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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิด
แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้
ลงทุน และ ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• กองทุนไทยและกองทุนหลัก มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งหากกองทุนมิได้
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรืออาจได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุ นไทยอาจลงทุ นในสั ญญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ าเพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ต่างประเทศทำให้กองทุ นมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (country risk) คือความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด
มาตรการทางการเงิ น ในภาวะที ่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ไ ม่ ป กติ รวมถึ ง ข้ อ จำกั ด ต่ า ง ๆ ในประเทศนั ้ น ๆ ทำให้ มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินเพิ่มและ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี้ชวน
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัด การเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ www.lhfund.co.th
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย
เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ภายในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ
่ ด้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)

2

สารบัญ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ..................................................................... 4

2.

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย : ......................................................................................................................... 4

3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตรา
ส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : ......................... 6

4.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ............................................................................... 10

5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ............................................................................................ 11

6

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ............................................................................ 11

7

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ....................................................................................................... 12

8

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ...................................................................................................... 14

9.

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ........................ 14

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ...................................... 14
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ................................................................ 15
12

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ...................................................................................... 15

13

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ........................................................... 15

14. การจ่ายเงินปันผล : ............................................................................................................... 16
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : ..................... 16
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ........................... 23
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง...................................................................................................................... 28
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม ............................................................................... 28
19. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ...... 28
20. ข้อกำหนดอื่นๆ .................................................................................................................... 29
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม .................................................................................. 29

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)

3

คำจำกัดความ / คำนิยาม
เปนไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

LH US Financial Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

LHUSFIN

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนเปิด

1.5

ประเภทการขาย

:

ขายหลายครั้ง

1.6

การกำหนดอายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนด

1.8

อายุโครงการถึงวันที่

:

ไม่กำหนด

:

ไม่มี

(กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา)
1.9

เงื่อนไข (อายุโครงการ)

เงื่อนไขอื่น ๆ :
ผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุด
กําหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ อื่นใดที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรือ
หลั ง จากสิ ้ น สุ ด ระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ตามดุ ล ยพิ น ิ จ ของบริ ษ ั ท จั ด การ โดยจะพิ จ ารณาชำระเงิ น คื น ให้ กั บ
ผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุน
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
3. กรณีที่ไม่ สามารถลงทุนในกองทุ น ต่ างประเทศ (กองทุนหลั ก) ได้ หรือไม่ส ามารถลงทุน ได้ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ข อง
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ
4. กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการ
ยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่
แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
1.10

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11

ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

2.

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุ น
ที่เสนอขาย :

2.1.

จำนวนเงินทุนของโครงการ

:

1,000,000,000.00 บาท

2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น

:

1,000,000,000.00 บาท

2.2.

:

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ)

1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
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2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.3.

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

:

10.0000 บาท

2.4.

จำนวนหน่วยลงทุน

:

100,000,000.0000 หน่วย

2.5.

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

:

10.0000 บาท

2.6.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

2. LHUSFIN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

3. LHUSFIN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท

4. LHUSFIN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

2. LHUSFIN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

3. LHUSFIN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

4. LHUSFIN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHUSFIN-D

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHUSFIN-E

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. LHUSFIN-ASSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9.

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. LHUSFIN-D

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. LHUSFIN-E

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. LHUSFIN-ASSF

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

2. LHUSFIN-D

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

3. LHUSFIN-E

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

4. LHUSFIN-ASSF

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

:

ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. LHUSFIN-A

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. LHUSFIN-D

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. LHUSFIN-E

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

4. LHUSFIN-ASSF

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

5. LHUSFIN-DSSF

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ต ามข้อ
2.6 – 2.7 และข้อ 2.10 ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย หรือบริการต่าง ๆ หรือให้สอดคล้องกับการให้บริการตามช่องทางการซื้อขายต่าง ๆ
ของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาให้มีการกำหนดมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของช่องทางการ
การซื้อขายนั้น ๆ ได้ โดยไม่เกินมูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ตามข้อ 2.6 – 2.7 และ 2.10 ดังกล่าวข้างต้น หรือ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้
ถือหน่วยเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว
ทั ้ ง นี ้ การเปลี ่ ย นแปลงดั งกล่ า วขึ ้น อยู่ ก ั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษ ัท จั ด การ รวมถึ ง การเปลี ่ย นแปลงตามประกาศสำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง Website ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับนโยบายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares U.S. Financial Services ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : FIN
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3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment Approach
อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100%
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส
ไฟแนนเชี ยล มี กลยุ ทธ์ การลงทุ น เพื ่ อมุ ่ งหวังให้ ผลประกอบการเคลื ่ อนไหวตามกองทุ นหลั ก (Passive Management /
Index Tracking)
3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน : 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน ที ่ก ำหนด โดยบริษัทจัด การจะเปิดเผยข้ อมูล และแจ้ งให้ ผู้ ลงทุน ทราบล่ วงหน้ า อย่ า ง
ชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริ ษัทจั ดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรื อ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities)
กองทุ น มี น โยบายเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ (หรื อ “กองทุ น หลั ก (Master fund)”) ที ่ มี
นโยบายลงทุน ในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุ น หลั ก
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะ
ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุ น หลั ก ”) สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ
(USD) ที ่ จ ดทะเบี ย นซื ้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ ่ ง กองทุ น หลั ก ได้ จ ด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")
โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones
U.S. Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง ") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องดั ช นี อ ้า งอิ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบริษ ั ท ที ่ อ ยู่ ในหมวดอุ ต สาหกรรมย่ อ ย ได้ แ ก่ banks, asset managers,
consumer finance, specialty finance, investments services แ ล ะ mortgage finance ด ั ช น ี อ ้ า ง อ ิ ง ด ั ง ก ล ่ า ว
ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง และส่วนที่เหลือ อีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุน ในสัญญาฟิวเจอร์
(futures) ตราสารสิ ทธิ (options) และสั ญ ญาสวอป (Swap) บางชนิ ด เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด รวมถึ ง
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กองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้ างอิง
แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุล
เงิ นหลั กเป็ นสกุ ลเงิ น ฮ่ องกงดอลลาร์ หรื อสกุ ลเงิ นเยน (ญี ่ ป ุ ่ น) ในภายหลั งก็ ได้ โดยถื อว่ าได้ ร ั บความยิ น ยอมจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุน
ทราบล่วงหน้า และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นที ่ เ หลื อ กองทุ น ไทยจะพิ จ ารณาลงทุ น ทั ้ ง ในและต่ า งประเทศ ในตราสารหนี ้ ท ี ่ ม ี ล ั ก ษณะคล้ า ยเงิ น ฝาก เงิ น ฝาก
ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินในกรณีที่คาดการณ์ ว่าค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้ม
แข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ
ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่ าว
อาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรม
การให้ ย ื มหลั กทรั พย์ หรื อธุ รกรรมการซื ้ อโดยมี ส ั ญญาขายคื น (Reverse Repo) และ/หรื อ ธุ รกรรมประเภทการให้ ยื ม
หลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ และ/หรื อ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) ในรูป
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลั กไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิด
ภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความ
ผันผวนต่ำกว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุ นใน
กองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำ
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส
ไฟแนนเชียล โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์
(กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
กองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่ อนไขที ่ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่ ส ามารถลงทุน ย้ อนกลั บ ใน
กองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันไปได้อีก
ไม่เกิน 1 ทอด
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บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิเปลี่ ยนแปลงประเภทและลั กษณะพิเศษของกองทุ นรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ให้ เ ป็ น ไปตามดุ ล ยพิ น ิ จ ของผู ้ จ ั ด การกองทุ น ซึ ่ ง ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สถานการณ์ ต ลาด โดยเป็ น ไปเพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงลดลงในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ประกาศกําหนด ดังนี้
การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ

ดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน

เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง

ทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด

ที่ปรากฏเหตุ

ของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

พร้อม ข้อ (1)

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ (1)

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ (3) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการ
ตาม ข้อ (3) แล้วเสร็จ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors

ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

วันที่จัดตั้งกอง

วันที่ 12 มิถุนายน 2543

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน
และหรื อหุ ้ นที ่ ให้ ผลตอบแทนใกล้ เคี ยงกั บผลตอบแทนของดั ชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index (the “Underlying Index”) มากที ่ ส ุ ด โดยเน้ นการลงทุ นใน
ตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service)

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์
ที ่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี
อ้างอิง" หรือ “Underlying Index”) หรือในทรั พย์ สิ นหรื อธุรกรรมใด ๆ ที่มีลั กษณะ
หรือให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้ างอิง
ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิ น (Financial Services Sector) ในตลาดหุ ้ น สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ ่ งประกอบด้ ว ย
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บริ ษ ั ทที ่ อยู ่ ในหมวดอุ ตสาหกรรมย่ อย ได้ แก่ banks, asset managers, consumer
finance, specialty finance, investments services แ ล ะ mortgage finance ด ั ช นี
อ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบของ
ดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสาร
สิทธิ (options) และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึง
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตลาดเงิ นที ่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรื อ
บริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคี ยง
กับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)

BlackRock Fund Advisors (BFA)

Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

Expense Ratio

ร้อยละ 0.41 ต่อปี

Index Ticker

IYG

Benchmark

Dow Jones U.S. Financial Services Index

Bloomberg Index Ticker

DJUSFVT

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financialservices-etf

หมายเหตุ :
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน
หลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี ่ ย นแปลงของกองทุ น หลั ก และจะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบตามที ่ ป ระกาศ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3.12

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

ลงทุนในต่างประเทศโดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3.13

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
เป็นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)
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- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล

3. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

LHUSFIN-A

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภท
นิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจาก
การลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุน
(Total return)

LHUSFIN-D

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือ ผู้ลงทุนประเภท
นิ ต ิ บ ุ ค คล/สถาบั น โดยผู ้ ล งทุ น ประเภทนิ ต ิ บ ุ ค คล/สถาบั น อาจมี
สิทธิได้รั บ ยกเว้ นภาษีจ ากเงิ น ปัน ผลดั ง กล่ า ว หากปฏิบั ติ เป็ น ไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

LHUSFIN-E

4.ชนิดเพื่อการออมและ
สะสมมูลค่า

LHUSFIN-ASSF

5.ชนิดเพื่อการออมและ
จ่ายเงินปันผล

LHUSFIN-DSSF

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริ ษ ั ท จั ด การ รวมถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น อื ่ น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การประกาศ
เพิ ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยบริ ษ ั ท จั ด การจะติ ด ประกาศรายละเอี ย ด
เกี ่ ย วกั บ การเพิ ่ ม เติ ม กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น อื ่ น ดั ง กล่ า วล่ ว งหน้ า ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รั บ รายได้ จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total return) รวมถึ ง ได้ ร ั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ท าง
ภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กำหนด
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)

11

- วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
-

แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
•

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน

: มี

•

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

: มี

•

หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: มี

•

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า

: มี

•

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

: มี

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ
การ และภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดใน
ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจั ดการ
ระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุ นที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในใบคำสั ่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น มากกว่ า จำนวนหน่ ว ยลงทุ น หรื อ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
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(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้อง
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(5) บริษัทจัดการจะดำเนิน การให้มี การชำระเงิ นค่ าขายคืนหน่ว ยลงทุน ไม่เ กิน กว่ า 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวั น
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
บริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัท
จัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ อได้รับการ
อนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้
บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจ
เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking)
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
วิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะ
ปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ทุกวันทำการ
7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ตามที่ระบุในข้อ 7.4
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out :
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
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ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และใน
กรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น
2. การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และ
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
8.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.1

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

-

บริษัทจัดการ

-

Internet

-

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

-

วิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

8.2

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บลจ.
9.

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่คาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่ อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
10.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ าขายคืน ได้ ไม่เกิ น 10 วันทำการนับ แต่วั น ที่ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุนมี ค ำสั่งขายคืนหน่ วยลงทุ น นั้ น
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ต่อ
สำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขาย
คืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิ บั ติต ามประกาศสำนั กงานคณะกรรมการกำกั บหลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่ อย
และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นตามคำสั่ งที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคำสั่ งซื้อหรือขายคื นหน่ วยลงทุ น
(Suspension of Dealings)
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุ ด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดัง กล่ าวจากสำนั ก งาน
ก.ล.ต. โดบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings) ให้ บ ริ ษ ั ทจั ด การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of
Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล
12.

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ
13.
13.1

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือนำไปเป็นประกันได้
13.2. วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้
โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสีย ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ว ยลงทุน ตามที่ร ะบุ ไ ว้ในข้ อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บ จาก
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้โอน และผู้รับ
โอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ” ได้ ต่ อ เมื ่ อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ บ ั น ทึ ก ชื ่ อ ผู ้ ร ั บ โอนหน่ ว ยลงทุ น ในสมุ ด ทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)

15

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย
ชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน

: ไม่จ่าย

ชนิดจ่ายเงินปันผล

: จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: ไม่จ่าย

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า

: ไม่จ่าย

ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล

: จ่าย ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุ ดตามช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่า ยเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน ผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยการพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการออม จะจ่ายเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมี ผล
ขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า
2. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดัง กล่าว ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ที ่ถือ
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ ง และจะถือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนีย มรวม (เพดานค่ าธรรมเนีย มและค่า ใช้จ ่า ยที่ประมาณการได้ ท ี่ เรี ย กเก็บ จากกองทุ น รวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)

16

ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

2. LHUSFIN-D

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

3. LHUSFIN-E

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่คำนวณได้เป็นรายวัน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สิน ที ่ใช้ใ นการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดใน
ลักษณะทำนองเดี ย วกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้ ก องทุ น กองทุนจะนํ าเงิน ดัง กล่ า วไปลงทุนในกองทุ น หลั ก
(Royalties and rebate) ต่อไป โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
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ชื่อย่อ
5. LHUSFIN-DSSF

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สิน ที ่ใช้ใ นการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
มูลค่าทรัพย์สิน ที ่ใช้ใ นการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนาย
ทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นดัง กล่ าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ทำรายการทางทะเบียนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/
หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน ตามที่จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่ อ วั ตถุ ประสงค์ใ นการเสนอขายหน่ วยลงทุ น อาทิเช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น
(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบั ญชี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรั พย์หรือ
ตราสารต่ า ง ๆ ภาษี ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการโอนหลัก ทรัพ ย์ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจัด ท ำเอกสารที่ เกี ่ย วข้อ งกับ
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทาให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินนั้นได้
(6) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
(7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปี
บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด
(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ใน
ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใด
เพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการ
รับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดี
ทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
(12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิ มพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ 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
รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกั นผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุ
ไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่
เรียกเก็บรายปี ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(20) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
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(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีห ลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight
Entity : IOE)
(23) ค่ า ฤชา ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้น
จริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.6 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเว้น ไม่เรียกเก็ บค่า ธรรมเนียมการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุน สำหรั บการสับเปลี่ย นหน่ว ยลงทุนระหว่ า ง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. LHUSFIN-A

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. LHUSFIN-D

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. LHUSFIN-E

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. LHUSFIN-ASSF

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

5. LHUSFIN-DSSF

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.500 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเว้น ไม่เรียกเก็ บค่า ธรรมเนียมการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุน สำหรั บการสับเปลี่ย นหน่ว ยลงทุนระหว่ า ง
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจ ารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัท
จัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ
(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงิน จากบัญ ชีข องผู้ ซื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิช ย์หรื อ สถาบัน การเงิ น
กำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็น กรณีที่บริษั ทจัด การดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก ราย
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
(4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรั บซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ นซ้ ำซ้ อ นกั บ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจำนวน 100 ล้ า นบาท บริ ษ ั ทจั ด การจะเรีย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ยมการขาย และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นจากเงิน ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน ต้น ทางกำหนดเท่ านั้น โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
(5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :
(5.1) เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(5.2) เมื่อมีการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยคำนวณจากมูล ค่ า
หน่วยลงทุน และนำเข้ากองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายนี้ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงหากบริษั ทนายหน้ าซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ (Broker) มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมดัง กล่า วในข้ อ 15.3 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่ร วมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื ่นใดทำนอง
เดียวกัน
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คำนวณทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัด
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม
ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็ บ
เพิ่มขึ้น

1.1.2 เกิ นอั ตราที ่ ระบุ ไว้ ในโครงการ 1 มี ก าร
กำหนดอย่ า งชั ด เจนไว้ ใ นโครงการแล้ ว ว่ า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้
ในโครงการ

บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้
ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ
1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
3
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

ทั ้ ง นี้ กรณี ที่ ก องทุ น ได้ ร ั บ ผลตอบแทนสู ง กว่ า ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยไว้ ต อนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน บริ ษ ั ท จั ด การอาจเรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษั ทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
16.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิข องกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที ่ ส มาคมบริ ษ ั ท จั ด การลงทุ น กำหนดโดยได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.5) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
(1.6) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
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กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะ
ถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ในกรณีที่มี ก ารลงทุ นในต่ างประเทศบริษ ั ทจั ด การจะคำนวณจากมู ลค่ า ทรัพ ย์ ส ิน สุ ทธิข องกองทุ นรวมส่ ว นที่ ลงทุ น ใน
ต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากกองทุนหลัก
ภายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของวัน
ทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสมาคมบริ ษ ั ท จั ด การลงทุ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรก
ของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น)
และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของหน่ว ยลงทุน แต่ ละชนิด ที่ คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ำ กว่ าศูน ย์ การปันส่วนรายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
เนื่องจากกองทุนมี นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลั ก ”)
โดยกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งมีเวลาล่าช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง ทำให้
บริษัทจัดการได้รับข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่าช้า ดังนั้น บริษัท จัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทำการ
ถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นำมาใช้ บั งคั บ กั บ กองทุนรวมเปิ ด ที ่ ซื ้ อขายหน่ ว ยลงทุน ทุ ก วั น ทำการ และกองทุ นรวมเพื ่ อ ผู ้ ล งทุ น
ประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ล่ า สุ ด
โดยประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
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บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการตาม (2.1) - (2.4) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ปิดทำการ หรือ
เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที่วันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้
ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่มีเป็นฐานใน
การคำนวณ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณนั้น
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ่ ป ระ กาศข้ า งต้ น
ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
(2.5) ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดั งกล่าว
ไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ
ในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่การประกาศข้างต้น หากได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)
หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน3 วันทำการ
ถัดไปก็ได้
(2.6) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิย มตาม
หลักสากล
(3.2) คำนวณมูล ค่ าหน่ ว ยลงทุนเป็น ตั ว เลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธ ี ก ารปัด เศษทศนิ ยมตามหลั ก สากล
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่ วยลงทุ นเป็น ตัว เลขโดยมี ท ศนิ ยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธี ก ารปั ดเศษทศนิ ย มตามหลั ก สากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่ม ี ผลประโยชน์เ กิ ดขึ้น จากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัด การจะนำผลประโยชน์น ั้น รวมเข้า เป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
(4) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (2)
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
การคำนวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ แ ยกตามรายชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น ผู ้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดได้ ที่
www.lhfund.co.th
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ
ถัดไป
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทาง
เว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม
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16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง
ข้อ
1.

