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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ 

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
แอล เอช ยุโรป เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ 
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• กองทุนไทยและกองทุนหลัก มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งหากกองทุนมิได้
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
หรืออาจได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากน้ีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
ซ่ึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

• กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทำให้กองทุนมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (country risk) คือความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด 
มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที ่ไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ทำให้มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข 
การลงทุน และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ัน จะต้องชำระเงินเพิ่มและ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี้ชวน 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.lhfund.co.th 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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LH EUROPE FUND 

 

จัดต้ังและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด 

 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หนว่ย 

เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 – 27 ตลุาคม 2564 

ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด 
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คำศัพท์ 

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

โครงการ  หมายถึง โครงการจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 

กองทุนรวม หรือ กองทุน หรือ
กองทุนเปิด 

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 

หน่วยลงทุน  หมายถึง หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าของกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป (ชื่อย่อ : 

LHEUROPE-A) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป (ชื่อย่อ : 
LHEUROPE-D) 

หน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 
(ชื่อย่อ : LHEUROPE-E) 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

และสะสมมูลค่า 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าของกองทุนเปิด แอล เอช 

ยุโรป (ชื่อย่อ : LHEUROPE-ASSF) 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
และจ่ายเงินปันผล 

หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด แอล เอช 
ยุโรป (ชื่อย่อ : LHEUROPE-DSSF) 

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกำหนดโดยประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน 
(Subscription Date) 

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ตามท่ี
กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันทำการขายคนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Date) 

หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จํากัด (มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อ

ส้ินวันทำการท่ีคำนวณนั้น 

ราคาขายหน่วยลงทุน 
(Subscription Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Price) 

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน 

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุน ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วย
ลงทุน 

ใบแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary 
receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำนักงานหรือสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ท้ัง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ ่งหมายถึงสมาคมที ่เกี ่ยวเนื ่องกับธุรกิจ

หลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี ่ยวกับการ
จัดการลงทุน 

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด 

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหน่วยลงทุน
ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ

จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วย

ลงทุนทั ้งหมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึ ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน” 

กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน

ของกองทุน 

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำ
งบการเงินรวม 

กองทุน AI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนด

อายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของ
กองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme)  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private 
equity ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน private equity กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอ่ืนใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่
ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
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2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  ทั้งนี้ ต้อง
มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินท่ีเกิด
จากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการ
สนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นใน

ภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุง

การดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาท
ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

กองทุน property กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives 
ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเส่ียงท่ัวไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความ
เส่ียง 

4.  สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก 

ทรัพย์สินดังนี้ 

1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงได้กับเงิน

ฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายท่ี
เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี้ 

1.  ตั๋วเงินคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน 

ตราสารภาครัฐ 

ต่างประเทศ 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

ต่างประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 

โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
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1.  มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย 

2.  มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเก่ียวกับวิธีการในการซื้อขาย

หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อ
ขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมท่ีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์
หรือระบบนั้น 

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. ธนาคารพาณิชย์ 

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บง. บริษัทเงินทุน 

บล. บริษัทหลักทรัพย์ 

บลจ. บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้
ใน SET 

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที ่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ทั ้งนี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม

งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรพัย์

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้

รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

ศูนย์ซื้อขาย derivatives ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วน
บุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

หน่วย private equity 

 

 

 

 

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือ

หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  ท้ังนี้ 
ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 

1.  กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ี
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2.  กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

 

 

 

 

(ก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  ท้ังนี้ ต้อง

มิได้เป็นไปเพื ่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินท่ีเกิด
จากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือ
การสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นใน

ภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอ่ืนใดในลักษณะท่ีสะท้อนถึงการมี
บทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้ 

1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

B/E ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

benchmark ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที ่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

CIS operator บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน เว้นแต่ท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 

credit derivatives derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับ
การประกันความเสี ่ยงจากคู ่ส ัญญาฝ่ายหนึ ่งไปย ังคู ่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ ่งตาม

มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญา

อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินท่ี
ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระ
ผูกพันดังกล่าว 

credit event  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตรา
สารหรือสัญญา 

credit rating อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระ

หนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

currency risk ความเส่ียงด้าน FX 

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา  
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

derivatives สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on  
organized exchange 

derivatives ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคำนวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

DW ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์

หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
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FX อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ ่มอนุภูม ิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ ่งได้แก่ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยูนนาน)  

group limit อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้

ค้ำประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก  

(Initial Public Offering) 

issue rating อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

issuer rating อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

market price มูลค่าตามราคาตลาด 

MF กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

national scale มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ

ลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้
กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

Non-retail MF กองทุนรวมที่มีผู ้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้

บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน

รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

obligation   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง 

(obligation category & obligation characteristics) 

options สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

P/N ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

portfolio duration อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

PVD กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

regulated market 

 

ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตรา

สารระหว่างกันได้ รวมท้ังให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าว

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ่ทำหน้าที ่กำกับดูแลด้าน
หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ 

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

retail MF กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities Borrowing 
and Lending) 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

securities lending  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

share warrants ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่  
ซึ่งเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

WFE World Federation of Exchanges 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป 

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH EUROPE FUND 

1.3 ชื่อย่อ : LHEUROPE 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง 

1.6 การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

1.7 อายุโครงการ :  ไม่กำหนด 

1.8 อายุโครงการถึงวันท่ี : ไม่กำหนด 

 (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  ไม่มี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :    

ผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามท่ีประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ท้ังนี้ ภายหลังจากส้ินสุด

กําหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดในอนาคต 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรือ

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับ 

ผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีท่ี  

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารท่ีสามารถลงทุน

ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

3. กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้ หรือไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/

ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ 

4. กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงิน

ไปลงทุนในต่างประเทศ 

5. กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึง

การยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง
ในวันท่ีแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

1.10  ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน  

ท่ีเสนอขาย :  

2.1.  จำนวนเงินทุนของโครงการ  :  1,000,000,000.00 บาท  

2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

2.2.  เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ)  :  

2.3.  มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย  :  10.0000 บาท  

2.4.  จำนวนหน่วยลงทุน  :  100,000,000.0000 หน่วย  
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2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก  :  10.0000 บาท  

2.6.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก  :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

2. LHEUROPE-D  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก 1,000 บาท 

3. LHEUROPE-E มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก 500 บาท 

4. LHEUROPE-ASSF  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.7.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  100 บาท 

2. LHEUROPE-D  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  100 บาท 

3. LHEUROPE-E มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  500 บาท 

4. LHEUROPE-ASSF  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.8.  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน    :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

2. LHEUROPE-D  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

3. LHEUROPE-E มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

4. LHEUROPE-ASSF  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.9.  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน  :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

2. LHEUROPE-D  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

3. LHEUROPE-E จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

4. LHEUROPE-ASSF  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน  ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  100 บาท 

2. LHEUROPE-D  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  100 บาท 

3. LHEUROPE-E มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  100 บาท 

4. LHEUROPE-ASSF  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    
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2.11.  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. LHEUROPE-A  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. LHEUROPE-D  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

3. LHEUROPE-E จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

4. LHEUROPE-ASSF  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

5. LHEUROPE-DSSF จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการส่ังซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 

2.6 - 2.10 ในกรณีดังต่อไปนี้  

1. เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย หรือบริการต่าง ๆ หรือให้สอดคล้องกับการให้บริการตามช่องทางการซื้อขายต่าง ๆ 
ของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาให้มีการกำหนดมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของช่องทางการ

การซื้อขายนั้น ๆ ได้ โดยไม่เกินมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ตามข้อ 2.6 - 2.10 ดังกล่าวข้างต้น หรือ 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์

ผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง Website ของบริษัทจัดการ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 

3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนท่ีต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับนโยบายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ

ลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

ได ้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

-  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

-  กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

-  กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)  

เป็นกองทุน UCITS 

3.4  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :  กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ 

3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

3.6  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซับซ้อน 
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3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment Approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100% 

3.7  การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.8  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด 

แอล เอช ยุโรป มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 

3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน : 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ

ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัด

ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล

การตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

3.11 รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ท่ีมีนโยบาย

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Pan 

European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักได้ 

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco 

Management S.A. 

กองทุนหลักมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้เงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กท่ี 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรปเป็นหลัก บางสถานการณ์กองทุนอาจลงทุนใน หุ้นที่ฟื้นตัว, หุ้นควบรวมกิจการ 

หรือ หุ้นตลาดเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

การลงทุน 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และ ป้องกันความเส่ียง (Hedging)  

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ

แต่เพียงผู้เดียวในการปรับลดสัดส่วนของแต่ละคำขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไม่เกิน 10% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ส่วนที ่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั ้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี ้ที ่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก  

ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
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กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange 

Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน 

ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินสกุลเงินยูโร (EUR) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากใน

กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินยูโร (EUR) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม

หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุน หรือทำให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ท่ีมี

อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 

รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ 

ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้

ความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินท่ีจะลงทุน

อื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นสำคัญ 

อนึ ่ง ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 

(“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR)   หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัท

จัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของ

กองทุนหลักไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอ่ืนมีความเหมาะสมกว่า และ/

หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัด

กับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลใน

ประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษา

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ใน

สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที ่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ

กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถ

ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้ 

บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา

เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
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ประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มมีูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้ 

(1)  NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ 

(2)  ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดการดำเนินการ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง 
การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย 

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วย

โดยรวม) 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี 
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง 

ท่ีปรากฏเหตุ 

2  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

(ดำเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) 
พร้อม ข้อ 1 

3  ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมี 
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง 

ท่ีปรากฏเหตุ 

4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่

ดำเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จ 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 

วันทำการ 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ชื่อกองทุน กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund  C-Acc Shares 

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและ

จัดการโดย  Invesco Management S.A. 

วันที่จัดตั้งกอง วันท่ี 2 มกราคม 2534 

วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน วันท่ี 9 สิงหาคม 2542 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเป้าหมาย

เพื่อแสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป 

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares 

กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 

70 ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีป

ยุโรปเป็นหล้ก บางสถานการณ์กองทุนอาจลงทุนใน หุ้นที่ฟื้นตัว, หุ้นควบรวมกิจการ หรือ หุ้น

ตลาดเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออกในเวลาท่ีเหมาะสม โดยกองทุนมีเป้าหมายเพื่อกระจายความ

เส่ียงของพอร์ตการลงทุน 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ ป้องกันความเส่ียง (Hedging)  

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending transactions) 

กองทุนอาจให้ยืมหลักทรัพย์ร้อยละ 20 และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 29 ของ NAV 
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บริษัทจัดการ Invesco Management S.A. 

37A Avenue JF Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

Website: www.invescomanagementcompany.lu 

สกุลเงิน สกุลเงินยูโร (EUR) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

Management fee รอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

Ongoing  Charges ร้อยละ 1.47 ต่อปี 

ISIN LU0100598019 

Bloomberg Ticker INVPECI LX 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.invesco.com 

หมายเหตุ :  

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามท่ีประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย 

3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14.    อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ

ต่างประเทศ : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีประกาศกำหนด 

 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 



กองทุนเปิด แอล เอช ยุโรป       18 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียด
แต่ละชนิด

หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสม
มูลค่า 

LHEUROPE-A 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 

เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง

จากการลงท ุน  (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

2. ชนิด
จ่ายเงินปันผล 

LHEUROPE-D 

เหมาะสำหร ับผู ้ลงทุนประเภทนิต ิบ ุคคล/

สถาบัน เป ิดโอกาสให้ผ ู ้ลงทุนร ับรายได้

สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

3. ชนิด

ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

LHEUROPE-E 

 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้
ลงทุนอื ่นที ่บริษัทจัดการประกาศเพิ ่มเติมใน

อนาคต โดยบร ิษ ัทจ ัดการจะต ิดประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่น
ดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน 

4.ชนิดเพื่อ

การออมและ
สะสมมูลค่า 

LHEUROPE-ASSF 

 

