
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH JAPAN - E FUND
ชื่อยอโครงการ : LHJAPE
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการจัดตั้งโครงการ หากหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เมื่อคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่จะลงทุนในหลักทรัพยไดตามวัตถุประสงคของกองทุน หรือไม
สามารถลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่จะลงทุนใน
ตราสารทุนของประเทศญี่ปุน โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได 

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco Japanese Equity Advantage Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1.กองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares 
(“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาว โดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทตาง 
ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญในประเทศญี่ปุน โดยตราสารทุนจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือ
ตลาดซื้อขายโดยตรง(over the counter) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก(Luxembourg) ภายใตกฎหมายของ
ประเทศลักเซมเบิรกและ SICAV อยูภายใตหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนใน
การบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน



ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรม
การก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดในอนาคต โดยกองทุนจะนําเงินที่ไดจาก
การระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนไดและตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสมดังกลาวขางตนใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ พรอมทั้ง
ปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหขอมูลในสวนตาง ๆ ของโครงการสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะปฎิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมผสมดวย

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหนวย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ

สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – 
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – 
investment grade) หรือตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment grade) หรือตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Securities) 
แลวแตกรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น

2. กองทุนจะลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ดวยสกุลเงินเยน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ดังนั้นจึงอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ
ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางแนวโนมของคาเงิน ในกรณีที่คาดการณวาคาเงินเยนมีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสัดสวนที่คอนขางมาก แตหากในกรณีที่คา
เงินเยนมีแนวโนมแข็งคาขึ้น ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดสวนนอย อยางไรก็ตามหากผูจัดการกองทุนพิจารณาวาการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจ
ไมเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียประโยชนที่อาจไดรับ ผูจัดการกองทุนอาจไมปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได นอกจากนี้การทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงดังกลาวอาจมีตนทุนซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากตนทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

3. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสาร ของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) 
และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราสวนที่มากกวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับ
ลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อใหอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารดังกลาว มีอัตราสวนไมเกินรอยละ 15 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E ทั้งนี้ การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับ
แตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารดังกลาวเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนหลัก ยกเวนกรณีที่
เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา หากการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลักดังกลาวขางตนมีผลทําใหการลงทุนในกองทุนหลักนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศเพื่อเปนกองทุนหลักใหมแทนกองทุนหลักเดิม โดยกองทุนหลักใหมดัง
กลาวจะมีวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนสอดคลองกับกองทุนหลักเดิม และกองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E และมีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศเพื่อเปนกองทุนหลักใหมแทนกองทุนหลักเดิมได บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน



ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักจะยกเวนไมนําเรื่องการดํารงสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการ
คัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนหลักเดิม หรือชวงระยะเวลาไมเกิน 
30 วันกอนเลิกกองทุน

4. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ซึ่งเปนกองทุนหลักไมเหมาะสมอีกตอไป 
เชน เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม 
และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผูจัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การ
บริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไมเปนไปตามที่คาดไว และ/หรือเมื่อพบวาการบริหารจัดการของกองทุนตางประเทศ
ดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทําความผิดรายแรงโดยหนวยงานกํากับดูแลในประเทศ
นั้นๆ เปนผูใหความเห็น เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศอื่น ที่มีนโยบายการ
ลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E และมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ
ปดประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน และประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

5. หากสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสมอีกตอไป และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการตองเปลี่ยนกองทุนหลักแตไมสามารถ
สรรหากองทุนรวมในตางประเทศอื่นที่เหมาะสมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว

6. ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund และจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน แตในกรณีที่การลงทุนในตางประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุน
หลักไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ ภาวะสงคราม หรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ และ/หรือกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือในชวงระหวางรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในตาง
ประเทศจากทางการ และ/หรือวงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราวและ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลจําเปนและ
สมควรอื่นๆ เปนตน บริษัทจัดการอาจไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนดังกลาวได ซึ่งหากเกิดเหตุการณดังกลาวนี้ บริษัทจัดการจะ
รายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามประกาศแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวขางตน จะไมนํามาบังคับใชในชวงระหวางรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน และ/หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนวันเลิกกองทุนหากทราบ
กําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา และ/หรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมากอยางมีนัย
สําคัญ ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการนับตั้งแตวันที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในลักษณะดังกลาว กองทุนอาจ
จําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนที่กําหนดไวขางตนได

ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบงประเภทกองทุนรวมจะไมนับชวงระยะเวลา ดังนี้

1.ช◌วงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

2. ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม

3. ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนขางตนจะคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ

ในกรณีที่กองทุนตางประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีการลงลดลงในลักษณะ ดังตอไปนี้

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวน > 2/3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังนี้



การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการของบริษัท
จัดการ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบ (แนวทางการดําเนินการดังกลาวตอง
คํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยโดยรวม)

ภายใน  3 วันทําการนับแตวันที่
มีการเปดเผยขอมูลของกองทุน

ปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ

2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตาม ขอ (1) ตอผูลงทุนทั่วไป
(ดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) พรอม ขอ (1)

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม ขอ (1)
ภายใน  60 วันนับแตวันที่มีการ

เปดเผยขอมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตาม ขอ (3) ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตาม ขอ (3) แลว

เสร็จ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตาง
ประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

7. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑการลงทุนซึ่ง
กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) รวมถึง นโยบาย
การลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

สรุปขอมูลสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน
กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรกและ SICAV ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย 
Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.

นโยบาย
การลงทุน

กองทุนแสวงการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทตาง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญในประเทศญี่ปุน โดยตราสารทุนจะเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) กองทุนจะลงทุนในบริษัทตาง ๆ ที่
สามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่จับตองได หรือใชประโยชนจากสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัท (ตัวอยางเชน 
แตไมจํากัดเฉพาะ มูลคาตราสินคา การพัฒนาทางเทคนิค หรือฐานลูกคาที่แข็งแกรง) กองทุนอาจยังลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเปนหุนสามัญและหุนอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ บนพื้นฐานการ
สนับสนุน

กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management : EPM)

Invesco Management S.A.



บริษัท
จัดการ

37A Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Website: www.invescomanagementcompany.lu

ผูจัดการ
การลงทุน

Invesco Advisers, Inc.

1555 Peachtree Street, N.E.

Atlanta, Georgia

GA 30309, USA

Custodian

The Bank of New York Mellon (International) Limited,

Luxembourg Branch, Vertigo Building - Polaris

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

สกุลเงิน เยน
วันที่จัดตั้ง 
Share 
Class 
launch 
date:

30 กันยายน 2554

 

วันที่จัดตั้ง
กองทุน 
Fund 
launch 
date:

30 มิถุนายน 2554

อายุกองทุน ไมกําหนด
นโยบาย
การจายเงิน
ปนผล

ไมมี

คา
ธรรมเนียม

- คาธรรมเนียมการจัดการ : ไมเกิน 0.75% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตอป

- คาธรรมเนียมเกี่ยวตัวแทนขาย : ไมเกิน 0.30% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตอป

ดัชนีอางอิง TOPIX Index-TR
ISIN 
Codes LU0607514808

แหลงขอมูล
กองทุน
หลัก

www.invesco.com

สรุปสาระสําคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกองทุนหลัก อาทิ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Exchange Risk)

http://www.invesco.com/


อาจมีการลงทุนสินทรัพยตางๆ ของกองทุนในหลักทรัพยตางๆ ที่กําหนดในรูปหนวยคาเงินสกุลตางๆ นอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุน 
กองทุนอาจไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ ระหวางหลักทรัพยตางๆ เหลานี้และสกุลเงิน
หลักของกองทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ อาจสงผลที่ไมพึงประสงคตอรายไดที่ไดรับจากการลงทุนตางๆ เหลานี้ซึ่งอาจ
อยูภายใตความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

กองทุนอาจไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากสภาพคลองในตลาดที่ลดลงสําหรับหลักทรัพยตางๆ ที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจทําใหความ
สามารถของกองทุนในการทําธุรกรรมตางๆ ดอยลง ในสถานการณดังกลาว หลักทรัพยตางๆ ของกองทุนบางสวนอาจขาดสภาพคลองซึ่ง
อาจหมายความวากองทุนที่เกี่ยวของอาจประสบปญหาตางๆ ในการขายหลักทรัพยในราคายุติธรรมภายในเวลาที่กําหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวน (Volatility Risk)

ผูลงทุนควรพึงทราบวาความผันผวนอาจสงผลให NAV มีความผันผวนอยางมากซึ่งอาจสงผลที่ไมพึงประสงคตอ NAV ตอหุนของกองทุนที่
เกี่ยวของและดังนั้น นักลงทุนจึงอาจประสบปญหาขาดทุน

