
 

 

ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที่ 036/2563 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 7 กองทุน 

1. กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)  
2. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีร้ะยะสั้น พลสั (LHSTPLUS)  
3. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้(LHDEBT) 
4. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A (LHPROP-A) 
5. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ (LHGEQ) 
6. กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ (LHSTRATEGY) 
7. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้  

(LHPROP-INFRA) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจำนวน 7 กองทุน เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) โดยบริษัทจัดการได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 19 และ 22 
มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายเครือข่ายธนาคารและ
สถาบัน โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2155 ได้ทุกวันในเวลาทำการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

  



 

 

รายละเอียดการแก้ไขโครงการ 

(1) กองทุน LHMM แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ที่ 
ชนิดสะสมมูลค่า (LHMM-A) 

มี 2 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHMM-A) มผีลตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563  
2. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHMM-L)  

(ยังไม่เปิดให้บริการ) 

(2) กองทุน LHSTPLUS แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน 

- ผู้ถือหนว่ยลงทุนเดมิจะอยู่ที่ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (LHSTPLUS-A) 

มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHSTPLUS-A) มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563   
2. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHSTPLUS-L)  

(ยังไม่เปิดให้บริการ) 
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHSTPLUS-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

(3) กองทุน LHDEBT แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ชนิดหน่วยลงทุน (Class) มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 

1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(LHDEBT-R) 
 

มี 5 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R) 
4. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ (LHDEBT-L)  

(ยังไม่เปิดให้บริการ) 
5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDEBT-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

(4) กองทุน LHPROP-A แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อย่อกองทุน และ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ช่ือย่อกองทุน LHPROP-A LHPROPA 
ประเภทกองทุนตาม
นโยบายการลงทุน 

ประเภทอื่น ๆ ประเภทผสม (ไม่กระทบนโยบายการลงทุนเดมิ) 

ชนิดหน่วยลงทุน (Class) ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ที่ชนิด
จ่ายเงินปันผล (LHPROPA-D) 

มี 5 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPA-D) มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563  
2. ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHPROPA-ASSF) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
3. ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (LHPROPA-DSSF) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
4. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ (LHPROPA-L)  

(ยังไม่เปิดให้บริการ) 
5. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHPROPA-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

(5) กองทุน LHPROP-INFRA แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อยอ่กองทุน และ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ช่ือย่อกองทุน LHPROP-INFRA LHPROPINFRA 
ชนิดหน่วยลงทุน  
(Class) 

ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะอยู่ที่ชนิด
จ่ายเงินปันผล (LHPROPINFRA-D) 

มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPINFRA-D) มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563  
2. ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ (LHPROPINFRA-L)  

(ยังไม่เปิดให้บริการ) 
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHPROPINFRA-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 



 

 

(6) กองทุน LHSTRATEGY และ กองทุน LHGEQ แก้ไขโครงการเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (เพ่ิม Class) 
เรื่องที่แก้ไขโครงการ เดิม ใหม ่
ชนิดหน่วยลงทุน  
(Class) 

มี 3 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHxx-A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHxx-D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(LHxx-R) 
 

มี 6 ชนิดหน่วยลงทุน 
1. ชนิดสะสมมลูค่า (LHxx-A) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHxx-D) 
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHxx-R) 
4. ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHxx-ASSF) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
5. ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (LHxx-DSSF) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHxx-E) (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

(7) ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออม 
อนึ่ง กรณีบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบล่วงหน้าก่อน
เปิดให้บริการ 
หมายเหตุ :  
1. ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน  
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า (Class ASSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปนัผล (Class DSSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุน
รับรายไดส้ม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. หน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (Class L) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม กองทุน
ส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนอื่นใดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหรือการลงทุนในหรือมไีว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศ 
6. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่ม 
ผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 
7. กองทุนรวมเพ่ือการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
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ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการ 

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี พลัส A (LHPROP-A) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล (LHPROP-INFRA)  

 

หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
คำจำกัดความ ไม่ม ี  

กองทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน 

A D ASSF DSSF L E 

สะสม
มูลค่า 

จ่ายเงนิ
ปันผล 

เพื่อการออม
และสะสม

มูลค่า 

เพื่อการออม
และจ่ายเงนิ

ปันผล 

ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกองทุน
ภายใต้การ

บริหารจัดการ 

ช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส ์

LHPROP-A        

LHGEQ          

LHSTRATEGY          

LHPROP-
INFRA 

        

LHSTPLUS          

LHDEBT           

LHMM           

“A” หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุนเปิด แอล 
เอช.... (ช่ือย่อ : LH....-A) 

“D” หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปนัผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุน
เปิด แอล เอช ..... (ช่ือย่อ : LH...-D) 

“ASSF”หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมและสะสมมลูค่าของกองทุนเปิด แอล เอช .... (ช่ือย่อ : LH.... -ASSF)  

 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให ้
ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
“DSSF” หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมและจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช.…. (ช่ือย่อ : LH…..-DSSF) 

“L” หน่วยลงทุนชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ หมายถึง หน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/
หรือกองทุนอื่นใดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหรือการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศของกองทุนเปิด แอล เอช….(ช่ือย่อ : LH….-L) 

“E” หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนที่ทำ
รายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศเพิ่มเติมในอนาคตของกองทุนเปิด แอล เอช…….(ช่ือย่อ : LH….-E) 

กองทุนรวมเพื่อการออม หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 

 

1. ช่ือ 
ประเภท 
และอายุของ
โครงการ
จัดการ
กองทุนรวม 

เฉพาะกองทุน LHPROP-A , LHPROP-INFRA 

1.3  ช่ือย่อ : LHPROP-A 

1.3  ช่ือย่อ : LHPROP-INFRA 

 
เฉพาะกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY และ LHGEQ 

เงื่อนไขอื่น ๆ :    

ไม่มี 
 
 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHPROP-INFRA 

1.3  ช่ือย่อ : LHPROPA 

1.3  ช่ือย่อ : LHPROPINFRA 

 
เพิ่มข้อความ  สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY และ LHGEQ 

เงื่อนไขอื่น ๆ :    

ผู ้ลงทุนที ่ปฏิบัต ิตามเงื ่อนไขตามที ่ประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาในการ
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง ื ่อนไข และวิธ ีการ อื ่นใดที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ประกาศกำหนดในอนาคต  

 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
การเพิ่มชนิด
หน่วยลงทุน 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
2. จำนวน
เงินทุนของ
โครงการ
จัดการ
กองทุนรวม 
มูลค่าที่ตรา
ไว้ จำนวน 
ประเภท 
ราคาของ
หน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย : 

- ไม่มี - ชนิด LH…- A  
สำหรับกองทุน LHSTPLUS และ LHMM 

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

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให ้
ผู้ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
ซึ่งชนิด A 
สำหรับลูกค้า
เดิม โดยการ
เพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

- ไม่มี - ชนิด LH…- D  
สำหรับกองทุน LHPROP-A  และ LHPROP-INFRA 

 รายละเอียด 
LHPROP-A LHPROP-

INFRA 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  5,000 ไม่กำหนด 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 5,000 ไม่กำหนด 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 5,000 ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 500 ไม่กำหนด 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 ไม่กำหนด 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ไม่กำหนด  

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
ซึ่งชนิด D 
สำหรับลูกค้า
เดิม โดยการ
เพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

- ไม่มี - ชนิด LH…- ASSF และ ชนิด LH…- DSSF  
สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ 

 รายละเอียด 
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  ไม่กำหนด 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

 

เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

- ไม่มี - ชนิด LH…- L  
สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTPLUS, LHDEBT และ LHMM 

