LH…LTF-A)  
 
 
 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หมายถึง  
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช … หุ้นระยะยาว  
(ช่ือย่อ : LH…LTF-DN)  
 
 
 
หน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่า หมายถึง 
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปกองทุนเปิด แอล เอช … หุ้นระยะยาว      
(ช่ือย่อ : LH…LTF-AN)  
 

เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
หลักเกณฑ์
การสิ้นสุด
สิทธิภาษี
ของ
กองทุน
รวมหุ้น
ระยะยาว 
(LTF) 
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2. จ านวนเงินทุน
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
มูลค่าที่ตราไว้ 
จ านวน ประเภท 
ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย : 

2.6. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่า่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

2.7. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 

 

 

2.8. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.6. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่า่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN มูลค่าขั้นต่า่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

4. LH…LTF-AN มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.7. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

4. LH…LTF-AN มูลค่าขัน้ต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.8. มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 
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2.9. จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

 

4. LH…LTF-AN มูลค่าขั้นต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.9. จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

4. LH…LTF-AN จ่านวนหน่วยลงทุนข้ันต่่าของการสั่งขายคืน ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่่า ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่่า ไม่ก่าหนด 

4. LH…LTF-AN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.11. จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่่า ไม่ก่าหนด 
 

2.11. จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LH…LTF-D จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

2. LH…LTF-A จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

3. LH…LTF-DN จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

4. LH…LTF-AN จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า ไม่ก่าหนด 

 
 

4.  การแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน 
(Class of Unit) : 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- สิทธิที่จะไดร้ับเงินปันผล 
 
 
4.3  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดจ่ายเงินปันผล LH…LTF-D 
เหมาะส่าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรับ
รายได้สม่่าเสมอจากเงินปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า LH…LTF-A 

เหมาะส่าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุน
ได้ในหน่วยลงทนุทุกชนิดตาม

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- สิทธิที่จะไดร้ับเงินปันผล 

 
 
4.3  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ 

ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดจ่ายเงินปันผล
และสิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

LH…LTF-D 

เหมาะส่าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธ ร ร ม ด า ที่ ต้ อ งก า ร รั บ ร าย ได้
สม่่าเสมอจากเงินปันผล และน่าเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหัก
ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เง่ือนไขที่
กรมสรรพากรก่าหนด โดยต้องเป็น
การซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2562 เท่านั้น และโดยที่
กฎกระทรวง ฉบับที่  317 (พ.ศ. 
2559) ก่าหนดให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่  31 

เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
หลักเกณฑ์
การสิ้นสุด
สิทธิภาษี
ของ
กองทุน
รวมหุ้น
ระยะยาว 
(LTF) 
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เงื่อนไขที่กองทุนก่าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท
จัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้อีก และ/หรือ 
ตามที่บริษัทจัดการก่าหนด   

ชนิดสะสมมลูค่าและ
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 

LH…LTF-A 

เหมาะส่าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดาที่ต้องการรับรายได้จากสว่นต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) และน่าเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตาม
เกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก่าหนด 
โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุนภายใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 เท่าน้ัน และ
โดยที่กฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ. 
2559) ก่าหนดให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการ
จะไมเ่ปิดใหผู้้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน
กองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้อีก และ/หรือ ตามที่บริษัท
จัดการก่าหนด 

ชนิดจ่ายเงินปันผล LH…LTF-DN 
เหมาะส่าหรับผูล้งทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปดิโอกาสใหผู้้ลงทุนรับ
รายได้สม่่าเสมอจากเงินปันผล  
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ชนิดสะสมมลูค่า LH…LTF-AN 

เหมาะส่าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้    ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเง่ือนไขท่ีกองทุนก่าหนด 
 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม
และผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน: 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

 

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

3. LH…LTF-DN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

4. LH…LTF-AN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
หลักเกณฑ์
การสิ้นสุด
สิทธิภาษี
ของ
กองทุน
รวมหุ้น
ระยะยาว 
(LTF) 
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุท่ีค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุท่ีค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุท่ีค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวนั 

3. LH…LTF-DN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุท่ีค่านวณได้เป็นรายวัน 

4. LH…LTF-AN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนท่ีค่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

3. LH…LTF-DN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

4. LH…LTF-AN อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 

กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป ี:  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

2. LH…LTF-A 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

3. LH…LTF-DN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนที่ค่านวณได้เป็นรายวัน 

4. LH…LTF-AN 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่่านวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหนว่ยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LH…LTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LH…LTF-AN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ชื่อยอ่ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิม่เติม :  

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ชื่อยอ่ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LH…LTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LH…LTF-AN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LH…LTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LH…LTF-AN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. LH…LTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LH…LTF-A อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LH…LTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LH…LTF-AN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 
16. วิธีการค่านวณ 
ก่าหนดเวลาในการ
ค่านวณและการ
ประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่า
หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการด่าเนินการใน
กรณีที่มลูค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง : 
 

16.2 เงือ่นไขพิเศษ : 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ตามเอกสารแนบที่ 1) 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

(ตามเอกสารแนบที่ 1) 
 

 

เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
หลักเกณฑ์
การสิ้นสุด
สิทธิภาษี
ของ
กองทุน
รวมหุ้น
ระยะยาว 
(LTF) 
 



 เอกสารแนบที ่1 

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิที่จ าหน่ายไดทั้ง้หมดในช่วง IPO 40,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท 
แบง่เป็น ดังนี้ 

1. ชนดิ-D 10,000 บาท   3. ชนดิ-DN 10,000 บาท   

2. ชนดิ-A 10,000 บาท 4. ชนดิ-AN 10,000 บาท 

 และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด-D  5,000 บาท และ ยอดขายหน่วย

ลงทนุชนดิ A 1,000 บาท 

 กองทนุรวม  ชนดิ-D  ชนดิ-A ชนดิ-DN ชนดิ-AN 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลัง

หักคา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 
(บาท) 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันแรก 

5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิ-D = 

5,000x10,000/40,000=1,250 
- ชนดิ-A = 

5,000x10,000/40,000=1,250  
- ชนดิ-DN = 

5,000x10,000/40,000=1,250 
- ชนดิ-AN = 

5,000x10,000/40,000=1,250  

5,000.00  

 
 

 

1,250.00 

 

 
 

 

 
 

1,250.00 

 

 
 

 

 
 

 
 

1,250.00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1,250.00 

รายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

ไมม่ ี  ไมม่ ี ไมม่ ี   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย

ของกองทนุ 

45,000.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่
วัน (/365) 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 

0.802% 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์

(+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 4 ชนดิหน่วย

ลงทนุ) 

 
 

 

(1.00) 
 

(0.12) 

 
 

 

(0.25 ) 
 

(0.03) 

 
 

 

(0.25) 
 

(0.03) 

 
 

 

(0.25) 
 

(0.03) 

 
 

 

(0.25) 
 

(0.03) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 44,998.98 11,249.72 11,249.72 11,249.72 11,249.72 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 4,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.2497 11.2497 11.2497 11.2497 11.2497 

 

 

 

 

 

 

 



วันที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ ดังนี้ 

การซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-D  5,000 บาท และ ยอดขายหน่วยลงทนุชนดิ A 1,000 บาท 

ในวันนี้สมมตุมิผีลประโยชนเ์กดิขึน้ 5,000 บาท และมยีอดซือ้-ขาย ดังนี้ 

1. ยอดซือ้ชนดิ-D 10,000 บาท   3. ยอดขายชนดิ-DN 1,000 บาท   

2. ยอดขายชนดิ-A 1,000 บาท 4. ยอดซือ้ชนดิ-AN 10,000 บาท 

 

 กองทนุรวม  ชนดิ-D  ชนดิ-A ชนดิ-DN ชนดิ-AN 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่น

หนา้ (บาท) 

44,998.98 11,249.72 11,249.72 11,249.72 11,249.72 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวัน

ท าการ 

กอ่นหนา้ 
1) ขายหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงนิปันผล    

(+5,000 บาท) 
2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่    

(-1,000 บาท) 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ

กองทนุ 

 

 

 
5,000.00 

 
 

(1,000.00) 
 

48,998.98 

 

 

 
5,000.00 

 
 

 
 

16,249.72 

 

 

 
 

 
 

(1,000.00) 
 

10,249.72 

 

 

 
 

 
 

 
 

11,249.72 

 

 

 
 

 
 

 
 

11,249.72 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่2 

5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิ-D = 
5,000x16,249.72/48,998.98=1,658.17 

- ชนดิ-A = 

5,000x10,249.72/48,998.98=1,045.91 
- ชนดิ-DN = 

5,000x11,249.72/48,998.98=1,147.96 
- ชนดิ-AN = 

5,000x11,249.72/48,998.98=1,147.96  

5,000.00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

53,998.88 

 

 
 

 
1658.17 

 

 
 

 
 

 

17,907.88 

 

 
 

 
 

 

1045.91 
 

 
 

 

11,295.63 

 

 
 

 
 

 

 
 

1147.96 
 

 

12,397.68 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1147.96 

12,397.68 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน ( 

/365) 
-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 

0.802% 

-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(+vat)= 
0.107% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 4 ชนดิหน่วย

ลงทนุ) 

 

 
(1.19) 

 

(0.16) 

 

 
(0.39) 

 

(0.05) 

 

 
(0.25) 

 

(0.03) 

 

 
(0.27) 

 

(0.04) 

 

 
(0.27) 

 

(0.04) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 53,997.63 17,907.44 11,295.27 12,397.36 12,397.36 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิ-D = 5,000 / 11.2497 = 

444.4562 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุชนดิ-A = 1,000 / 11.2497 = 

88.8912 หน่วย 

 

 
 

4,355.57 

 

 
 

1,444.46 

 

 
 

911.1088 

 

 
 

1,000 

 

 
 

1,000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.3974 12.3974 12.3973 12.3974 12.3974 

 

 



วันที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ ดังนี้ 

1. ยอดซือ้ชนดิ-D 10,000 บาท   3. ยอดขายชนดิ-DN 1,000 บาท   

2. ยอดขายชนดิ-A 1,000 บาท 4. ยอดซือ้ชนดิ-AN 10,000 บาท 

ในวันนี้สมมตุมิผีลประโยชนเ์กดิขึน้ 6,000 บาท มกีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. ชนดิ-D 1,000 บาท   2. ชนดิ-DN 1,000 บาท   

 กองทนุรวม  ชนดิ-D  ชนดิ-A ชนดิ-DN ชนดิ-AN 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนของวัน

กอ่นหนา้ (บาท) 

53,997.63 17,907.44 11,295.27 12,397.36 12,397.36 

ปรับปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วยลงทุนของ
วันท าการก่อนหนา้และรายการจ่ายเงิน

ปันผล 

1) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-D  
(+10,000 บาท) 

2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิ-A  
(-1,000 บาท) 

3) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิ-DA 
(-1,000 บาท) 

4) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-AN 

(+10,000 บาท) 
5) จ่ายเงนิปันผลชนดิ-D  

(-1,000 บาท) 
6) จ่ายเงนิปันผลชนดิ-DN  

(-1,000 บาท) 

 
 

มูลค่าทรัพยส์นิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิม่-
ลดหน่วยลงทุนและรายการจ่ายเงินปัน

ผล 

 
 

 

 
10,000.00 

 
(1,000.00) 

 
(1,000.00) 

 

10,000.00 
 

(1,000.00) 
 

(1,000.00) 

 
 

69,997.63 

 
 

 

 
10,000.00 

 
 

 
 

 

 
 

(1,000.00) 
 

 

 
 

26,907.44 

 
 

 

 
 

 
(1,000.00) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

10,295.27 

 
 

 

 
 

 
 

 
(1,000.00) 

 

 
 

 
 

(1,000.00) 

 
 

10,397.36 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

10,000.00 
 

 
 

 

 
 

22,397.36 

ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในวันที่ 3 จ านวน 

6,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
- ชนดิ-D 
6,000x26,907.44/69,997.63=2,306.43 
- ชนดิ-A   
6,000x10,295.27/69,997.63=882.48  
- ชนดิ-DN  
6,000x10,397.36/69,997.63=891.23 
- ชนดิ-AN  

6,000x22,397.364/69,997.63=1,919.83 
 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 

  

6,000.00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

75,997.63 

 

 
 

 
2,306.43 

 

 
 

 
 

 
 

29,213.87 

 

 
 

 
 

 

882.48 
 

 
 

 
 

11,177.75 

 

 
 

 
 

 

 
 

891.23 
 

 
 

11,288.59 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1,919.83 
 

24,317.20 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วัน       
(/ 365) 
-คา่ธรรมเนียมการจัดการ  
(+vat) = 0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  
(+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 4 ชนดิหน่วยลงทนุ) 
  

 

 
 

(1.67) 
(0.22) 

 

 
 

(0.64) 
(0.09) 

 

 
 

(0.25) 
(0.03) 

 

 
 

(0.25) 
(0.03) 

 

 
 

(0.53) 
(0.07) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV)  75,995.74 29,213.14 11,177.47 11,288.31 24,316.60 

 



จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิ-D = 10,000 / 12.3974 

= 806.6207 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุชนดิ-A = 1,000 / 
12.3973 = 80.6627 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุชนดิ-DN = 1,000 / 

12.3974 = 80.6620 หน่วย 

- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิ-AN = 10,000 / 12.3974 

= 444.4562 หน่วย  

5,807.48  
2,251.0769 

 
 

 

 
830.4461 

 
 

 

 
 

 
 

919.3379 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1,806.6207 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 13.0858 12.9774 13.4595 12.2787 13.4597 

 

 



 

 

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการการเปลี่ยนแปลงชื่อยอกองทนุ และ  

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)  

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 
 ส่วนโครงการ 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
คำจำกัดความ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง  

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนเปิด 
แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว  
(ช่ือย่อ : LHSMARTLTF-D)  
 
 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หมายถึง  
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุน้ระยะยาว  
(ช่ือย่อ : LHSMARTLTF-DN)  
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
เดิมถือว่าอยู่ชนิด
จ่ายเงินปันผล  
LHSMARTLTF-D  
  

1. ชื่อ ประเภท 
และอายุของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม 

ชื่อย่อ : LHSMART-LTF 

 

ชื่อย่อ : LHSMARTLTF 

 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
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2. จำนวนเงินทุน
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
มูลคา่ท่ีตราไว้ 
จำนวน ประเภท 
ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย : 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 

 

 

 

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

2.6. มลูค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มลูค่าขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลค่าขั้นตำ่ของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.7. มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.8. มลูค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D 
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่
กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
เดิมถือว่าอยู่ชนิด
จ่ายเงินปันผล  
LHSMARTLTF-D   
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

 

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHSMARTLTF-D จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHSMARTLTF-DN จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 
 

4. การแบ่งชนิด
หนว่ยลงทุน (Class 
of Unit) : 

 

--ไม่มี-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- สิทธิที่จะไดร้ับเงินปันผล 
4.3  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอยีดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดจ่ายเงินปันผล
และสิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

LHSMARTLTF-D 

เหมาะสำหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดาที่ต้องการรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินปันผล และนำเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหัก
ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ี

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
เดิมถือว่าอยู่ชนิด
จ่ายเงินปันผล  
LHSMARTLTF-D   
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กรมสรรพากรกำหนด โดยต้องเปน็
การซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2562 เท่าน้ัน และโดยที่
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 317 (พ.ศ. 
2559) กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท
จัดการจะไมเ่ปิดใหผู้้ลงทุนซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษไีด้อีก และ/หรอื 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ชนิดจ่ายเงินปันผล LHSMARTLTF-DN 

เหมาะสำหรับผูล้งทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปดิโอกาสใหผู้้
ลงทุนรับรายไดส้ม่ำเสมอจากเงินปัน
ผล  

 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม
และผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน: 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
การได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

 

 

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกนิร้อยละ 4.28 ต่อป ีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อป ีของมูลค่าทรัพย์สิน

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
เดิมถือว่าอยู่ชนิด
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15.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

15.2.1   ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.2   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน 

 

 

 

 

สุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

 

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

จ่ายเงินปันผล  
LHSMARTLTF-D   
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15.2.3   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้
เป็นรายวัน 

 

 

 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ 

 

 

 

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป ี:  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนทีค่ำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อตัรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHSMARTLTF-D อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHSMARTLTF-DN อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
16. วิธีการคำนวณ 
กำหนดเวลาในการ
คำนวณและการ
ประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่า
หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการดำเนินการใน
กรณีที่มลูค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง : 
 

16.2 เงือ่นไขพิเศษ : 
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กำหนด  

2.  บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ……….  
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ……. 
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ………..  
(ก) ………    
(ข) ……… 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กำหนด  

(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่
เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วน
ตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การ
สิ้นสุดสิทธิภาษี
ของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 
(LTF) 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
เดิมถือว่าอยู่ชนิด
จ่ายเงินปันผล  
LHSMARTLTF-D   
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(ค) ……… 
(ง) ……….  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และ…….. 

 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้อง
มีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ ยโดยใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนทีข่ายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (ได้แก่ 
รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
ต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 
 
 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
(ตามเอกสารแนบที่ 2) 

 
 



เอกสารแนบที ่2 

 

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิที่จ าหน่ายไดทั้ง้หมดในช่วง IPO 20,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย = 10 บาท 

แบง่เป็น ดังนี้ 

1. ชนดิ-D 10,000 บาท   2. ชนดิ-DN 10,000 บาท   

 และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด-D  5,000 บาท และ ยอดขายหน่วย

ลงทนุชนดิ  DN 1,000 บาท 

 กองทนุรวม  ชนดิ-D ชนดิ-DN 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลังหัก

คา่ธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

20,000.00 10,000.00 10,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันแรก 5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิ-D = 5,000x10,000/20,000=2,500 
- ชนดิ-DN = 5,000x10,000/20,000=2,500 

5,000.00  
 

2,500.00 

 
 

 
2,500.00 

รายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุแตล่ะ

ชนดิ 

ไมม่ ี  ไมม่ ี  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 25,000.00 12,500.00 12,500.00 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน (/365) 
- คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 
0.107% 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 
(0.54) 

(0.074) 

 
(0.27 ) 

(0.037) 
 

 
(0.27) 

(0.037) 
 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 24,999.39 12,499.69 12,499.69 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 2,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.4996 12.4996 12.4996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ ดังนี้ 

การซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-D  5,000 บาท และ ยอดขายหน่วยลงทนุชนดิ DN 1,000 บาท 

ในวันนี้สมมตุมิผีลประโยชนเ์กดิขึน้ 5,000 บาท และมยีอดซือ้-ขาย ดังนี้ 

1. ยอดซือ้ชนดิ-D 10,000 บาท   2. ยอดซือ้ชนดิ-DN 10,000 บาท   

 กองทนุรวม  ชนดิ-D ชนดิ-DN 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวัน
กอ่นหนา้ (บาท) 

24,999.39 12,499.69 12,499.69 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวัน

ท าการ 
กอ่นหนา้ 

1) ขายหน่วยลงทนุชนดิ D จ่ายเงนิปันผล   

(+5,000 บาท) 
2) รับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่   

(-1,000 บาท) 
 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของ
กองทนุ 

 

 
 

