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เรื่อง

การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี

เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษทั จัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี (PRINCIPAL GCF) โดยกองทุนดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม่ เติมได้ดงั นี้
1. แก้ไขเพิม่ เติมโดยเปลีย่ นเป็ นกองทุนทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีล่ งทุนอยู่ปัจจุบนั จะถือ
เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (Dividend Class : Class D) โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ได้เพิม่ ชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) “ชนิดสะสมมูลค่า (Class A)” “ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class C)” “ชนิดขายคืน
หน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)” “ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class I)” “ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class X)” “ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Class E)” และ “ชนิดเพื่อการออม (Class SSF)” โดยบริษทั จัดการจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิ ดให้บริการ
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในหนังสือชีช้ วน
2. แก้ไขเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสีย่ งสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) โดยเป็ นไปตามประกาศดังนี้
• ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 29 มกราคม
2564
• ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
• ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารและจัดการความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
• แนวปฏิบตั กิ ารใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องจากสมาคมบริษทั จัดการลงทุน รวมถึงแนวปฏิบตั ิ หนังสือเวียน และ
ประกาศอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยบริษทั จัดการได้ดําเนินการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเพื่อเพิม่ เครื่องมือบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องสําหรับกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการ ดังนี้
1. การปรับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิดว้ ยสูตรการคํานวณทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (Swing Pricing)
2. การกําหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
3. การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
4. การดําเนินการในกรณีท่ผี ู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้หรือตราสารทีล่ งทุนขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีเ่ หมาะสม (Side Pocket) โดยปรับถ้อยคําให้เป็ นไปตามประกาศ
5. การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งทีร่ บั ไว้หรือจะหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) โดยปรับถ้อยคําให้เป็ นไปตามประกาศ
(รายละเอียดเพิม่ เติมตามเอกสารแนบ)
ทัง้ นี้ การแก้ไ ขเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ การแบ่ ง ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (Multiclass Fund) ให้ม ีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 21 มิถุ น ายน 2565 เป็ น ต้น ไป
และการแก้ไ ขเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ การใช้เ ครื่อ งมือ บริห ารความเสี่ย งสภาพคล่ อ ง (Liquidity Risk Management Tools) ให้ม ีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่
1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นไป ตามวันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัวกั
่ น หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดติดต่อได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิเพิล จํากัด ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ www.principal.th
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

เอกสารแนบ : รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools)

1. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธปี ฏิบตั ิ : Full swing pricing /Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติมและเงือ่ นไข
1. บริษทั จัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน และบริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกําหนด ซึง่ บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (transaction
costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สนิ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ที่
ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาด
ใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
รวมลงทุน เป็ นต้น
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มอี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุน
เป็ นต้น
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทั จัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
5. ในกรณีท่เี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทําได้ (best
effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนัน้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริงได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ ําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็ นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือ swing pricing และ
บริษทั จัดการจะนํายอดซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการ
นัน้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing
pricing ในวันทําการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทําการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ
หน่วยลงทุนทีช่ ําระด้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได้นนั ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยังคงเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษทั
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม่ อี ํานาจอื่นกาหนดให้บริษทั จัดการดําเนินการได้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วว่าคําสังซื
่ ้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทําการ ที่มกี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. ในกรณีท่บี ริษทั จัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษทั จัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน

คํา นวณจากมูล ค่ า การซื้อ หน่ ว ยลงทุ น (subscription) บวกมู ล ค่ า การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข้า (switch in) หัก ด้ ว ยมู ล ค่ า การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคํานวณเป็ นไปตามวิธที บ่ี ริษทั จัดการกําหนด

2. การกําหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (Notice period)

เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุน มูลค่ าเกิน กว่ า : 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่ว งหน้ าเป็ น เวลา:
5 วันทําการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในกรณีท่เี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั จากผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทําได้ (best
effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. ในกรณีท่มี กี ารใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทําให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิบตั ิกบั คําสังที
่ ่ได้จาก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคําสั ่งที่ได้ต ามปกติในวัน ที่ทํารายการด้ว ย ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้ว
ว่าคําสั ่งซื้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม่ ไม่เกิน Notice period สูงสุดทีก่ ําหนดไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษทั จัดการ
กําหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
Notice period ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทําการที่มกี ารใช้เครื่อ งมือนี้โ ดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทั จัดการกําหนด
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงทีม่ อี ยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีส่ ามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีก่ ระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น

3. การกําหนดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษทั จัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลีย่ นออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีท่กี องทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
2. ในกรณีท่บี ริษทั จัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ไี ม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื้อ
ขายใดที่ สัดส่ว นของมูล ค่ าซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิข องกองทุ น เทีย บกับ มูล ค่ าทรัพ ย์ส ิน สุ ท ธิท ัง้ หมดของกองทุ น มีค่ าเท่ ากับหรือ มากกว่ า Gate
threshold ทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสั ่งรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน และมูลค่าหน่ วยลงทุนทัง้
จํานวน ในวันทีส่ ่งคําสังขายคื
่
นหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนทัง้ จํานวนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้

สําหรับคําสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนที่เหลือ บริษทั จัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั ่ง
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกี ารจัดลําดับก่อน-หลังของคําสังรั
่ บซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยปั จจุบนั
บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสั ่งรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ส่งคําสังมาแล้
่
วในวันที่มกี ารใช้ Redemption
Gate ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษทั จัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการจัดการกรณีเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสังรั
่ บซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก บริษทั
จัดการอาจเปิ ดให้มกี ารยกเลิกคําสังรั
่ บซื้อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่บริษทั จัดการกําหนด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดังกล่าว
4. บริษทั จัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ํากว่า Redemption
Gate ขัน้ ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
5. บริษทั จัดการจะทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ เว้น แต่ก รณี ท่ีก องทุ นมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นหรือสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
6. บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีท่มี กี ารใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษทั จัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษทั จัดการ
8. ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษทั จะดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าทีส่ ามารถทําได้ (best
effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจํากัดในขณะนัน้
ข้อสงวนสิทธิ ์
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับเพิม่ หรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลีย่ นแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยจะปรับลด
ไม่ต่าํ กว่า Redemption Gate ขัน้ ตํ่าทีร่ ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ ะบุในโครงการ ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารคํานวณเป็ นไปตามวิธที ่ี
บริษทั จัดการกําหนด
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ ระกาศใช้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่
กําหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ หลือได้ บริษทั จัดการ
อาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค่ า้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกยกเลิกคําสังโดยไม่
่
ชกั ช้า
4. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการการใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนัน้
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วว่าคําสังซื
่ ้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่ กี ารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
2. บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเ่ี กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษทั จัดการอาจ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ไี ม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการอาจพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ
สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอน
ผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุน เป็ นต้น
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทีมกี ารลงทุนแบบ Cross Investing Fund
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบั จาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึง่ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริษทั จัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ อื หน่วยลทุนเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วว่าคําสังซื
่ ้อ-ขาย-สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนไม่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบตั มิ ากกว่าขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ

บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีท่กี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนกองทุนหลักใน
อนาคต (ถ้ามี)

4. การดําเนิ นการในกรณี ที่ผ้อู อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องผิ ดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจําหน่ ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side Pocket) (ทุกกองทุน)
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ติ ามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน