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

 
 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

- ไม่มี - ชนิด LH…- E 
สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTRATEGY, LHGEQ, LHSTPLUS และ 
LHDEBT 

 รายละเอียด รายละเอียด 
 LHPROP-INFRA, 

LHSTRATEGY, 
LHSTPLUS และ 

LHDEBT 

LHPROP-A , 
LHGEQ 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก :  ไม่กำหนด 500 บาท 
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 500 บาท 
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 500 บาท 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด 
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2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด 50 หน่วย 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 100 บาท 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

 

ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

3. 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
จัดการ
กองทุนรวม 

เฉพาะกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ 
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
รายการ): 
ไม่ได้ระบุเรื่องกองทุนรวมเพื่อการออม 
 
เฉพาะกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ 
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 

เพิ่มข้อความ สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ 
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ): 
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 
 
เพิ่มข้อความ สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ 
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 
 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 

4. การแบ่ง
ชนิดหน่วย
ลงทุน (Class 
of Unit) : 

เฉพาะ LHPROP-A LHPROP-INFRA LHSTPLUS  และ  LHMM 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

มี ไม่มี 

LHPROP-A   

LHGEQ   

LHSTRATEGY   

LHPROP-INFRA   

LHSTPLUS   

LHDEBT   

LHMM   

 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHPROP-INFRA , LHSTPLUS  และ  LHMM 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

กองทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

มี ไม่มี 

LHPROP-A   

LHGEQ   

LHSTRATEGY   

LHPROP-INFRA   

LHSTPLUS   

LHDEBT   

LHMM   

 
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

กองทุน ปรเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
ซึ่งชนิด A, D 
สำหรับลูกค้า
เดิม โดยการ
เพิ่มชนิด
ดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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ค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล 

สิทธิประโยชน์
ทางภาษีชนิด
เพื่อการออม 

(SSF) 

LHPROP-A ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHGEQ ไม่มี  ไม่มี 

LHSTRATEGY ไม่มี  ไม่มี 

LHPROP-INFRA ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHSTPLUS ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHDEBT ไม่มี  ไม่มี 

LHMM ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

A D SSFA SSFD L E 

สะสม
มูลค่า 

ปันผล 
เพื่อการออม
และสะสม

มูลค่า 

เพื่อการ
ออมและ
จ่ายเงิน
ปันผล 

ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกองทุน
ภายใต้การ

บริหารจัดการ 

ช่องทาง
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 

LHPROP-A ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHGEQ   ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHSTRATEGY   ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHPROP-INFRA ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHSTPLUS ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHDEBT   ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

LHMM ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้

ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล 

สิทธิประโยชน์
ทางภาษีชนิด
เพื่อการออม 

(SSF) 

LHPROP-A    

LHGEQ    

LHSTRATEGY    

LHPROP-INFRA     

LHSTPLUS      

LHDEBT     

LHMM      

 

4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุน 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

A D ASSF DSSF L E 

สะสม
มูลค่า 

ปันผล 
เพื่อการ
ออมและ

สะสมมูลค่า 

เพื่อการ
ออมและ

จ่ายเงนิปัน
ผล 

ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกองทุน
ภายใต้การ

บริหารจัดการ 

ช่องทาง
อิเลก็ทรอ

นิกส ์

LHPROP-A  -      

LHGEQ      -  

LHSTRATEGY        

LHPROP-INFRA       

LHSTPLUS       

LHDEBT       

LHMM         
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คำอธิบายเพิ่มเติม 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า LH...-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล LH...-D 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล 
รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมและสะสม
มูลค่า 

LH...-ASSF 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หาก
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมและ
จ่ายเงินปันผล 

LH...-DSSF 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจาก
เงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.หน่วยลงทุนชนิดผู้ถือ
หน่วยลงทุนกองทุน
ภายใต้การบริหาร
จัดการ 

LH...-L 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ และ/หรือกองทุนอื่นใดท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการหรือการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศ 
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6.ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ LH...-E 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ 
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศเพ่ิมเติมในอนาคต 

 

