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)ที ่M_BD 0011/2565  

2 มถิุนายน 2565 

เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนเปิดจํานวน 64 กองทุน 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) ขอแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการของกองทุนเปิด
จํานวน 64 กองทุน (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) แลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้งัน้ี  
1. แกไ้ขทุกกองทุน เกีย่วกบัการใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) โดยเป็นไปตามประกาศดงัน้ี 

• ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล (ฉบบัประมวล) ลงวนัที ่29 มกราคม 2564 

• ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่22 มถุินายน 2564 

• ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารและจดัการความเสีย่ง
ดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2564 

• แนวปฏิบตักิารใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องจากสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน รวมถงึแนวปฏิบตัิ หนังสอืเวยีน และประกาศ
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยบรษิทัจดัการได้ดําเนินการแก้ไขเพิม่เติมโครงการเพื่อเพิม่เครื่องมอืบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องสําหรบักองทุนรวมภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ ดงัน้ี 
1. การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing) 
2. การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (Notice period) 
3. การกําหนดเพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
4. การดําเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธิเรยีกร้องผดินัดชาระหน้ีหรอืตราสารทีล่งทุนขาดสภาพคล่องหรอืไม่

สามารถจําหน่ายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) โดยปรบัถอ้ยคาํใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
5. การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่รบัไว้หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) โดยปรบัถอ้ยคาํใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ) 

2. แก้ไขทุกกองทุน เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายสําหรบัการใช้หน่วยงานภายนอกในการทําหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการ 
กองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) โดยสามารถเรยีกเก็บจากกองทุนรวมได้ภายใต้เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งกําหนดไว้ใน
โครงการแลว้  

3. แก้ไขกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอร์ตี้ อนิคมัเพื่อการเลี้ยงชพี เพื่อปรบัรูปแบบเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในโครงการหรอืหนังสอืชี้ชวน
ของกองทุน โดยเป็นไปตามหนังสือเวียนจากสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ นจ.(ว) 2/2565 เรื่อง นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
เกีย่วกบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2565 

ทัง้น้ี การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการดงักล่าวจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่กัน หากมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม โปรดติดต่อได้ที่บรษิัทหลักทรพัย์จดัการ
กองทุน พรนิซิเพิล จํากัด ฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวนัในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ 
บรษิทัจดัการ www.principal.th 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 



 

 

 

เอกสารแนบ : รายช่ือกองทุน 
 

1. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)  2 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพือ่การเลีย้งชพี (PRINCIPAL AARMF)  
3 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ (PRINCIPAL APDI)  4 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้เพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL APDIRMF)  

5 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้(PRINCIPAL APEQ)  6 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพือ่การเลีย้งชพี (PRINCIPAL BARMF)  

7 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า อคิวติี ้(PRINCIPAL CHEQ)  8 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย ี(PRINCIPAL CHTECH)  
9 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี้ (PRINCIPAL CII)  10 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)  

11 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล (PRINCIPAL DEF)  12 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั (PRINCIPAL DPLUS)  

13 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้(PRINCIPAL EEF)  14 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว (PRINCIPAL ELTF)  
15 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PRINCIPAL EPIF)  16 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ทนุเพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL EQRMF)  

17 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ (PRINCIPAL EUEQ)  18 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)  

19 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี (PRINCIPAL FIRMF)  20 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์(PRINCIPAL GBRAND)  
21 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คลนี เอน็เนอรจ์ ี(PRINCIPAL GCLEAN)  22 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คลาวด ์คอมพวิติง้ (PRINCIPAL GCLOUD)  

23 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เอด็ดูเคชัน่ เทค (PRINCIPAL GEDTECH)  24 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ (PRINCIPAL GEF)  

25 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เยอรมนั อคิวติี้ (PRINCIPAL GEQ)  26 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ฟิกซ ์อนิคมั (PRINCIPAL GFIXED)  
27 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เฮลธ ์อนิโนเวชัน่ (PRINCIPAL GHEALTH) 28 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ (PRINCIPAL GIF)  

29 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ (PRINCIPAL GINNO)  30 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี้ อคิวติี้ (PRINCIPAL GMV)  

31 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้ (PRINCIPAL GOPP)  32 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี้ (PRINCIPAL GPS)  
33 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์(PRINCIPAL GREITs)  34 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ (PRINCIPAL GSA)  

35 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้(PRINCIPAL GSCEQ)  36 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั (PRINCIPAL iBALANCED)  

37 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั (PRINCIPAL iDAILY)  38 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด ์อนิคมั (PRINCIPAL iDIV)  
39 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั (PRINCIPAL iFIXED)  40 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั สาํหรบักองทุนสาํรองเลีย้งชพี (PRINCIPAL iFIXEDPVD) 

