
 

 

ประกาศ 
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  

เลขที่ 012/2564 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมจำนวน 44 กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจำนวน 44 กองทุน เกี่ยวกับเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ สั่งขายคืน การยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ  

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

  



 

 

เอกสารแนบ 

รายละเอียดการแก้ไขโครงการ 

1. กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF) 
2. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว  (LHSMARTLTF) 
3. กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
4. กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 
5. กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพือ่การเลี้ยงชีพ (LHGOVRMF) 
6. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 
7. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGEQRMF) 
8. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพือ่การออม (LHSMARTDSSF) 
9. กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ (LHSTRATEGY) 
10. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท (LHGMA) 
11. กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 
12. กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHMMPVD) 
13. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) 
14. กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค (LHTOPPICK) 
15. กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 
16. กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 
17. กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ (LHFL) 
18. กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้ (LHMSFL) 
19. กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง (LHIP) 
20. กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (LHSMART) 
21. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ (LHPROPINFRA) 
22. กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง (LHSELECT) 
23. กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตี้ (LHOPP) 
24. กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส (LHWPLUS) 
25. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้(LHDEBT) 
26. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีร้ะยะสั้น พลสั (LHSTPLUS) 
27. กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD) 
28. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I) 
29. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบลิ A  (LHPROPIA) 
30. กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 
31. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ (LHGEQ) 
32. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มลัติ แอสเซ็ท (LHGDYNAMIC) 
33. กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E  (LHROBOTE) 
34. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ (LHGLIFEE) 
35. กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ (LHCHINA) 
36. กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ (LHMEGA) 
37. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (LHPROPG) 
38. กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวช่ัน (LHINNO) 
39. กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (LHESPORT) 
40. กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH) 
41. กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 
42. กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 
43. กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 
44. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม (LHGINCOME) 

 



 

 

 
รายละเอียดการแก้ไขโครงการ 

(1) แก้ไขโครงการเกี่ยวกบัการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ สั่งขายคืน  
เรื่อง เดิม การแก้ไข 

มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซื้อ สั่งขายคืน 
 

สำหรับกองทุน ดังนี ้
กองทุน LHGMA หน่วยลงทุนชนิด A, D, R และกองทุน 
LHPROP-I  

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 500 

สำหรับกองทุน ดังนี ้
กองทุน LHGMA หน่วยลงทุนชนิด A, D, R และกองทุน 
LHPROP-I  

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด 

มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซ้ือ สั่งขายคืน 

สำหรับกองทุน LHEQDPLUS หน่วยลงทุนชนิด A, D และ 
กองทุน LHOPP และ กองทุน LHESG หน่วยลงทุนชนิด A  

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 50 

สำหรับกองทุน LHEQDPLUS หน่วยลงทุนชนิด A, D และ กองทุน 
LHOPP และ กองทุน LHESG หน่วยลงทุนชนิด A  

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด 

มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซ้ือ สั่งขายคืน 

สำหรับกองทุน LHGINCOMERMF และกองทุน LHGEQRMF   

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 2,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 2,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 2,000 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 200 

สำหรับกองทุน LHGINCOMERMF และกองทุน LHGEQRMF  

 รายละเอียด 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด 

มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซ้ือ สั่งขายคืน 

สำหรับกองทุน LHDIGITAL, LHGEQ หน่วยลงทุนชนิด A, D, R, E   
และกองทุน LHGDYNAMIC, LHROBOTE, LHGLIFEE, 
LHCHINA, LHMEGA, LHPROPG, LHINNO, LHESPORT หนว่ย
ลงทุนชนิด A, D, E และ LHPROPIA หน่วยลงทุนชนิด D, E  

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 5,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 5,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 5,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 500 50 

สำหรับกองทุน LHDIGITAL, LHGEQ หน่วยลงทุนชนิด A, D, R, E   
และกองทุน LHGDYNAMIC, LHROBOTE, LHGLIFEE, LHCHINA, 
LHMEGA, LHPROPG, LHINNO, LHESPORT  
หน่วยลงทุนชนิด A, D, E และ LHPROPIA หนว่ยลงทุนชนิด D, E  

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซ้ือ สั่งขายคืน 

สำหรับกองทุน LHGOLDH หน่วยลงทุนชนิด A, D, E  

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 500 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 500 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) 500 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) 50 50 

สำหรับกองทุน LHGOLDH หน่วยลงทุนชนิด A, D, E  

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 500 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 



 

 

เรื่อง เดิม การแก้ไข 
มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซ้ือ สั่งขายคืน 

สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE, LHEME หน่วยลงทุนชนิด  
A, D, E และกองทุน LHGINCOME หนว่ยลงทุนชนิด A, D, R, E 

 
 
 

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 100 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

สำหรับกองทุน LHINDIAE, LHJAPE, LHEME หน่วยลงทุนชนิด  
A, D, E และกองทุน LHGINCOME หนว่ยลงทุนชนิด A, D, R, E  

 รายละเอียด 
ชนิด… ชนิด E 

ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งแรก 1,000 500 
ขั้นต่ำการสั่งซ้ือครั้งถัดไป 100 500 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (บาท) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 
ขั้นต่ำการสั่งขายคืน (หน่วย) ไม่กำหนด ไม่กำหนด 

 
(2) แก้ไขโครงการเกี่ยวกบัยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (ทุกกกองทุน) 

เรื่อง เดิม การแก้ไข หมายเหต ุ
ยกเลิกข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม 
 

บุคคลใดหรือกลุ ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วย
ลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ่ของบริษัท
จัดการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียงราย
เดียว จะนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที ่ทน. 
57/2563 เร่ือง การ
ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกำกบั
ตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจำกัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัท
จัดการ และ ประกาศที่ 
ทน. 62/2563 เร่ือง ข้อ
ผูกพันระหวา่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
(ฉบับที่ 10)  

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม 
 

 ค่าใช้จ ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำ
หน ้ าท ี ่ต ิดตามด ูแลการจ ัดการกองท ุนรวม 
(Independent Oversight Entity : IOE) 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที ่สน. 
87/2558 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 