6. การเสนอ
ขายภายหลัง
การเสนอขาย
ครั้งแรก : 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
6.2.5.3  
ไม่มี. 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 

6.2.....วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถตดิต่อขอรับคู่มือการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษทัจัดการ ตามวัน เวลา ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) 

6.2.5.xx  การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.2.5xx สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

7. การรับซื้อ
คืนหน่วย
ลงทุน 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 

7.2 รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำ
การ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละ
รายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่
ปรากฏในระบบนายทะเบียน  

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

 สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 

7.4 รายละเอยีดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ 
………… 
ไม่มี  

 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 

7.4 รายละเอยีดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ 
…….... 

ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

7.9 
รายละเอียด
เพิ่มเตมิ : 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
7.9 รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
…………… 
ไม่มี  
 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
7.9 รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
……..... 
xx. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน 
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแตล่ะรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันท่ีลงทุน หมายถึงวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไดล้งทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมในแต่ละรายการ และในกรณทีี่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้
หมายความถึงวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่
รับโอนนั้น 

xx.การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหนว่ยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อกำหนด
ในกฎหมายภาษีอากร 

 

8 การ
สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHSTRATEGY, LHGEQ 
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
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... 
 

(1) ......  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมกรณีมคีำสั่งให้บริษัทจดัการสบัเปลี่ยน (โอนย้ายการ
ลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนนิการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์
ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
กำหนดเป็นอย่างอื่น 
(3)...... 
(4)....... 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้สามารถขอรับ คู่มือการลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทำการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัท
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) 
และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทำ
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าเป็นการชั่วคราว 
และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา
เข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปิดรับคำสั่งดังกล่าว 

เง่ือนไขอื่น ๆ 

...  

ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 

xx. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน 
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้
หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับ
โอนนั้น 

กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการ
ลงทุน)  

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความ
เสี่ยงต่ากว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร  
โดยได้รับยกเว้นไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรอื 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ที่เกิดขึ้น 

… 
13. เงื่อนไข
และข้อจำกัด
ในการจัดสรร
และการโอน
หน่วยลงทุน 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHSTRATEGY, LHGEQ 
ไม่มี 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHSTRATEGY, LHGEQ 
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, DSSF 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน 

หรือนำไปเป็นประกันได้ 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 

14. การ
จ่ายเงินปัน
ผล : 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTRATEGY และ 
LHGEQ 
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด DSSF และ ชนิด D 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTRATEGY และ LHGEQ 
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด DSSF และ ชนิด D 
เพิ่ม 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 
 
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
      หน่วยลงทุนชนิด ...... : จ่าย 
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและ
จะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล
นั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ท้ังนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการ
จ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที ่เหมาะสม
ดังต่อไปนี้ 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อ  
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกัน
สำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจาก
บัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว ้นแต่เป ็นกรณีที ่ได ้ร ับยกเว้น ทั ้งน ี ้  ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจาก
บัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิ
ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
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 สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTRATEGY, 

LHGEQ, LHSTPLUS, LHDEBT และ LHMM 

 

สำหรับกองทุน LHPROP-A, LHPROP-INFRA, LHSTRATEGY, LHGEQ และ LHDEBT  
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด ASSF, ชนิด L และ ชนิด E 
เพิ่ม 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี 
14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

15. 
ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บ
จากกองทุน
รวมและ 
ผู้สั่งซื้อหรือ 
ผู้ถือหน่วย
ลงทุน: 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
การได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
 
เฉพาะกอง  LHPROP-A 

ไม่เกินร้อยละ LHPROP-A 

Total Fee 5.35 
Mgt Fee 2.14 
Trustee Fee 0.11 
Regis Fee 0.27 
Front-end Fee 2.68 
Back-end Fee 2.68 
Switching in fee 2.68 
Switching out fee 2.68 

 
 