41 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั (PRINCIPAL iGOLD)  42 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั (PRINCIPAL iPROP)  

43 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อนิคมั  
(PRINCIPAL iPROPEN)  

44 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์(PRINCIPAL iPROPPLUS)  

45 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมัเพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL iPROPRMF)  46 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้ (PRINCIPAL JEQ)  

47 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้(PRINCIPAL KEQ)  48 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้เกาหล ี(PRINCIPAL KOS)  
49 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว (PRINCIPAL LTF)  50 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่ มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL MMRMF)  

51 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุ่งรกัษาเงนิตน้เพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL PRMF)  52 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี (PRINCIPAL SET100RMF)  

53 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ์ (PRINCIPAL SET50)  54 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF)  
55 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด ์(PRINCIPAL SIF)  56 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้(PRINCIPAL TDIF)  

57 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY)  58 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี้ (PRINCIPAL USEQ)  

59 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์(PRINCIPAL VF)  60 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ (PRINCIPAL VNEQ)  
61 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล มลัต ิแอสเซท (PRINCIPAL GMA)  62 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 (PRINCIPAL VNTG7M1)  

63 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนติี ้(PRINCIPAL VTOPP)  64 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ ESG (PRINCIPAL GESG)  



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools) 

1. การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : x.xx ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ:  Full swing pricing /Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ x.xx ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลอืกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full 

Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนงึถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการกําหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) 

เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกต ิ

ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษแีละ

หรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการกําหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกีย่วขอ้งเท่าที่สามารถทําได้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการ

ลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนนิการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถทําได ้(best effort) 

ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใช้เครื่องมอื Swing 

Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ที่เก็บจรงิได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดที่ระบุไว้ใน

โครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ําระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทั

จดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้นี้บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ด้ดําเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ 

แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ําระด้วยเชค็ที่

เรยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใช้เครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการ

ลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของ

กองทุนรวมอย่างมนีัยสาํคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทําการ ที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยคํานึงถึง

และรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื้อขายใดทีส่ดัสว่นของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบ

กบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คํานวณจาก

มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วย

มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

อตัรา swing factor 

กองทุนที่ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64 

กองทุนที ่1, 2, 6, 36, 55 กองทุนที่  10,12, 18, 19, 37, 39, 40, 

50, 51, 57, 59 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.5 ไม่เกนิรอ้ยละ 1 



 

 

2. การกาํหนดระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : xx % ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: x วนัทําการ 

 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่สามารถทําได้ (best effort) 

ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสัง่ที่ได้จาก Notice period นั ้น

เช่นเดียวกับคําสัง่ที่ได้ตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  

Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่า

คาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไว้ใน

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื Notice 

period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคํานึงถงึและ

รกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการกําหนด โดย

พจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่สามารถทําได้เพื่อใหส้ามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยคํานึงถงึปัจจยัที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน

รวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึง

ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

 

3. การกาํหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) (ทุกกองทุน) 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

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

ทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิ้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใด

ที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัท

จดัการกําหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  คาํนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่ง

คาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

สาํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคําสัง่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงั

ไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งคาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการ

อาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่บรษิทัจดัการกําหนด ทัง้นี้ บรษิัท

จดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

Threshold/ จาํนวนวนัแจ้งล่วงหน้า 

กองทุนที่  1, 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 

38, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,57, 

59, 60, 62, 63 

กองทุนที ่12, 18, 19, 39, 40, 55 กองทุนที่  3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 46, 

47, 48, 58, 61, 64 

เกนิกว่า 5%, แจง้ล่วงหน้า 5 วนัทําการ เกนิกว่า 3%, แจง้ล่วงหน้า 7 วนัทําการ เกนิกว่า 10%, แจง้ล่วงหน้า 5 วนัทําการ 



 

 

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

ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate 

ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่สามารถทําได้ (best 

effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ตํ่า

กว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิีที่บรษิัท

จดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่

กําหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได้ บรษิทัจดัการอาจ

พจิารณายกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมอื 

Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพ

คล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสาํคญั โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที่มกีารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดย

คาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบรษิัทจดัการอาจ

กําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิ้วย Gate threshold ได ้โดยคํานึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้นี้ บรษิทั

จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพ

คล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการ

ไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ

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

(เฉพาะกองทุนที ่ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 61, 62, 64) 

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากกองทุน

ปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใช้เครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยสําคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่าขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ ทัง้นี้ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้Swing Prince/ Notice Period/ redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

 

4. การดาํเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ

จาํหน่ายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) (ทุกกองทุน) 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 