ความเสี่ยงดานตราสารทุน (Equities Risk)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ราคาและรายไดที่เกิดจากตราสารทุนตางๆ อาจลดลงตามเหตุการณบางอยาง โดยครอบคลุมถึงกิจกรรม
และผลลัพธตางๆ ของผูออกตราสารทุน สภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยทั่วไป การไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับ
โลก และความผันผวนของสกุลเงินและดอกเบี้ย ไมสามารถรับประกันไดวามูลคาของตราสารทุนตาง ๆ ที่ถือโดยกองทุนจะมีมูลคาเพิ่มหรือ
วามีรายไดใด ๆ จะมาจากหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวเพิ่ม มูลคาของและรายไดที่ไดรับจากตราสารทุนที่ถืออยูอาจลดลงรวมถึงเพิ่มขึ้น และ
กองทุนอาจไมชดเชยจํานวนเงินเดิมที่ลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ดังกลาว

การลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการหลักทรัพยในครอบครองและการปองกันความเสี่ยงอยาง
มีประสิทธิภาพ (Investing in Financial Derivative Instruments for Efficient Portfolio Management and Hedging 
Purposes)

มีความเสี่ยงจากการลงทุนบางอยางที่เกี่ยวของกับเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ที่ผูจัดการการลงทุนอาจนํามาใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
บริหารจัดการหลักทรัพยในครอบครองอยางมีประสิทธิภาพ หรือหากมีการเปดเผยเกี่ยวกับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
นโยบายการลงทุนที่สําคัญโดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิ่งที่อธิบายไวดานลางนี้ อยางไรก็ตาม หากความคาดหวังของผูจัดการการลงทุนในการ
ใชเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ดังกลาวไมถูกตองหรือไมมีประสิทธิภาพ กองทุนอาจประสบปญหาขาดทุนอยางหนัก โดยมีผลกระทบที่ไมพึง
ประสงคตอ NAV ของหุน

การลงทุนตางๆ ของกองทุนอาจประกอบดวยหลักทรัพยตางๆ ที่มีระดับความผันผวนที่แตกตางกัน และอาจประกอบดวยตราสารอนุพันธ
ทางการเงินเปนครั้งคราว เนื่องจากตราสารอนุพันธทางการเงินอาจเปนเครื่องมือที่ถูกปรับใหเหมาะสม การใชงานเครื่องมือเหลานี้อาจสงผล
ใหเกิดความผันผวนของ NAV ของกองทุนที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 200,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
1) ในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหนวยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของ
เงินทุนของโครงการ 
2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีกรอยละ 



15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหน 

                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

มุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : LHJAPE-D
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดจายเงินปนผล 
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดสะสมมูลคา 
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบาย :

เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ทํารายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต



6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล

LHJAPE-D จาย
LHJAPE-A ไมจาย
LHJAPE-E ไมจาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

1. กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
2. การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต 

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วัน
ปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้

(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : LHJAPE-D
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการหรือ



ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจง
ใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามที่ไดแจงไวในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทําการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคําสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืนหนวยลงทุน 
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว 
และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวย
ลงทุนในใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขาย
คืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต
วันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตาง
ประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ (วันหยุดทําการในตาง
ประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมดังกลาวนี้ จะระบุใน
ปฏิทินกองทุนซึ่งจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ) ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชี ตามวิธีที่ผูถือหนวย
ลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ “การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนของผูถือ
หนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(6) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุนจํานวนนั้น 

2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และกําหนดเวลา



ในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน 
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

3.  การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 
เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ และกําหนดเวลา
ในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน 
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผาน
เคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet 
Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปด
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกําหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการติด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

เปนไปตามประกาศ

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภท
สถาบัน

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผล
ประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1)   ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล
2)   ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม
3)   มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภท
สถาบัน

ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of Dealings) ดวย
เหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม



คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมาย
ถึงมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป

1. ชื่อยอ : LHJAPE-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.68 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่

คํานวณไดเปนรายวัน

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.68 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่

คํานวณไดเปนรายวัน

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.68 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่

คํานวณไดเปนรายวัน

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ที่คํานวณไดเปนรายวัน

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนที่

คํานวณไดเปนรายวัน

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.11 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ที่คํานวณไดเปนรายวัน

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.27 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนที่คํานวณไดเปนรายวัน

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.27 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนที่คํานวณไดเปนรายวัน

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E 



ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.27 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนที่คํานวณไดเปนรายวัน