5,000.00 

 
(1,000.00) 

 
 

28,999.39 

 

 
 

5,000.00 

 
 

 
 

17,499.69 

 

 
 

 

 
(1,000.00) 

 
 

11,499.69 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันที ่2 

5,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิ-D = 

5,000x17,499.69/28,999.39=3,017.25 
- ชนดิ-DN = 

5,000x11,499.69/28,999.39=1,982.75  

5,000.00 

 
 

 

 
 

 
 

33,999.39 

 

 
 

 

3,017.25 
 

 
 

20,516.94 

 

 
 

 

 
1,982.75 

 
 

13,482.44 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน ( 
/365) 

-คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% 

-คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(+

vat)= 0.107% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 4 
ชนดิหน่วยลงทนุ) 

 
 

(0.74) 
 

(0.10) 

 
 

(0.45) 
 

(0.06) 

 
 

(0.29) 
 

(0.04) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 33,998.55 20,516.43 13,482.11 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วย
ลงทนุชนดิ-D = 5,000 / 12.4996= 
400.0128 หน่วย 

- หน่วยลงทนุลดลงจากการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุชนดิ-DN = 1,000 / 12.4996= 
80.0025 หน่วย 

 
 

 
2,320.0103 

 
 

 
1,400.0128 

 
 

 
919.9975 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.6544 14.6544 14.6545 

 

 

 

 

 



วันที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ ดังนี้ 

1. ยอดซือ้ชนดิ-D 10,000 บาท   3. ยอดซือ้ชนดิ-DN 10,000 บาท   

ในวันนี้สมมตุมิผีลประโยชนเ์กดิขึน้ 3,000 บาท มกีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. ชนดิ-D 1,000 บาท   2. ชนดิ-DN 1,000 บาท   

 กองทนุรวม  ชนดิ-D ชนดิ-DN 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่น
หนา้ (บาท) 

33,998.55 20,516.43 13,482.11 

ปรับปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วยลงทุนของวันท า

การกอ่นหนา้และรายการจ่ายเงนิปันผล 
1) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-D  

(+10,000 บาท) 

2) ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ-DN 
(+10,000 บาท 

3) จ่ายเงนิปันผลชนดิ-D  
(-1,000 บาท) 

4) จ่ายเงนิปันผลชนดิ-DN  
(-1,000 บาท) 

 

มูลค่าทรัพย์สินหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทนุและรายการจ่ายเงนิปันผล 

 

 
 

10,000.00 

 
10,000.00 

 
(1,000.00) 

 
(1,000.00) 

 

51,998.55 

 

 
 

10,000.00 

 
 

 
(1,000.00) 

 
 

 

29,516.43 

 

 
 

 

 
10,000.00 

 
 

 
(1,000.00) 

 

22,482.11 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในวันที ่3 จ านวน 3,000 
บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
- ชนดิ-D 
3,000 x 29,516.43/51,998.55 = 1,702.92 
- ชนดิ-DN  
3,000 x 22,482.11/51,998.55 = 1,297.08 
 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย  

3,000.00 
 

 
 

 

 
 

 
54,998.54 

 
 

 
 

1,702.92 

 
 

 
31,219.35 

 
 

 
 

 

 
1,297.08 

 
23,779.19 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วัน      (/ 365) 
-คา่ธรรมเนียมการจัดการ  
(+vat) = 0.802% 
-คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  
(+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 4 ชนดิหน่วยลงทนุ) 
  

 

 
 

(1.21) 

(0.16) 

 

 
 

(0.69) 

(0.09) 

 

 
 

(0.52) 

(0.07) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
 

54,997.18 31,218.57 23,778.60 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุ
ชนดิ-D = 10,000 / 14.2850 = 682.3889 

หน่วย 
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุ
ชนดิ-DN = 10,000 / 14.6545 = 
682.3843 หน่วย 

3,684.7835 2,082.4017 1,602.3818 
 

 

 
 

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 14.9254 14.9916 14.8395 

 

 


