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แนวปฏิบติัการใช้เครอืงมือบริหารความเสียงสภาพคล่อง 

(Liquidity Risk Management Tools Guideline) 
 

 

I. ทีมา 

การเติบโตของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทําให้กองทุนรวมมีบทบาทสําคญัมากขนึต่อสภาพคล่องใน

ระบบการเงนิจากในอดตีทธีนาคารพาณิชยม์บีทบาทหลกั และปัจจุบนัตลาดการเงนินันมคีวามเชอืมโยง

ถงึกนั จงึจาํเป็นทกีองทุนรวมจะต้องมรีะบบการบรหิารความเสยีง กลไก และเครอืงมอืบรหิารความเสยีง

สภาพคล่องทีเพียงพอ และสามารถนํามาใช้ได้อย่างทนัท่วงทีและมปีระสิทธิภาพรองรบัสถานการณ์

ต่างๆ โดยคํานึงถึงการดูแลและปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั และสอดคลอ้งกบัหลกัความไวว้างใจ (fiduciary) และการกํากบัดแูลทดี ี(corporate governance) 

แนวปฏบิตักิารใช้เครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่องฉบบันีจงึกําหนดแนวทางให้สมาชกิต้อง

ดําเนินการ เพอืใหก้ารบรหิารและจดัการความเสยีงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นไปตามความใน

ส่วนที 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 11/2564 เรอืง หลักเกณฑ์การจดัการ

กองทุนรวมเพอืผู้ลงทุนทวัไป กองทุนรวมเพอืผู้ลงทุนทมีใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพอืผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล ลงวนัท ี29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

 

II. วตัถปุระสงค ์

เพอืกําหนดแนวปฏบิตัใิหส้มาชกิมกีระบวนการบรหิารความเสยีงด้านสภาพคล่องทมีปีระสทิธภิาพ 

และมีเครอืงมือบรหิารความเสยีงสภาพคล่อง (Liquidity Management Tools) ทีหลากหลาย สามารถ

ประเมนิ ควบคุม และติดตามการใช้เครอืงมือในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องสําหรบัรบัมอืกรณีที

สภาพตลาดผดิปกต ิลดความเสยีงของระบบ (Systemic Risk) ในภาพรวม โดยคํานึงถงึการดูแลปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยรวมเป็นสําคญั สอดคล้องกบัหลกัความไว้วางใจ (fiduciary) และการกํากบั

ดแูลทดี ี(corporate governance) 

 

III. ขอบเขตการใช้งาน 

1. สมาชิกต้องจดัให้มีเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่องตามแนวปฏิบัติการใช้เครอืงมอื

บรหิารความเสยีงสภาพคล่องฉบบันีกบักองทุนรวมประเภททมีคีวามเสยีงด้านสภาพคล่อง 

2. สมาชกิอาจใชดุ้ลพนิิจทจีะไม่จดัใหม้เีครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่อง ในกรณีทสีมาชกิ

แสดงไดว้่ากองทุนรวมไม่มคีวามเสยีงดา้นสภาพคล่องไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น กองทุนรวม

ประเภทดงัต่อไปนี  

2.1 กองทุนรวมทไีม่มกีารรบัซอืคนืหน่วยลงทุนหรอืมกีําหนดระยะเวลาการรบัซอืคนืหน่วย

ลงทุนเป็นช่วงเวลา เช่น กองทุนรวมปิด กองทุนรวมทกีําหนดระยะเวลาการรบัซอืคนื
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หน่วยลงทุนไว้แน่นอน (auto redemption) กองทุนรวมทกีําหนดระยะเวลาเปิดรบัซือ

คนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 14 วนั เป็นตน้ 

2.2 กองทุนรวมทมีกีลไกการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เช่น กองทุนรวมทมีุ่งเน้นการลงทุน

เพยีงครงัเดยีว (กองทุน buy & hold) กองทุนรวมคุ้มครองเงนิตน้ กองทุนรวมมปีระกนั 

(Guaranteed Fund) เป็นตน้ 

2.3 กองทุนรวมทจีดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจง เช่น กองทุนรวมทจีดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กองทุนรวมเพอืผูล้งทุนทเีป็นกองทุนสํารองเลยีงชพี 

(MF for PVD) กองทุนรวมวายุภกัษ์หนึง กองทุนเพอืรกัษาสภาพคล่องของการระดมทุน

ในตลาดตราสารหนี (BSF) รวมถงึกองทุนรวมทมีสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุน

รวมเพอืการเลยีงชพี (RMF) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพอืการออม 

(SSF) เป็นตน้ 

2.4 กองทุนรวมทไีดร้บัยกเวน้ตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ทงันี ขอบเขตการใชง้านนีไม่รวมถงึเครอืงมอื side pocket และ suspension of dealings 

3. สําหรบักองทุนรวมดงัต่อไปนี สมาชิกสามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับการใช้เครอืงมือ

บรหิารสภาพคล่องของทรพัย์สนิทกีองทุนรวมดงักล่าวไปลงทุนโดยถือว่าเป็นการปฏบิตัติามแนวปฏิบตัิ

ฉบบันีกําหนดไวแ้ลว้ได ้

3.1 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

3.2 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

4. ในการจดัใหม้แีละการใชเ้ครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องสาํหรบักองทุนรวมใดๆ 

สมาชิกต้องกระทําด้วยความรู้ ความสามารถ และความชํานาญเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ และให้

ความสาํคญัโดยจดัให้มรีะบบในการใชเ้ครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องเป็นมาตรฐานขนัตํา

ตามแนวทางการใชเ้ครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่อง โดยค่าธรรมเนียมทสีมาชกิเรยีกเกบ็ได้

จากการใชเ้ครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่องแต่ละเครอืงมอืจะตอ้งนําเขา้กองทุนรวม   

อนึง สมาชิกต้องระบุรายละเอยีดการใช้เครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องแต่ละ

เครอืงมอืไว้ในโครงการและหนังสอืชชีวนหรอืเอกสารอนืใดตามทสีํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้เปิดเผย

ข้อมูลสําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงรายละเอียดการใช้เครืองมือในการบรหิารความเสียงสภาพคล่อง

ดังกล่าวทีระบุในโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงสมาชิกต้องระบุ

รายละเอยีดเกยีวกบั governance และ mechanism เกยีวกบัการตดัสนิใจมเีครอืงมอืและขอ้กําหนดการ

ใช้เครอืงมอืให้ชดัเจน เช่น เงอืนไขการใช้เครอืงมอืหรอื threshold ทกีําหนดไว้ครอบคลุมปัจจยัใดบ้าง 

หรอืในการ activate เครอืงมือใครเป็นผู้รบัผดิชอบหลักและมีกลไกหรอืกระบวนการในการสอบทาน

อย่างไร ไวใ้นนโยบายการบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคล่องของสมาชกิหรอืแนวปฏบิตัทิสีมาชกิกําหนด 

5. สมาชกิต้องจดัใหม้กีารบนัทกึหลกัฐานของการใชเ้ครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่อง เพอื

ประโยชน์ในการสอบทานการปฏบิตัใินภายหลงั 
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IV. นิยาม 

 

ในแนวปฏบิตักิารใชเ้ครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่องฉบบันี 

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทไีดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ

หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

“สาํนักงาน ก.ล.ต.”  หมายความว่า  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

“ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต.”  หมายความว่า  ประกาศ หนงัสอืเวยีน หรอืเอกสารทเีรยีกเป็นอย่าง

อนื ซงึออกโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. เพอืใหม้ผีลใชบ้งัคบัสาํหรบักองทุนรวมทงัปัจจุบนัและในอนาคต 

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมเปิดและกองทุนรวมปิดตามทปีระกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด 

“กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรบัซอืคนืหน่วยลงทุนตามทปีระกาศ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รบัซอืคนืหน่วยลงทุนตามทปีระกาศ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมทมีุ่งเน้นการลงทุนเพยีงครงัเดยีว” หมายความว่า กองทุนรวมทมีุ่งเน้นการลงทุนเพยีง

ครงัเดยีว (กองทุน buy and hold) ตามทปีระกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมเพอืผูล้งทุนทเีป็นกองทุนสาํรองเลยีงชพี” หมายความว่า กองทุนรวมเพอืผูล้งทุนที

เป็นกองทุนสํารองเลยีงชพี (MF for PVD) ตามทปีระกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมคุ้มครองเงนิตน้” หมายความว่า กองทุนรวมคุม้ครองเงนิตน้ตามทปีระกาศสํานกังาน 

ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมมปีระกนั” หมายความว่า กองทุนรวมมปีระกนั (Guaranteed Fund) ตามทปีระกาศ

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี” หมายความว่า กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี (RMF) ตามทปีระกาศ

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมเพอืการออม” หมายความว่า กองทุนรวมเพอืการออม (SSF) ตามทปีระกาศ

สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมหุน้ระยะยาว” หมายความว่า กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ตามทปีระกาศสํานกังาน 

ก.ล.ต. กําหนด ซงึสมาชกิเสนอขายก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

“กองทุนรวมฟีดเดอร”์ หมายความว่า กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder fund) ตามทปีระกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

“กองทุนรวมหน่วยลงทุน” หมายความว่า กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ตามที

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
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“โครงการ” หมายความว่า โครงการจดัการกองทุนรวม 

“หนังสอืชชีวน” หมายความว่า หนังสอืชชีวนตามทปีระกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

“มลูค่าซอืขายหน่วยลงทุนสุทธ”ิ หมายความว่า มลูค่าการซอืหน่วยลงทุน (subscription) บวก 

มลูค่าการสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 

และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

 

V. แนวปฏิบติัในการใช้เครืองมือรองรบัความเสียงสภาพคล่อง (Introductory to Liquidity 

Risk Management)  

  

กลุ่มเครอืงมอืทีกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย (Pass on Transaction Cost tools) 

1. การกาํหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีกาํหนด 

(Liquidity  Fee) 

1.1 นิยาม  

การกําหนดค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุนทีไม่เป็นไปตามปริมาณหรอืระยะเวลาที

กําหนด (Liquidity Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีสมาชิกกําหนดไว้เพอืเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนทขีายคนืหน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก โดยอาจพจิารณากําหนดเงอืนไข

การเรยีกเก็บเมอืผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนและหรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกก่อน

ระยะเวลาวนัทําการทสีมาชกิกําหนดไว ้และหรอืมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนหน่วย

ลงทุนออกเกนิกว่าระดบัทสีมาชกิกําหนดไว ้ทงันี ในกรณีทสีมาชกิพจิารณาเรยีกเกบ็ Liquidity Fee 

ตามมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนออก ให้สมาชกิคํานวณจากยอดรวมมูลค่าขายคนื

หน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนออกของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวนัทําการใดๆ 

โดยสมาชกิจะดาํเนินการโดยใชห้ลกัการ best effort ภายใต้สถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนนัๆ 

ทงันี การเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นการเก็บเพอืใหส้ะท้อนค่าใชจ่้ายและต้นทุนต่าง ๆ ที

อาจเกิดขนึกบักองทุนรวมจากการซือหรอืขายทรพัย์สนิ ซงึเป็นการเก็บเขา้กองทุนรวมเพอืความ

เป็นธรรมกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทไีม่ไดท้ํารายการ 

อนึง Liquidity Fee ไม่รวมถงึค่าธรรมเนียมอนืใดทสีมาชกิกําหนดไว้ในลกัษณะเดยีวกนัซึงได้

ระบุไวใ้นโครงการและหนังสอืชชีวนก่อนแนวปฏบิตักิารใช้เครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคล่องนี

มผีลใช้บงัคบั เช่น ค่าธรรมเนียมการรบัซอืคนืหน่วยลงทุน (back end fee) ค่าธรรมเนียมการขาย

คนืหน่วยลงทุน (exit fee) เป็นตน้  

1.2 การใช้เครอืงมอื 

1. สมาชกิจะพจิารณาจดัใหม้ ีLiquidity Fee เป็นเครอืงมอืในโครงการไดก้ต็่อเมอืสมาชกิได้

จดัใหม้กีารปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทสีะท้อนต้นทุนในการซือขาย

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรอืการเพมิค่าธรรมเนียมการซอืขายหน่วย
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ลงทุนทสีะท้อนต้นทุนในการซือขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution levies – 

ADLs) ไวใ้นโครงการก่อนแลว้ 

2. สมาชิกสามารถมดีุลพนิิจทจีะใชเ้ครอืงมอืนีหรอืไม่กไ็ด้ และสามารถพจิารณาใชร่้วมกบั

เครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องอนืได ้

1.3 หลกัเกณฑ์ในการปฏิบติั  

1. การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและหลักการเรียกเก็บ Liquidity Fee ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางทีสมาชิกกําหนดไว้ ซึงต้องเรียกเก็บเท่าทีจําเป็นโดยคํานึงถึง

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซอืหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) 

เช่น bid-ask spread ทเีปลยีนแปลงไปจากการซอืขายทรพัยส์นิ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน

การรกัษาสดัส่วนการลงทุน และต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพอืเสรมิ

สภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยสมาชิกสามารถพิจารณาใช้ข้อมูล

ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทมีอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที

เกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงอืนไข ณ 

ขณะนนัๆ 

2. ในการกําหนดระดบัปรมิาณการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก ทจีะ

ถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนี สมาชิกสามารถกําหนดเท่าทีจําเป็นโดยคํานึงถึงสภาพ

คล่องของทรพัย์สินทีกองทุนรวมลงทุนและสภาพคล่องของตลาดของทรพัย์สิน เช่น 

กําหนดค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็ Liquidity Fee เมอืมกีารไถ่ถอนเกนิกว่า 50 ลา้นบาท 

เป็นต้น โดยคํานวณจากยอดรวมมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนออกของผู้

ถอืหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวนัทําการใด ๆ โดยสมาชกิจะดําเนินการโดย

ใชห้ลกัการ best effort ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จาํกดัในขณะนนั ๆ 

3. ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมนี สมาชกิต้องประกาศอตัราสูงสุดทจีะเรยีกเกบ็ไวล้่วงหน้า 

เช่น ไม่เกิน % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) เป็นต้น และสามารถกําหนด

เป็นอตัราทแีตกต่างกนัตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน และหรอืมูลค่าการขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกได้ โดยต้องระบุอตัราค่าธรรมเนียมสูงสุด 

และหลกัการในการเรยีกเกบ็ไว้ในโครงการและหนังสอืชชีวน ทงันี สมาชกิสามารถปรบั

อตัราการเกบ็ค่าธรรมเนียมในแต่ละครงัไดโ้ดยตอ้งไมเ่กนิกว่าอตัราสูงสุดทปีระกาศไว ้

4. การคาํนวณระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ first in first out (FIFO) 

5. สมาชกิตอ้งนํา Liquidity Fee ทเีรยีกเกบ็ไดเ้ขา้กองทุนรวม 

6. สมาชิกต้องคํานวณจากยอดรวมมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนและหรอืสบัเปลยีนออกจาก

รายการของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวนัทําการใด ๆ  กรณีทเีป็น

การทํารายการผ่าน selling agent ในรูปแบบ omnibus account ให้สมาชิกดําเนินการ

ตามข้อมู ลที ได้ รับจาก  selling agent เท่ าทีสามารถทํ าได้  (best effort) ภายใต้

สถานการณ์และขอ้จาํกดัในขณะนนัๆ  
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2. การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

2.1 นิยาม 

การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธดิ้วยสูตรการคํานวณทสีะท้อนต้นทุนในการซือขายทรพัย์สนิ

ของกองทุนรวม (Swing Pricing) หมายถึง การปรบัมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ทีใช้ใน

การคํานวณราคาซอืขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพอืสะทอ้นต้นทุนและค่าใชจ่้ายจากการ

ซอืขายทรพัย์สนิ (transaction costs) ของกองทุนรวมทอีาจเกดิขนึจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การซือ

ขายทรัพย์สิน หรือภาวะทีตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ

เหตุการณ์อนืทสี่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสมาชิกสามารถ

พจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทมีอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจาก

ปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ 

ขณะนนั ๆ ดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึง ดงันี 

“Full swing pricing” เป็นการปรบัมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสตูรการคํานวณที

สะทอ้นต้นทุนและค่าใชจ่้ายในการซอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวมทุกวนัทาํการ โดยไม่ต้องมกีาร

พจิารณากําหนดระดบั (threshold) ของมลูค่าซอึขายหน่วยลงทุนสุทธ ิ

“Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการ

คํานวณทสีะท้อนต้นทุนและค่าใชจ่้ายในการซอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม เฉพาะวนัทําการที

