
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th 

 

ที ่M_BD 0012/2565  

8 มถุินายน 2565 

เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) ขอแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการของกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้(PRINCIPAL GCF) โดยกองทุนดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) แลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้งัน้ี  

1. แกไ้ขเพิม่เตมิโดยเปลีย่นเป็นกองทุนทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีล่งทุนอยู่ปัจจุบนัจะถอื
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Dividend Class : Class D) โดยอตัโนมตั ิ
นอกจากน้ี ได้เพิม่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) “ชนิดสะสมมูลค่า (Class A)” “ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class C)” “ชนิดขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (Class R)” “ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (Class I)” “ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (Class X)” “ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Class E)” และ “ชนิดเพื่อการออม (Class SSF)” โดยบรษิทัจดัการจะมปีระกาศแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิดใหบ้ริการ
ตามเงื่อนไขทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. แกไ้ขเกีย่วกบัการใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) โดยเป็นไปตามประกาศดงัน้ี 
• ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัประมวล) ลงวนัที ่29 มกราคม 
2564 

• ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 49/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่22 มถุินายน 2564 

• ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดําเนินการเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการความ
เสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2564 

• แนวปฏบิตักิารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องจากสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน รวมถงึแนวปฏิบตั ิหนังสอืเวยีน และ
ประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อเพิม่เครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องสาํหรบักองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ ดงัน้ี 
1. การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการคาํนวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing) 
2. การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (Notice period) 
3. การกําหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
4. การดําเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธิเรยีกร้องผดินัดชาระหน้ีหรอืตราสารทีล่งทุนขาดสภาพคล่อง

หรอืไม่สามารถจําหน่ายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) โดยปรบัถอ้ยคาํใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
5. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) โดยปรบัถอ้ยคาํใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ) 

ทัง้น้ี การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) ให้มีผลตัง้แต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
และการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) ให้มีผลตัง้แต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2565  เป็นตน้ไป ตามวนัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสาํนักงาน ก.ล.ต.  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่กนั หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ โทร. 0-2686-9595 ไดทุ้กวนัในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ www.principal.th 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั



 

 

เอกสารแนบ : รายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) 

1. การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ:  Full swing pricing /Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 

1. บรษิทัจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น 

Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการกําหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทําได้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction 

costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่

ลดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาด

ใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุน

รวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ

เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความ

เสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่สามารถทําได้ (best 

effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใช้เครื่องมอื 

Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ําระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีารใช้เครื่องมอื swing pricing และ

บรษิทัจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการ

นัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เครื่องมอื swing 

pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซื้อ

หน่วยลงทุนทีช่ําระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพ

คล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสําคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทําการ ที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดย

คาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 

เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ที่บรษิทัจดัการกําหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 



 

 

คํานวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

 

2. การกาํหนดระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบรษิัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา:  

5 วนัทําการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่สามารถทําได้ (best 

effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีที่มกีารใช้ Notice period และมเีหตุที่ทําให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบตัิกบัคําสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้

เช่นเดียวกบัคําสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ทํารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing,  

Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้

ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สงูสุดทีกํ่าหนดไวใ้น

โครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิทัจดัการ

กําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื 

Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทําการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัทจัดการ โดย

คาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการกําหนด 

โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ

ประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ

คล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ

ทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

 

3. การกาํหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  

เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 

วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิ้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซื้อ

ขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 

threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  คาํนวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณากําหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่รบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้

จํานวน ในวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้



 

 

สําหรบัคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนที่เหลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคําสัง่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนั

บรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่มาแล้วในวนัที่มกีารใช ้Redemption 

Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทั

จดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่บรษิทัจดัการกําหนด 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption 

Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 

Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มกีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ด้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถทําได ้(best 

effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลด

ไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีี่

บรษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่

กําหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการ

อาจพจิารณายกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื 

Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ

สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดย

คาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจ

กําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิ้วย Gate threshold ได้ โดยคํานึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ 

บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอน

ผดิปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่

กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund  

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก

กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสําคญั หรอืเหน็ว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่าขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 



 

 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัใน

อนาคต (ถา้ม)ี 

 

4. การดาํเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่

สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) (ทุกกองทุน) 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

 