เหมาะสำหรับผู ้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 

เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจาก

ก า ร ล ง ท ุ น  ( Capital Gain) แ ล ะ ส ะ ส ม
ผลประโยชน ์จากการลงทุน (Total return) 

รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติ
ต ามหล ั ก เ กณฑ ์  ว ิ ธ ี ก า รและ เ ง ื ่ อนไข ท่ี

กรมสรรพากรกำหนด และ/หร ือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

5.ชนิดเพื่อ
การออมและ 
จ่ายเงินปันผล 

LHEUROPE-DSSF 

 

เหมาะสำหรับผู ้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 

เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจาก
เงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

หากปฏ ิบ ัต ิ เป ็นไปตามเกณฑ์/เง ื ่อนไขท่ี
กรมสรรพากรกำหนดและ/หร ือกฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้อง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขท่ี

กองทุนกำหนด  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

- บริษัทจัดการ 

- Internet 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

-  บริษัทจัดการ 

-  Internet 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

-  วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 

6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- Internet 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ. 

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

• หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน   : มี  

• หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล               : มี 

• หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   : มี 

• หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า   : มี 

• หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล  : มี 

 
1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ

การ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ

กำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีได้แจ้งไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท

จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียด

ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ ผู้

ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์ม
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท

จัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้อง
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ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใด ๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หาก

ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ

ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ ในระหว่างการดำเนินการของ
บริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

ขอยกเลิกคำส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น 

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน 
 
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการของ

บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ

กำหนด 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ

เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น 
วิธ ีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 

Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื ่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 

Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน

เริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

ทุกวันทำการ  

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ตามท่ีระบุในข้อ 7.4  
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7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

7.9 รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก

รายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out 

: FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 

ท้ังนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และ

ในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืนให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการท่ีรับโอนนั้น 

2. การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้

ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.1 ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 

- Internet 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บลจ. 

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่คาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย 

10.  การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 (ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

 (ข)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา 
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10.2 การเลื ่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น   

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

(2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(3)  แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 

ต่อสำนักงานโดยพลัน  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน  หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้

บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำส่ัง

ขายคืนก่อนหลัง 

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 5 วันทำการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา

ดังกล่าวจากสำนักงาน 

(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่มีการระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนตาม (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งน้ี
หากเป็นการระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุน เกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการกองทุน

รวมดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่  

ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1.  การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3.  การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน

สาระสำคัญ 

(5)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ

ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
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การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ี

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 

2.   เมื ่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือ  
หยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมท้ัง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 5 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำส่ัง
ซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ

อาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำ

สั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่  

ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 

 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13.1    ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือนำไปเป็นประกันได้ 

13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมท้ังลงลายมือชื่อผู้

โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี
ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน

โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 

ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 

และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน และ

ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 
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ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

14.  การจ่ายเงินปันผล :  

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

LHEUROPE-A  :  ไม่จ่าย 

LHEUROPE-D  :  จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

LHEUROPE-E  :  ไม่จ่าย 

LHEUROPE-ASSF  :  ไม่จ่าย 

LHEUROPE-DSSF  :  จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยการพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผล

ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่

จำนวนใดจะต่ำกว่า 

2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามท่ี

บริษัทจัดการเห็นสมควร 

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือ

หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน

ช่วงเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะ
ถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดนั้น 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
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ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. LHEUROPE-D 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. LHEUROPE-E 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. LHEUROPE-ASSF 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. LHEUROPE-DSSF 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHEUROPE-D 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

3. LHEUROPE-E 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

4. LHEUROPE-ASSF 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

5. LHEUROPE-DSSF 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันท่ีคำนวณ 

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก  

(Royalties and rebate) ต่อไป โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHEUROPE-D 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

3. LHEUROPE-E 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

4. LHEUROPE-ASSF 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 
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5. LHEUROPE-DSSF 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังส้ินหักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังส้ินยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

2. LHEUROPE-D 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

3. LHEUROPE-E 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

4. LHEUROPE-ASSF 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

5. LHEUROPE-DSSF 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังส้ินหักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังส้ินยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็น

รายวัน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนท่ีคำนวณได้เป็นรายวัน ตามท่ีจ่ายจริง 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทิเช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็น

ต้น ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียน

กองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น  

(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานท่ีเก่ียวข้อง  
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(5) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือ

ตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทาให้กองทุนสามารถลงทุนใน

หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้ 

(6) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย  

(7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ

ภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน  

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี

บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเก่ียวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของกองทุน  

(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือส่ิงพิมพ์อื่นใด  

(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน

ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรพัย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

อ่ืนใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามท่ีกำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการ

รับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อ

ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น  

(12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย  

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด

สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  

(14) ค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย

ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

(15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(16) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นต้น  

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใข้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 
ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา 

ได้มา ร ับมอบ/ส่งมอบดูแลร ักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ ่งสินทร ัพย์หร ือหลักทร ัพย์ต ่าง  ๆ ของกองทุนท่ี
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนท่ี์
เรียกเก็บรายปี ตามท่ีจ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

(20) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน 

(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 

(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าท่ีติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight 

Entity : IOE) 
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(23) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล  และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหต ุ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บตามรายการท่ีเกิดขึ้น

จริงไม่สามารถประมาณการได้ ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.6 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่า

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHEUROPE-D ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LHEUROPE-E ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LHEUROPE-ASSF ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. LHEUROPE-DSSF ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย

ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHEUROPE-D ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LHEUROPE-E ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LHEUROPE-ASSF ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. LHEUROPE-DSSF ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ม ี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHEUROPE-D ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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3. LHEUROPE-E ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LHEUROPE-ASSF ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. LHEUROPE-DSSF ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน    

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

อัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. LHEUROPE-A ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. LHEUROPE-D ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. LHEUROPE-E ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. LHEUROPE-ASSF ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

5. LHEUROPE-DSSF ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน    

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

อัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัท

จัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ 
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(2)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3)  บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 

(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน

ปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดย

กองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

(5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) : 

(5.1) เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(5.2) เมื่อมีการส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ เมื่อมีการสั่งซื ้อ ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยคำนวณ

จากมูลค่าหน่วยลงทุน และนำเข้ากองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากบริษัทนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Broker) มีการเปลี่ยนแปลง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง
เดียวกัน 

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน  

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน  ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอย

ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ท้ังนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/

ค่าใช้จ่าย 

การดำเนินการของ บลจ. 

1. การเพ่ิมค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

1.1.1 ไม่เกินอัตราท่ีระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 
 

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1 มี
การกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการ

แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ดังกล่าวได้) 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราท่ี

ระบุไว้ในโครงการ 

บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่

วันที่เปลี่ยนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% ของอัตราท่ี

ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥  60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 

และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/

ค่าใช้จ่าย 
การดำเนินการของ บลจ. 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บ

ลดลง 

2.2 แตกต ่ างไปจากท ี ่ ร ะบ ุ ไ ว ้ ใน

โครงการ 

ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบ 

การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

หมายเหต ุ
1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วย

ลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ กรณีท่ีกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ท้ังนี้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในโครงการ 

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ้งหมดของกองทุนที ่เร ียกเก็บจากกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที ่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ

ปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1.1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(1.2)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

(1.3)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

(1.4)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(1.5)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า 

(1.6)  มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนใน

ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลัก

ภายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg  เวลาประมาณ 17.00 น. ของ

วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวัน

แรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) 

และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และ

ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันที่ 1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 40,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท  
(แบ่งเป็น 1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 10,000 บาท และ 3. ชนิด ASSF 5,000 และ 4. ชนิด DSSF 10,000 และ 5. ชนิด E 
5,000) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 5,000 บาท และมียอดซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. ชนิด A 10,000 บาท และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3. ชนิด ASSF 5,000 และ 4. ชนิด DSSF 10,000 และ  

  
กองทุน

รวม 
ชนิด A ชนิด D 

ชนิด 
ASSF 

ชนิด 
DSSF 

ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 

40,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 5,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
-ชนิด A = 5,000x10,000/40,000=1,250 
-ชนิด D = 5,000x10,000/40,000=1,250 
-ชนิด ASSF = 5,000x5,000/40,000= 625  