เพิ่ม ข้อมูลค่าธรรมเนียมของชนิดหน่วยลงทุน ASSF, DSSF, L, E 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
เฉพาะกอง  LHPROP-A 

ไม่เกินร้อยละ D DSSF ASSF L E 

Total Fee 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 
Mgt Fee 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
Front-end Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Back-end Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Switching in fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Switching out fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68  

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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 เฉพาะกองทุน LHPROP-INFRA 

ไม่เกินร้อยละ LHPROP-INFARA 
Total Fee 3.75 
Mgt Fee 2.68 
Trustee Fee 0.11 
Regis Fee 0.54 
Front-end Fee 2.68 
Back-end Fee 2.68 
Switching in fee 2.68 
Switching out fee 2.68 

 

เฉพาะกองทุน LHPROPINFRA 
ไม่เกินร้อยละ D L E 
Total Fee 3.75 3.75 3.75 
Mgt Fee 2.68 2.68 2.68 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.54 0.54 0.54 
Front-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Back-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Switching in fee 2.68 2.68 2.68 
Switching out fee 2.68 2.68 2.68  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะกองทุน LHSTRATEGY 
ไม่เกินร้อยละ A D R 

Total Fee 4.28 4.28 4.28 
Mgt Fee 3.21 3.21 3.21 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0.94 0.94 
Front-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Back-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Switching in fee 2.68 2.68 2.68 
Switching out fee 2.68 2.68 2.68  

เฉพาะกองทุน LHSTRATEGY 
ไม่เกินร้อยละ A D R ASSF DSSF E 

Total Fee 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 
Mgt Fee 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.81 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 
Front-end Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Back-end Fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Switching in fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
Switching out fee 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68  
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
 เฉพาะกองทุน LHGEQ 

ไม่เกินร้อยละ LHGEQ-A LHGEQ-D LHGEQ-R 
Total Fee 5.00 5.00 5.00 
Mgt Fee 2.50 2.50 2.50 
Trustee Fee 0.100 0.100 0.100 
Regis Fee 0.50 0.50 0.50 
Front-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Back-end Fee 2.50 2.50 2.50 
Switching in fee 2.50 2.50 2.50 
Switching out fee 2.50 2.50 2.50  

เฉพาะกองทุน LHGEQ 
ไม่เกินร้อยละ A D R ASSF DSSF E 
Total Fee 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mgt Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
Trustee Fee 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 
Regis Fee 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Front-end Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
Back-end Fee 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
Switching in fee 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
Switching out fee 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 

 

 เฉพาะกองทุน LHDEBT 

ไม่เกินร้อยละ 
LHDEBT-

A 
LHDEBT-

D 
LHDEBT-

R 
Total Fee 2.14 2.14 2.14 
Mgt Fee 0.81 0.81 0.81 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.94 0.94 0.94 
Front-end Fee - - - 
Back-end Fee - - - 
Switching in fee - - - 
Switching out fee - - - 

 

เฉพาะกองทุน LHDEBT 
ไม่เกินร้อยละ A D R 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 0.94 0.94 0.94 
Front-end Fee - - - - - 
Back-end Fee - - - - - 
Switching in fee - - - - - 
Switching out fee - - - - - 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
 เฉพาะกองทุน LHSTPLUS 

ไม่เกินร้อยละ 
LHSTPL

US 
Total Fee 3.21 
Mgt Fee 2.14 
Trustee Fee 0.11 
Regis Fee 0.54 
Front-end Fee 2.68 
Back-end Fee 2.68 
Switching in fee 2.68 
Switching out fee 2.68 

 

เฉพาะกองทุน LHSTPLUS 
ไม่เกินร้อยละ A L E 

Total Fee 3.21 3.21 3.21 
Mgt Fee 2.14 2.14 2.14 
Trustee Fee 0.11 0.11 0.11 
Regis Fee 0.54 0.54 0.54 
Front-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Back-end Fee 2.68 2.68 2.68 
Switching in fee 2.68 2.68 2.68 
Switching out fee 2.68 2.68 2.68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะกองทุน LHMM 
ไม่เกินร้อยละ LHMM 