2.

กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
< 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

การดำเนินการของ บลจ.

ระยะเวลา

1.1 จัดทำและส่งรายงาน 1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบถึ ง ภายใน 7 วันทำการนับแต่
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณี ที ่ สาเหตุท ี ่ ท ำให้ มู ล ค่ า /ราคาหน่ว ยไม่ ถู กต้อง
มี ผลต่ อ เนื ่ อ งถึ ง การคำนวณมู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ยครั ้ ง ต่ อ ไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง
2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
ถูกต้อง
2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงื่อนไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมู ลค่ า/ราคา
หน่ วยย้ อนหลั งของกองทุ นเปิ ด ให้ ระบุ การดำเนิ นการของ
บลจ. เมื ่ อ พบว่ า ราคาหน่ ว ยไม่ ถ ู ก ต้ อ งไว้ แ ทนข้ อ มู ล ตาม
1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่ าวภายในวัน ทำการถัด จากวัน ที ่ ส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
รั บ ทราบชื ่ อ กองทุ น ที ่ ม ี ก ารแก้ ไ ขมู ล ค่ า /ราคาหน่ ว ย
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลั ก เกณฑ์ เ พิ ่ ม เติ ม เฉพาะกองทุ น เปิ ด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูล ค่ า /ราคาหน่ วยของวั น ที ่เข้า เงื ่ อ นไข
ตาม 2.
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่ ว ยตาม 2.1.2.1 ด้ ว ย โดยให้ อ ยู ่ ใ นส่ ว นของ
การดำเนินการของ บลจ. เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันทำการถัดจากวันที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ภายในวันทำการถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

ตาม 2.1.2.1

2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืน
หน่ ว ยในช่ ว งระยะเวลาที ่ ร าคาหน่ ว ยไม่ ถ ู ก ต้ อ งทราบถึ ง
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา

2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคา

ภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
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ข้อ

กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดำเนินการของ บลจ.
หน่วยย้ อนหลั งตาม 2.1.2.1 ให้สำนั กงาน เว้นแต่ในกรณี ที่
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ อาจ
ควบคุมได้ ให้ บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผ ู้ดู แลผลประโยชน์
รั บรองว่ าการที ่ ราคาหน่ วยไม่ ถ ู กต้ องมี สาเหตุ มาจากปั จจั ย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้ อมสำเนารายงานดั งกล่ าว
แทน

1

ระยะเวลา
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการจัดเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจ

2

ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย

1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด 3 ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็ น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื้อคืน

1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บลจ. จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ
2.2 กรณีรับซื้อคืน
2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลื อ อยู่ นั้น และจ่า ยเงินของบริ ษั ทจั ด การให้ ก องทุ นเปิ ด เป็ น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
3

ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัท
จัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้
ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ไม่มี
17.4 ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
ชื่อ : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไม่มี
17.5 ที่ปรึกษา
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ : ไม่มี
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่ าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบั ญชี โดยบริษัทจัดก ารจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
17.8 Prime Broker :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันสิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :
19. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุ นรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบั ญญัติ หลั ก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกำหนดอื่น ๆ
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ที่ ประกาศกำหนด :
เป็นไปตามประกาศ
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัย
อำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัด การ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที ่ ผ ่ า นการอนุ ม ั ต ิ จ ากสำนั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถื อหน่ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล (LHUSFIN)
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