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 2.3 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมาย
ถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมาย
ถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หมาย
ถึง มูลคาทรัพยสินทั้งสิ้นหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งสิ้นยกเวนคาธรรมเนียมการจัดการ  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(1) คาใชจายในการสงเสริมการขายในการเสนอขายครั้งแรก และคาใชจายในการสงเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เชน 
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือคาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายในดานการ
ตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํากองทุน เปนตน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน เชนคาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
กองทุนกับสํานักงาน คาที่ปรึกษาทนายความ ในชวงจัดตั้งกองทุน เปนตน 
(3) คาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเปนภาษาตางประเทศ (ถามี) 
(4) คาใชจายในการสอบบัญชี 
(5) คาที่ปรึกษากฎหมาย 
(6) คาจัดทํา จัดพิมพ แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือ
หนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 
(7) คาจัดทํา คาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน 
(8) คาใชจายในการประกาศมูลคาทรัพยสินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพรายวันหรือสิ่งพิมพอื่นใด 
(9) คาใชจาย คาธรรมเนียม และ/หรือ คาไปรษณียากร คาภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไวในทรัพยสินหรือ
หลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การจัดหาใหไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ และคาใชจายหรือคา
ธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยตามที่กําหนดไวใน
โครงการได เปนตน 
(10) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิเชน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ 
ของกองทุน และ/หรือ คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เปนตน 
(11) คาจัดเตรียมรายงานตางๆ สําหรับผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของ
สํานักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 



(12) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพราย
วัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ เชน ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ การปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล 
เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 
(13) คาใชจายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจาย
ในการประกาศการแกไขในหนังสือพิมพ เปนตน 
(14) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากร
แสตมป คาไปรษณียากร เปนตน 
(16) คาฤชา คาธรรมเนียม คาใขจายที่เกี่ยวของกับการทํารายการลงทุน และ/หรือคาใชจายอื่น ๆ เชน คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คา
อากรแสตมป คาไปรษณียากร คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาจดทะเบียนกับผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย รวมทั้งคาใชจาย และ/หรือ คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ไดมา รับมอบ/สงมอบดูแลรักษา ปองกันผล
ประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไวในหัวขอ "คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป" 
เปนตน 
(17) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(18) คาใชจายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) นอกเหนือจากคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนที่เรียกเก็บรายป 
ตามที่จายจริง โดยจะไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(19) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน 
(20) คาใชจายสําหรับหนวยงานภายนอกในการทําหนาที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)
(21) คาฤชา คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคํานวณทุกวัน
และจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน
ของกองทุนเปนสําคัญ 

คาใชจายคาธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัดจาย
เปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อยอ : LHJAPE-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย



- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : LHJAPE-E

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละราย

ไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ

แตละรายไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ

แตละรายไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : มี
- เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ

แตละรายไมเทากัน
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากันขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : มี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

1. - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ



แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

2. - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : LHJAPE-A

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : มี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

1. - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

2. - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : LHJAPE-E

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : มี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

1. - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย

2. - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อยอ : LHJAPE-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่

กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : มี

 - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
 - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
2. ชื่อยอ : LHJAPE-A



อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่

กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : มี

 - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
 - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
3. ชื่อยอ : LHJAPE-E

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมตางกัน ระหวางกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน : ไมมี
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการอื่น : อัตราคาธรรมเนียมที่

กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : มี

 - เงื่อนไข บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
 - เงื่อนไข ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 0.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 0.0 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 0.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี 
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน โดยขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี 



ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน 
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : 
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน 
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(1) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด โดยบริษัทจัดการจะหักจาก
จํานวนคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นๆ 
(2) คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซื้อหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินกําหนด โดยตัดจาย
จากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน 
(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการให ผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย ตามที่จายจริง เชน คาใชจายใน
การจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ทราบ
คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 15.3 ขางตนนี้ เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

คาใชจายในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคํานวณทุก
วันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยถือ
ประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ 

คาใชจายคาธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัด
จายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นหรือตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ทั้งนี้การตัดจายคาใชจายดังกลาวขางตนจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ  

1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทําการกอนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ1มีการกําหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกลาวได)

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ บลจ. ตองไดรับมติพิเศษ3  และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 
 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ
เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการเรียก
เก็บเพิ่มขึ้น และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต



วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกตางไปจากโครงการ บลจ. ตองขอมต3ิ  เพื่อแกไขโครงการ

2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย  

2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ ให บลจ. สามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงาน
เห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

หมายเหตุ

1เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่ บลจ. เรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น

2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : LHJAPE-D

- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองกับบางชนิดหนวย
ลงทุน โดยจะระบุใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 
ของมูลคาหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวัน
ทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 
5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะเปดเผยอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด
3. ในกรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่
เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการ



รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่แตกตางกันตามมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือการบริหารสภาพคลองโดยการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ในวันทําการนั้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Liquidity Fee ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) แตกตางกันไดในแตละวันที่มี
การใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง 
(Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึง
ถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัย
ตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนิน
การไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดปริมาณขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพื่อ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยคํานวณจากยอดรวมมูลคาขายคืน 
และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกของผูถือหนวยลงทุนแตละรายผานทุกชองทางในวันทําการใด ๆ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) 
(ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม 
(anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
5. คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะนํากลับเขากองทุน เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป โดยมิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายใน



การซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ 
Partial swing pricing โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสําคัญ
2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึง
ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง 
ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
คํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด
ของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมได
นั้นไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทําการซื้อขายใดที่
สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกิน
กวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก
มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน



ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย และ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน 
(transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมี
ความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือ 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือ
ประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใชหรือเรียกเก็บ ADLs ไดเมื่อเปนกรณีที่เขาเงื่อนไขที่กําหนด ADLs threshold ไว
โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 
ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน 
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไม



มีผลกระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนดคาธรรมเนียม ADLs แตกตางกันไดในแตวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังตอไป
นี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort 
และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดัง
กลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดย
มีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5.00 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทําการ
2. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน



รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการ
นั้น
3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย โดยจะอยูภาย
ใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ
คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไมตํ◌ากวารอยละ 10.00 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไมเกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 
30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ



หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดาน
ที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
6. คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน 
(prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกสวนที่เหลือได เมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศใหทราบทางเว็บไซต และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
8. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
9. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับลดไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌าที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate 
ที่ประกาศใช
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก 
การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน 
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทํา
การนั้น
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Redemption Gate ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผล
กระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate 
threshold ได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน



หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

2. ชื่อยอ : LHJAPE-A
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองกับบางชนิดหนวย
ลงทุน โดยจะระบุใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 
ของมูลคาหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวัน
ทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 
5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะเปดเผยอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด



3. ในกรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่
เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่แตกตางกันตามมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือการบริหารสภาพคลองโดยการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ในวันทําการนั้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Liquidity Fee ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) แตกตางกันไดในแตละวันที่มี
การใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง 
(Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึง
ถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัย
ตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนิน
การไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดปริมาณขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพื่อ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยคํานวณจากยอดรวมมูลคาขายคืน 
และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกของผูถือหนวยลงทุนแตละรายผานทุกชองทางในวันทําการใด ๆ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) 
(ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม 
(anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
5. คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะนํากลับเขากองทุน เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป โดยมิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว



การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายใน
การซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ 
Partial swing pricing โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสําคัญ
2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึง
ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง 
ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
คํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด
ของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมได
นั้นไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทําการซื้อขายใดที่
สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกิน
กวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก
มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด



กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย และ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน 
(transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมี
ความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือ 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือ
ประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใชหรือเรียกเก็บ ADLs ไดเมื่อเปนกรณีที่เขาเงื่อนไขที่กําหนด ADLs threshold ไว
โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 



ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน 
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไม
มีผลกระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนดคาธรรมเนียม ADLs แตกตางกันไดในแตวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังตอไป
นี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort 
และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดัง
กลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดย
มีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5.00 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทําการ



2. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการ
นั้น
3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย โดยจะอยูภาย
ใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ
คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข



1. บริษัทจัดการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไมตํ◌ากวารอยละ 10.00 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไมเกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 
30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดาน
ที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
6. คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน 
(prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกสวนที่เหลือได เมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศใหทราบทางเว็บไซต และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
8. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
9. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับลดไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌าที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate 
ที่ประกาศใช
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก 
การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน 
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทํา
การนั้น
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Redemption Gate ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผล
กระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา



สถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate 
threshold ได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

3. ชื่อยอ : LHJAPE-E
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองกับบางชนิดหนวย
ลงทุน โดยจะระบุใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด



หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 
ของมูลคาหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวัน
ทําการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 
5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะเปดเผยอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลคาการขาย
คืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัท
จัดการกําหนด
3. ในกรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่
เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการ
จะเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทางเว็บไซดของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ที่แตกตางกันตามมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือการบริหารสภาพคลองโดยการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ในวันทําการนั้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Liquidity Fee ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) แตกตางกันไดในแตละวันที่มี
การใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง 
(Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึง
ถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัย
ตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนิน
การไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดปริมาณขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพื่อ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยคํานวณจากยอดรวมมูลคาขายคืน 
และ/หรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกของผูถือหนวยลงทุนแตละรายผานทุกชองทางในวันทําการใด ๆ
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) 
(ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม 
(anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
5. คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลองที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะนํากลับเขากองทุน เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป โดยมิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :



กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนและคาใชจายใน
การซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหนึ่งระหวาง Full swing pricing และ 
Partial swing pricing โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสําคัญ
2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึง
ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง 
ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือ
เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
คํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด
ของทรัพยสินที่ลงทุน ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่
เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมได
นั้นไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ



การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีที่วันทําการซื้อขายใดที่
สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกิน
กวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก
มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แลว บริษัท
จัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนและคาใชจายในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย และ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงตนทุนและคาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน 
(transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขายทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมี
ความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือ 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือ
ประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําได (best effort) เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใชหรือเรียกเก็บ ADLs ไดเมื่อเปนกรณีที่เขาเงื่อนไขที่กําหนด ADLs threshold ไว
โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพคลองของกองทุนเปนสําคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได



ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 
ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่
แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุน 
และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไม
มีผลกระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนดคาธรรมเนียม ADLs แตกตางกันไดในแตวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังตอไป
นี้
(1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือตาม
แนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุน
ปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใชหลักการ best effort 
และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แลว บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดัง
กลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป



กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดย
มีมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5.00 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทําการ
2. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืน
หนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการ
นั้น
3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย โดยจะอยูภาย
ใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน 
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Notice period ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอ
สภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพ
คลองของกองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการได (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรกตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว



เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไมตํ◌ากวารอยละ 10.00 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไมเกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 
30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) 
บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และ
หักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดาน
ที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ
6. คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน 
(prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดใหผูลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกสวนที่เหลือได เมื่อบริษัทจัดการจัดทําระบบงานเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศใหทราบทางเว็บไซต และ/หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
8. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
9. กรณีที่เปนการทํารายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายใตสถานการณ และ/หรือขอจํากัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
10. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับลดไมตํ◌ากวา Redemption Gate ขั้นตํ◌าที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate 
ที่ประกาศใช
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก 
การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน 
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก



คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) 
มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทํา
การนั้น
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Redemption Gate ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผล
กระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

การพิจารณาใชเครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate 
threshold ได

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกําหนดเปนลําดับแรก ตามที่ไดรับขอมูลจากกองทุน
หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามขอมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช
หลักการ best effort และหากทราบวากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แลว 
บริษัทจัดการจะปรับปรุงขอมูลดังกลาวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม พรอมแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอื่นเพิ่มเติมได โดยไมเกินขอบเขตของ
เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกําหนดไว

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ



และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลคาหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาไมเทากัน มูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละ
ชนิดหนวยลงทุนรวมกันจะเทากับมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชนที่เกิดจากการลงทุนจะถือเปนประโยชนของกองทุนรวม 
และจะถูกปนสวนตามสัดสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิด 

บริษัทจัดการจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมสวนที่ลงทุนในตางประเทศรวมกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
สวนที่ลงทุนในประเทศ เพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

โดยในสวนตางประเทศจะใชมูลคาหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสิน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายที่จะไดรับจากกองทุนหลักภายในวันทําการถัด
ไป และจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น.ของวันทําการที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันระหวางบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวได บริษัทขอสงวนสิทธิใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุน ทําใหการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิจะตองมีการแบงการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิตามแตละชนิด
หนวยลงทุน 
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น จะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปนสวนใหกับหนวยลงทุนแตละ
ชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาของหนวยลงทุนแตละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใชมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดทั้งหมดของแตละชนิดหนวยลงทุน 
หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวของเฉพาะกับหนวยลงทุนแตละชนิด (ไดแก รายการขายหนวยลงทุน รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปนผลจายใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละชนิด เปนตน) และคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิหลังหักคาธรรมเนียมและมูลคาหนวยลงทุนของแตละชนิดหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิดที่คํานวณ จะตองมีมูลคาไมตํ่ากวาศูนย การปนสวนรายไดและคาใชจายใหเปนไป
ตามแตละชนิดหนวยลงทุน 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิกรณีที่วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชราคาราคา
หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่ลงทุนลาสุดที่มีเปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้ เวนแต
กรณีที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นรวมกันวาควรจะใชราคาอื่นที่เหมาะสมกวาแทน 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.lhfund.co.th
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได