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

 

เฉพาะกองทุน LHMM 
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 - - 
Back-end Fee - - 
Switching in fee - - 
Switching out fee - - 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
16.
 วิธีการ
คำนวณ 
กำหนดเวลา
ในการคำนวณ 
และการ
ประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วย
ลงทุน และ
ราคาหน่วย
ลงทุน 
หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดำเนินการใน
กรณีที่มลูค่า
หน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง 

- ทุกกองทุน - 

- ไม่มี - 

-ทุกกองทุน- 

เพิ่ม ตารางวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิด 

ตามเอกสารแนบ 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
 

20. 
ข้อกำหนด
อื่น ๆ 
 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

ไม่มี 

สำหรับกองทุน LHPROP-A , LHSTRATEGY  และ LHGEQ  

20.xx   ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม  

1. บริษัทจัดการจดัให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน  
ผลประโยชน์  และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In 
First Out – FIFO)   โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนาย
ทะเบียน  

2.   หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม และหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจดัให้มีการจัดทำหนงัสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุน หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ 

เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกใน
การลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยและ
เป็นไปตาม
นโยบายบริษัท 
โดยการเพิ่ม
ชนิดดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อผู้ถือ
หน่วยเดิม 
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หัวข้อ ปัจจุบนั ข้อความที่แก้ไข หมายเหตุ 
วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังนี ้

2.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม  จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปภีายในเดือนมีนาคมของ
ปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม  เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยตุิการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทนุกองทุนรวมเพื่อการ
ออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีสิ้นสดุการได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
สำหรับเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นคา่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม 

2.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น  จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนคา่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนต่อเนื่อง  และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมท่ีจะใหเ้จา้พนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได ้

2.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็น
หลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
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ตารางวิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิด 

วนัที ่1 มมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมดในชว่ง IPO 45,000 บาท มูลคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท  

(แบง่เป็น 1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 10,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ L 5,000 และ 5. ชนดิ E 5,000) และสมมตุมิี
ผลประโยชนใ์นวันแรก 5,000 บาท และมยีอดซือ้ขายหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 5,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ L 5,000 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลังหักคา่ธรรมเนียมการ

ขาย (ถา้ม)ี (บาท) 
35,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันแรก 5,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
-ชนดิ A = 5,000x10,000/50,000=1,000 

-ชนดิ D = 5,000x10,000/50,000=1,000 
-ชนดิ R = 5,000x5,000/50,000= 500  

-ชนดิ L = 5,000x5,000/50,000= 500  

-ชนดิ E = 5,000x5,000/50,000= 500 

5,000.00      

1,428.57  

        

1,428.57  

          

714.29  

          

714.29  

714.29 

รายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 40,000.00 11,428.57 11,428.57 5,714.29 5,714.29 5,714.29 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน (/365)             

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

 - คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(0.88) (0.25) (0.25) (0.13) (0.13) (0.13) 

(0.12) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 39,999.00 11,428.29 11,428.29 5,714.14 5,714.14 5,714.14 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 3,500.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 500.0000 500.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 11.4283 
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วนัที ่2 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้  

(1. ชนดิ A 10,000 บาท และ 2. ชนดิ D 5,000 บาท และ 3.ชนดิ R 5,000 บาท  และ 4. ชนดิ L 5,000 )  
และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่อง 5,500 และในวันนี้มยีอดซือ้หน่วยลงทนุชนดิ A  10,000 บาท และมยีอดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชนดิ L 1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่นหนา้ (บาท) 39,999.00 11,428.29 11,428.29 5,714.14 5,714.14 5,714.14 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้             

1) ชนดิ A (+10,000 บาท)  10,000.00 10,000.00         

2) ชนดิ D (+5,000 บาท)  5,000.00   5,000.00       

3) ชนดิ R (+5,000 บาท)  5,000.00     5,000.00     

4) ชนดิ L (+5,000 บาท)  5,000.00       5,000.00   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 64,999.00 21,428.29 16,428.29 10,714.14 10,714.14 5,714.14 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันสอง 5,500 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิ A = 5,500x16,110.83/84,998.75=1,366.02 
-ชนดิ D = 5,500x16,110.83/84,998.75=1,042.48 

-ชนดิ R = 5,500x10,555.42/84,998.75= 683.01 
-ชนดิ L = 5,500x10,555.42/84,998.75= 683.01  

-ชนดิ E = 5,500x5,555.42/84,998.75= 359.47 

5,500.00      
1,813.19  

1,390.11 906.60 906.60 483.51 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 70,499.00 23,241.48 17,818.39 11,620.74 11,620.74 6,197.66 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน (/365)             

 - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 

 - คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

-1.55 -0.51 -0.39 -0.26 -0.26 -0.14 

-0.21 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 70,497.25 23,240.90 17,817.95 11,620.45 11,620.45 6,197.50 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จากการขายหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1) ชนดิ A = 10,000/11.1108= 900.0224 
2) ชนดิ D = 5,000/11.1108= 450.0112 

3) ชนดิ R = 5,000/11.1108= 450.0112 
4) ชนดิ L = 5,000/11.1108= 450.0112 

5,750.0560 1,900.0224 1,450.0112 950.0112 950.0112 500.0000 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.2603 12.2319 12.2881 12.2319 12.2319 12.3950 
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วันที ่3 ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุและขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้  

(จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิ A 10,000 บาท และมยีอดซือ้หน่วยลงทนุชนดิ E 10,000 บาท)  
และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่าม 3,000 และ ในวันนี้มกีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิ D 1,000 บาท และ มกีารขายคนือัตโนมัต ิ1,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนดิ A ชนดิ D ชนดิ R ชนดิ L ชนดิ E 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนของวันกอ่นหนา้ (บาท) 70,497.25 23,240.90 17,817.95 11,620.45 11,620.45 6,197.50 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้             

1)   ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ A (+10,000 บาท) 10,000.00 10,000.00         
2)   ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ E (+10,000 บาท) 10,000.00         10,000.00 

3) จ่ายเงนิปันผลชนดิ D (-1,000 บาท) -1,000.00   -1,000.00       

3) ขายคนือัตโนมัตชินดิ R (-1,000 บาท) -1,000.00     -1,000.00     

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้ายของกองทนุ 88,497.25 33,240.90 16,817.95 10,620.45 11,620.45 16,197.50 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในวันทีส่าม 3,000 บาท 
วธิคีดิการปันสว่นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

-ชนดิ A = 3,000x32,476.29/106,996.50=1,366.02 

-ชนดิ D = 3,000x16,152.89/106,996.50=1,042.48 
-ชนดิ R = 3,000x10,238.14/106,996.50= 683.01 

-ชนดิ L = 3,000x11,238.14/106,996.50= 683.01  
-ชนดิ E = 3,000x15,914.74/106,996.50= 359.47 

3,000.00 1126.85 570.12 360.03 393.93 549.08 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ่้าย 91,497.25 34,367.74 17,388.07 10,980.48 12,014.38 16,746.59 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทนุรวมตอ่วัน  

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

 - คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+vat) = 0.107% 
(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

-2.01 -0.76 -0.38 -0.24 -0.26 -0.37 

-0.27 -0.10 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 91,494.97 34,366.89 17,387.63 10,980.20 12,014.08 16,746.17 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

1) ชนดิ A = 10,000/11.8295= 845.34 
2) ชนดิ R = (1,000)/11.8295= (84.53) 

3) ชนดิ E = 10,000/11.8295= 845.34 

7,386.2119 2,745.3676 1,450.0112 895.4767 950.0112 1,345.35 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 12.3873 12.5181 11.9914 12.2619 12.6462 12.4475 

 