-ชนิด DSSF = 5,000x10,000/40,000= 1,250 
-ชนิด E = 5,000x5,000/40,000= 625 

5,000.00   1,250.00    1,250.00     625.00     1,250.00  625.00 

รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่
ละชนิด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

45,000.00 11,250.00 11,250.00 5,625.00 11,250.00 5,625.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)             

 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 5 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(0.99) (0.25) (0.25) (0.12) (0.25) (0.12) 

(0.13) (0.03) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 44,998.88 11,249.72 11,249.72 5,624.86 11,249.72 5,624.86 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 4,000.0000 1,000.0000 1,000.0000 500.0000 1,000.0000 500.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.2497 11.2497 11.2497 11.2497 11.2497 11.2497 
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วันที่ 2 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า  (1. ชนิด A 10,000 บาท 
และ 2. ชนิด D 5,000 บาท และ 3. ชนิด ASSF 5,000 และ 4. ชนิด DSSF 10,000) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 5,500 
และในวันนี้มียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด A  10,000 บาท และมียอดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท 

  กองทุนรวม ชนิด A ชนิด D 
ชนิด 
ASSF 

ชนิด  
DSSF 

ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท) 

44,998.88 11,249.72 11,249.72 5,624.86 11,249.72 5,624.86 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน
ของวันทำการก่อนหน้า 

            

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

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

3) ชนิด ASSF (+5,000 บาท)  5,000.00     5,000.00     

4) ชนิด DSSF (+10,000 บาท)  10,000.00       10,000.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

74,998.88 21,249.72 16,249.72 10,624.86 21,249.72 5,624.86 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันสอง 5,500 
บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
-ชนิด A = 
5,500x21,249.72/74,998.88=1,558.34 
-ชนิด D = 
5,500x16,249.72/74,998.885=1,191.66 
-ชนิด ASSF = 
5,500x10,624.86/74,998.88= 779.17  
-ชนิด DSSF = 
5,500x21,249.72/74,998.88= 1,558.34 
-ชนิด E = 5,500x5,555.42/5,624.86= 
412.50 

5,500.00    1,558.34  1,191.66 779.17 1,558.34 412.50 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

80,498.88 22,808.06 17,441.38 11,404.03 22,808.06 6,037.36 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อ
วัน (/365) 

      

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 
0.802% - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ (+vat) = 0.107%(คิด
อัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

-1.77 -0.50 -0.38 -0.25 -0.50 -0.13 

-0.24 -0.07 -0.05 -0.03 -0.07 -0.02 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 80,496.87 22,807.49 17,440.95 11,403.74 22,807.49 6,037.21 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหน่วย
ลงทุน ดังนี ้
1) ชนิด A = 10,000/11.2497= 
888.9125 
2) ชนิด D = 5,000/11.2497= 
444.4562 
3) ชนิด ASSF = 5,000/11.2497= 
444.4562 

4) ชนิด DSSF = 10,000/11.2497= 
888.91259 

6,666.7374 1,888.9125 1,444.4562 944.4562 1,888.9125 500.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.0744 12.0744 12.0744 12.0744 12.0744 12.0744 
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วันที่ 3 ทำการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า  
(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด A 10,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด E 10,000 บาท)  
และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 3,000 และ ในวันนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด D 1,000 บาท และ ชนิด DSSF 1,500 

  
กองทุน 

รวม 
ชนิด A ชนิด D 

ชนิด 
ASSF 

ชนิด 
DSSF 

ชนิด E 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 

80,496.87 22,807.49 17,440.95 11,403.74 22,807.49 6,037.21 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการ
ก่อนหน้า 

  
        

  

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

2)   ซือ้หน่วยลงทุนชนิด E (+10,000 บาท) 10,000.00         10,000.00 

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

4) จ่ายเงินปันผลชนิด DSSF (-1,500 บาท) 
-1,500.00       -1,500.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 97,996.87 32,807.49 16,440.95 11,403.74 21,307.49 16,037.21 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่สาม 3,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
-ชนิด A = 

3,000x32,807.49/97,996.87=1,004.34 
-ชนิด D = 
3,000x16,440.95/97,996.87=503.31 
-ชนิด ASSF = 3,000x11,403.74/97,996.87= 
349.11  
-ชนิด DSSF = 3,000x21,307.49/97,996.87= 
652.29 
-ชนิด E = 3,000x16.037.21/97,996.87= 
490.95 

3,000.00    1,004.34  503.31 349.11 652.29 490.95 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย 100,996.87 33,811.83 16,944.26 11,752.85 21,959.78 16,528.16 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน  
(/ 365)             
 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 0.802% 
 - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 
0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

-2.22 -0.74 -0.37 -0.26 -0.48 -0.36 

-0.30 -0.10 -0.05 -0.03 -0.06 -0.05 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 100,994.36 33,810.99 16,943.84 11,752.56 21,959.23 16,527.74 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
1) ชนิด A = 10,000/12.0744= 845.34 
2) ชนิด E = 10,000/12.0744= 845.34 

8,323.1359 2,717.1110 1,444.4562 944.4562 1,888.9125 1,328.20 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.13417 12.4437 11.7303 12.4437 11.6253 12.4437 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือ สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป  

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทำ

การถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้  

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป    

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป 

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป  

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป   

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวันทำการ

ท่ีคำนวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น  

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์

ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมท้ังประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน ปิดทำการ หรือ
เกิดเหตุการณ์อื่นใดท่ีไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีท่ีวันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้

ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีลงทุนล่าสุดท่ีมีเป็นฐานใน
การคำนวณ ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าแทน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อส้ินวันทำการ
ท่ีคำนวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น  

ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนได้ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศ
ดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ในกรณีที่การประกาศข้างต้น หากได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
3 วันทำการถัดไปก็ได้ 

(2.6) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2) 

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

แตจ่ะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้น รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน 

(4)   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2) 

(4.1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(4.2)  เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำ
การถัดไป 
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16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทางเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสม 

16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของ

กองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 

ข้อ กรณีท่ีมูลค่า/
ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 

การดำเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

1.  < 1 สตา ง ค์  
หรือ < 0.5 % 

ข อ ง ม ู ลค ่ า/
ราคาหน ่วยท่ี
ถูกต้อง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง 
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 

1.1.1  มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้อง 

1.1.2  มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1.3  สาเหตุท่ีทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

1.1.4  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่

ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  

 

1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  

มีผลต่อเนื ่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ้งต่อไป  
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง  

ภายใน 7 ว ันทำการน ับแต่
วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

   

 

 

 

ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง 

2.  ≥  1 สตางค์ 
และ≥  0.5 % 

ของมูลค่า/
ราคาหน่วยท่ี
ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
ถูกต้อง 

2.1.2 ดำเนินการดังนี ้  เฉพาะวันที ่ม ูลค่า/ราคาหน่วย 
เข้าเงื่อนไข ตาม 2.  

2.1.2.1  จ ัดทำรายงานการแก้ไขม ูลค ่า/ราคาหน ่วย
ย้อนหลัง1  

(ก)  รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม  เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา

หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ 

บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 
1.1.4 

(ข)  ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

 

 

 

ภายในวันทำการถัดจากวันท่ี
พบว่าม ูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ภายในวันทำการถัดจากวันท่ี

คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จส้ิน 

  2.1.2.2  แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง  

 
 

 
2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ

ร ับทราบชื ่อกองทุนที ่ม ีการแก้ไขม ูลค ่า/ราคาหน่วย  

และวัน เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย  
 

ภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานตาม 
2.1.2.1 

 
ภายใน 3 ว ันทำการน ับแต่

ว ันท ี ่ผ ู ้ ด ูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานตาม 
2.1.2.1 

  

 2.2 หลักเกณฑ์เพิ ่มเต ิมเฉพาะกองทุนเป ิด  โดย

ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื ่อนไข
ตาม 2. 

2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู ่ในส่วนของ 

การดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 
 

2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 

 

  

 
 

ตาม 2.1.2.1 
 

 
 

ภ า ย ใ น  5  ว ั น ท ำ ก า ร 

นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ร ั บ ร อ ง ข ้ อม ู ล ใ น ร า ย ง า น 
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ข้อ กรณีท่ีมูลค่า/

ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดำเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน

หน่วยในช่วงระยะเวลาที ่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึง 
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

 

2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสำเนารายงานการแก้ไขราคา

หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีท่ี
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าว

แทน 

การแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา 
 

ภายใน 7 ว ันทำการน ับแต่

ว ันท ี ่ผ ู ้ ด ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม 

2.1.2.1 

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการจัดเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจ 

2ไม่ใช้กับกองทุนปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม

ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

ส่วนท่ี 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น

จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.1.3.1  ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  

1.1.3.2  ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น

จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่  

1.2 กรณีรับซื้อคืน 1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 

1.2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 

1.2.1.2  จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 

1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บลจ. จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวน

เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน  
 

2. ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

2 . 1  ก ร ณ ี ข า ย  2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง หรือ 

2.1.2  จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ  

2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1  กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

2.2.2  กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

2.2.3  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยท่ีจะต้องลด3  ให้ดำเนินการดังนี้ 
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 

2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

3ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ

ดังกล่าว 
 
หมายเหตุ  

1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัท
จัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
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ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล

ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจ

จ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

 

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ชื่อบริษัทจัดการ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไม่มี 

17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 

ชื่อ : ไม่มี 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ไม่มี 

17.5 ท่ีปรึกษา 

17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน 

ชื่อ : ไม่มี 

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล  

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี 

17.8 Prime Broker : 

ไม่มี 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม 

18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญช ี: ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 

18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :   
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19. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ 

20.1 ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกองทุนรวมเพ่ือการออม  

1. บริษัทจัดการจัดให้มีระบบในการตรวจสอบรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาย

คืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจะคำนวณต้นทุน  ผลประโยชน์  และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 

ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน  

2. บริษัทจัดการจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องจัดทำและส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุนในหน่วย

ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยท่ีขายคืนตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมกำหนด 

3.   หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือ

แสดงการขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจัดให้มีการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน หนังสือแสดงการ

ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามรูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศ

กำหนด และจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 

3.1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม  จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี

รายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อการออม  เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมสำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่วันท่ีส้ินสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อ

การออม 

3.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน  จัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

หรือวิธีการอ่ืนใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 

วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำส่ังจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง  

และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมท่ีจะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

3.3 หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมี
รายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

20.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ

อ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

20.3  การควบรวมกองทุน 

1. การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมท่ี

จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว 
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(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเส่ียงของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมที่รับโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้าง

มากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี ้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม”  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือ

ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน

ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว  

(3) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนท่ีเป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง

รายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(4) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการ

กองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่าง
น้อย  

(5) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน  

(7) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือ

กองทุนรวมท่ีรับโอน  

(8) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลัง

การควบรวมกองทุน (ถ้ามี)  

(9) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี  

(10) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเส่ียง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ ต้องไม่มีลักษณะท่ีเกินความจริง  

2. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันท่ีการควบ

รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนได้  

3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน 

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว 

หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุก

แห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืน  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละ

สัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการ

ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว  
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20.4  ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

20.5 การแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ี

เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/
หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ เห็นชอบ ส่ังการ ผ่อนผันใน

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงาน

ประกาศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน ส่ังการ ให้สามารถกระทำได้  

20.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุน

ได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง

กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย 

20.7 การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอ

มติได้ เนื ่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณี

กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน

ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน หนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

20.8  การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

20.9 การบริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีการซื้อขายแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศให้ผู้

ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่

ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน  

20.10  การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 

Diligence: CDD) 

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัด

ความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์

ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ 

การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามท่ี

หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

20.11  ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ี

ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชี

ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน 

ผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ซึ่งมีถิ ่นที ่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น 

นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและ

หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน

และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญ
ในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน

ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 

กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง

ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี

ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน  และ

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ

ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1) ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังใน
และต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ

เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี
กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้
ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   

(1)  ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทาง
ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

21.   การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ท่ี ประกาศกำหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได ้ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวม

รายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย

อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนาม

ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที ่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