กองทุนรวมมมีลูค่าซอืขายหน่วยลงทุนสุทธเิกนิระดบั (threshold) ทกีําหนดไว ้ 

2.2 การใช้เครอืงมอื 

1.  สมาชิกสามารถจัดให้มี Swing Pricing และ Anti-dilution levies – ADLs อย่างใด

อย่างหนึงหรอืทงัสองอย่างไวใ้นโครงการกไ็ด ้

2. สมาชิกสามารถมีดุลพินิจทีจะใช้เครอืงมือนีหรือไม่ก็ได้ โดยสมาชิกไม่สามารถใช ้

Swing Pricing ซํ าซ้ อน กับ  Anti-dilution levies - ADLs แต่ ส ามารถ ใช้ ร่วมกับ

เครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องอนืได้เท่าทีจําเป็นเพอืรกัษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทไีม่ไดซ้อืขาย 

2.3 หลกัเกณฑ์ในการปฏิบติั 

 สมาชกิทจีะใชเ้ครอืงมอืนีใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี  

1.     การกําหนดอตัราการปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิ้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุน

และค่าใชจ่้ายในการซอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (swing factor) ใหม้หีลกัการในการ

เรียกเก็บเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีสมาชิกกําหนดไว้  ทงันี การกําหนด 

swing factor ให้คํานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือหรือขายทรัพย์สินของ

กองทุนรวม (transaction costs) ในกรณีต่างๆ เช่น bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไป

จากการซอืขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซอืขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่อง

ของตลาดในการซอืขายทรพัย์สนิทลีดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษา
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สดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสรมิสภาพคล่อง

รองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมและ

คาดการณ์ของสมาชิก เป็นต้น โดยสมาชิกสามารถพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ

ภายใต้ขอ้เท็จจรงิทมีอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทเีกยีวขอ้ง

เท่าทสีามารถทาํไดเ้พอืใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงอืนไข ณ ขณะนนั  

2. ในกรณีทีใช้ partial swing pricing ให้สมาชิกกําหนด threshold ทีคํานวณจาก

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยต้องกําหนด threshold 

เท่าทจีําเป็นตามความเหมาะสม เช่น ไม่น้อยกว่า % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน (NAV) โดยคํานึงถึงปัจจยัเกียวกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั 

เช่น พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทลีงทุน เป็นตน้ 

3. ในกรณีทสีมาชิกพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีทมีูลค่า

ซอืขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเกนิกว่า threshold ทสีมาชกิกําหนด  

4. สมาชิกต้องระบุการมเีครอืงมอืนีไว้ในโครงการและหนังสือชีชวน ซึงประกอบด้วย

อตัรา swing factor สูงสุดทจีะใช ้เช่น ไม่เกนิ % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per 

Unit) เป็นต้นหลักการในการเรียกเก็บ หลักการในการคํานวณ swing factor และ 

threshold (ถ้ามี) ทีจะใช้ รวมถึงสถานการณ์และเงอืนไขทีสมาชิกจะใช้เครอืงมือ

ดงักล่าว เพอืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูล้งทุนทวัไปทราบพอสงัเขป โดยไม่พงึเปิดเผย

รายละเอยีดสําคญัทีจะทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืผู้ลงทุนทวัไปบางรายสามารถทํา

กําไรจากการทราบขอ้มลูอย่างละเอยีดได ้ทงันี สมาชกิสามารถปรบั swing factor ใน

แต่ละครงัไดโ้ดยต้องไม่เกนิกว่าอตัราสูงสุดทปีระกาศไว ้โดยสมาชกิสามารถพจิารณา

กําหนดอตัรา swing factor ใหแ้ตกต่างกนัไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) มลูค่าการซอืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขาย

คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก  

(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการ

ขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก 

5. สมาชกิต้องใช ้swung NAV per Unit ซงึเท่ากบั NAV per unit ปรบัเพมิหรอืลดดว้ย 

swing factor ในการคํานวณราคาซือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

สับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับการทําธุรกรรมในวันทําการนันๆ และใช้ในการ

คาํนวณค่าต่าง ๆ เช่น ผลการดาํเนินงาน และการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม (ยกเว้นอัตราส่วนการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน เป็นตน้)   
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3. การเพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม (Anti-dilution levies – ADLs) 

3.1 นิยาม 

การเพมิค่าธรรมเนียมการซอืขายหน่วยลงทุนทสีะท้อนต้นทุนในการซอืขายทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม (Anti-dilution levies – ADLs) หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีจดัเก็บโดยตรงจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนททีาํรายการซอืหน่วยลงทุน หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุน โดย

มวีตัถุประสงค์ในการเก็บค่าธรรมเนียมเพอืสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรพัย์สนิ 

(transaction costs) ของกองทุนรวมทอีาจเกดิขนึจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การซือขายทรพัย์สนิ หรอื

ภาวะทตีลาดของทรพัยส์นิมคีวามผนัผวนหรอืสภาพคล่องผดิปกต ิหรอืเหตุการณ์อนืททีําใหส้่งผล

กระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น ซงึเป็นการเกบ็จากผู้ทซีอืและหรอืขายคนื

และหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยสมาชิกสามารถพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ

ดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงอืนไข ณ ขณะนนั ๆ 

3.2 การใช้เครอืงมอื 

1. สมาชกิสามารถจดัใหม้ ีSwing Pricing และ Anti-dilution levies – ADLs อย่างใดอย่าง

หนึงหรอืทงัสองอย่างไวใ้นโครงการกไ็ด ้

2. สมาชกิสามารถมดีุลพนิิจทีจะใช้ Anti-dilution levies – ADLs หรอืไม่ก็ได้โดยสมาชิก

ไม่สามารถใช้ Anti-dilution levies – ADLs ซําซ้อนกบั Swing Pricing ได้ แต่สามารถ

ใช้ร่วมกบัเครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องอนืได้เท่าทีจําเป็นเพอืรกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทไีม่ไดซ้อืขายหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุน  

3. สมาชกิสามารถมดีุลพนิิจทีจะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs ได้ เฉพาะวนัทํา

การทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับทีสมาชิกกําหนดไว้ (threshold) ทงันี 

สมาชิกสามารถพิจารณากําหนด threshold ในกรณีใดกรณีหนึงหรือทังสองกรณี

ดงัต่อไปนี 

(1) มลูค่าการซอืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคนื

หน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก  

(2) มูลค่าการซอืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้ น้อยกว่ามูลค่าการขาย

คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก 

 สมาชกิสามารถกําหนด threshold ในกรณี (1) และ (2) ในระดบัทตี่างกนัได ้

4. สมาชิกสามารถเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วย

ลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วย

ลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน threshold ทีกําหนดไว้ รวมถึงสมาชิกสามารถ

พจิารณากําหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกนัได้ และสามารถมขี้อกําหนด
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เพมิเติมในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วย

ลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกในปรมิาณมากได ้

3.3 หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั 

1.  การเพมิค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทสีะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซือ

ขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม โดยให้ ADLs factor มหีลกัการในการเรยีกเก็บเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางทีสมาชิกกําหนดไว้ ทังนี การกําหนด ADLs factor ให้

คํานึงถงึต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซอืหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction 

costs) ในกรณีต่างๆ เช่น bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรพัย์สิน 

ความผนัผวนในตลาดซือขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทลีดลง

จากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัสว่นการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทํา

ธุรกรรม REPO เพอืเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี หรอืปัจจยัอนื ๆ 

ทีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของสมาชิก เป็นต้น โดยสมาชิกสามารถ

พจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทมีอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ

ประเมนิจากปัจจยัทีเกยีวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพอืให้สามารถดําเนินการได้ภายใน

เวลาและเงอืนไข ณ ขณะนนั ๆ 

2.  การกําหนด ADLs threshold ให้สมาชกิกําหนดเท่าทีจําเป็นตามความเหมาะสม เช่น 

ไม่น้อยกว่า 1% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยคํานึงถึงปัจจัย

เกียวกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั เช่น พอร์ตการลงทุน นโยบายการ

ลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทลีงทุน เป็นตน้ 

3.  ในกรณีสมาชิกพิจารณาใช้ ADLs จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีทีเข้าเงอืนไขทีสมาชิก

กําหนดไวใ้น ADLs threshold 

4.  กรณีทสีมาชิกมขี้อกําหนดเพมิเติมในการเรยีกเก็บ ADLs เฉพาะรายททีํารายการซือ

หน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วย

ลงทุนออกในปรมิาณมาก ให้สมาชกิต้องคํานวณจากยอดรวมรายการซอืหน่วยลงทุน

และสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเขา้หรอืยอดรวมรายการขายคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีน

หน่วยลงทุนออกในแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวนัทําการใด ๆ ในกรณีทีเป็นการทํา

รายการผ่าน selling agent ในรูปแบบ omnibus account ให้สมาชิกดําเนินการตาม

ขอ้มูลทไีด้รบัจาก selling agent เท่าทสีามารถทําได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์

และขอ้จาํกดัในขณะนันๆ  

5.  สมาชกิต้องระบุการมเีครอืงมอืนีไว้ในโครงการและหนังสอืชชีวน ซงึประกอบดว้ยอตัรา 

ADLs factor สูงสุด เช่น ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) เป็นต้น 

หลักการในการเรียกเก็บ หลักการในการคํานวณ ADLs factor และการกําหนด 

threshold รวมถงึสถานการณ์และเงอืนไขทสีมาชิกจะใช้เครอืงมอืดงักล่าว เพอืให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรอืผูล้งทุนทวัไปทราบพอสงัเขป โดยไม่พงึเปิดเผยรายละเอยีดสําคญัทจีะ
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ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายสามารถทํากําไรจากการทราบข้อมูลอย่างละเอียดได ้

ทงันี สมาชกิสามารถปรบัอตัราการเกบ็ค่าธรรมเนียมในแต่ละครงัไดโ้ดยต้องไม่เกนิกว่า

อตัราสูงสุดทปีระกาศไว ้

6.  สมาชกิตอ้งนํา ADLs ทเีรยีกเกบ็ไดเ้ขา้กองทุนรวม 

 

กลุ่มเครอืงมือทีกาํหนดเงอืนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน  

(Restrict access to investor’s capital) 

4. การกาํหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

4.1 นิยาม  

การกําหนดระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

หมายถึง การทสีมาชกิกําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีจะขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วย

ลงทุนออกเกินกว่าระดบัปรมิาณทสีมาชกิกําหนดไว้ แจง้ความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที

กําหนดไวก้่อนวนัทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการขายคนืหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก เพอืประโยชน์

ในการบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

4.2 การใช้เครอืงมอื 

1. สมาชกิจะพจิารณาจดัให้ม ีNotice period เป็นเครอืงมอืในโครงการได้ก็ต่อเมอืสมาชิก

ได้จัดให้มีการกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไว้ใน

โครงการก่อนแลว้ 

2.  สมาชิกสามารถมีดุลพินิจทีจะใช้ Notice period หรอืไม่ก็ได้ และสามารถใช้ Notice 

period ร่วมกบัเครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องอนืได ้ 

4.3 หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั 

1.  สมาชิกสามารถพจิารณากําหนด Notice period รวมถึงหลกัการปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางทสีมาชกิกําหนดไว ้

2.  สมาชิกต้องพิจารณากําหนดระยะเวลา Notice period เท่าทีจําเป็นและเหมาะสมกับ

ขอ้จาํกดัดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรอืสภาพคล่องของตลาด 

3.  สมาชิกต้องระบุ Notice period รวมถึงหลักการปฏิบัติให้ชัดเจนไว้ในโครงการและ

หนังสอืชชีวน เช่น เมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการขายคนืหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก

มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท บลจ. อาจกําหนดให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทปีระสงค์จะขายคนื

หน่วยลงทุนแจง้ล่วงหน้า โดยระยะเวลาท ีบลจ. กําหนดให้แจง้ล่วงหน้านันจะไม่เกนิ 3 

วนัทําการ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีสมาชกิอาจพจิารณาไม่ใช ้Notice period กไ็ด ้ในกรณีที

กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ โดยขนึอยู่กบัดุลพนิิจของสมาชกิ ทงันี สมาชิกต้อง

แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ และสมาชกิต้องมแีนวทางในการปฏบิตัติ่อผู้ถอืหน่วยลงทุน

อย่างเท่าเทยีมกนั  
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4. ในกรณีทีมกีารใช้ Notice period และมเีหตุททีําให้ต้องใช้เครอืงมอือืนด้วย ให้สมาชิก

ปฏิบตักิบัคําสงัทไีด้จาก Notice period นันเช่นเดยีวกบัคําสงัทีได้ตามปกติในวนัทีทํา

รายการดว้ย โดยใหร้ะบุแนวทางการใช้ร่วมกบัเครอืงมอือนืไว้ในโครงการและหนังสอืชี

ชวนอย่างชดัเจน 

5.  สมาชิกต้องคํานวณยอดรวมมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลียนออกจาก

รายการของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวนัทําการใด ๆ  ทงันี กรณีที

เป็นการทํ ารายการผ่ าน selling agent ในรูปแบบ omnibus account ให้สมาชิก

ดําเนินการตามข้อมูลทีได้รับจาก selling agent เท่าทีสามารถทําได้ (best effort) 

ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จาํกดัในขณะนนัๆ  

 

5. การกาํหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

5.1 นิยาม  

การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การทีสมาชิก

กําหนดระดบัการรบัซอืคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท ีRedemption Gate 

ทสีมาชกิกําหนดใชจ้รงิ เมอืเกดิสถานการณ์ไมป่กตหิรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย

สามารถกําหนด threshold เป็นตวับ่งชสีถานการณ์ไมป่กตดิงักล่าวและการใช้ Redemption Gate 

จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาทกีําหนดใน gate period ทงันี สมาชกิสามารถรบัซือคนืหน่วยลงทุน

หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ได ้กรณีทมีสีภาพคล่องเพยีงพอ 

การกําหนด Redemption Gate ควรมีเท่าทีจําเป็นเพอืให้กองทุนรวมสามารถบรหิารการ

ขายทรพัยส์นิไดภ้ายในระยะเวลาทกีําหนด โดยเป็นความพยายามทจีะลดผลกระทบจากการขาด

สภาพคล่องจากการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกเป็นจํานวนมากจนส่งผล

กระทบต่อความเสยีงของกองทุนรวมและระบบการเงนิโดยรวม (systemic risk) อนัเป็นการรกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  

5.2 การใช้เครอืงมอื 

สมาชิกสามารถมีดุลพินิจทีจะใช้ Redemption Gate หรือไม่ก็ได้ขึนอยู่กับดุลพินิจของ

สมาชิก โดยให้สมาชิกพิจารณาใช้เครืองมือนีเท่าทีจําเป็นภายใต้สถานการณ์ทีผิดปกติ และ

สามารถใชร่้วมกบัเครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงสภาพคล่องอนืได ้ 

5.3 หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั 

1.  สมาชกิต้องพจิารณากําหนด Redemption Gate เช่น หากสมาชกิกําหนด Redemption 

gate ท ี5% หมายความว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัชําระค่าขายคนืหรอืสบัเปลยีนออก

หน่วยลงทุนทุกรายรวมกนัไม่เกนิ 5% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม (NAV)  

ยกเวน้กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ และ gate period เช่น ไม่เกนิ 7 วนัทําการรบัซอื

คนืหน่วยลงทุนในแต่ละเดือน เป็นต้น โดยต้องกําหนดเท่าทจีําเป็นและเหมาะสมกับ
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สถานะความเสยีงและหรอืปัจจยัอนื ๆ ทีเกยีวข้อง เช่น สภาพคล่องของกองทุนรวม 

โดยสมาชกิต้องระบุหลกัในการปฏบิตัไิวใ้นนโยบายและแนวทางทสีมาชกิกําหนดไว ้

2.  สมาชกิตอ้งพจิารณากําหนดรายละเอยีดการใช ้Redemption Gate อย่างน้อยใน 

ประเดน็ดงัต่อไปนี ไวอ้ย่างชดัเจน 

(1) กําหนด Redemption Gate จากมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกับมูลค่า

สบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก ซงึคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

(NAV) ของกองทุนรวม 

(2) กําหนดวธิกีารรบัซือคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลยีตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสงัรบัซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วย

ลงทุนออก ณ วนัทใีช ้Redemption Gate 

(3) สมาชิกสามารถใช้ Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครงัแตกต่าง

กนัได ้โดย Redemption Gate ต้องไม่ตํากว่าทกีําหนดไว้และ gate period ต้อง

ไม่เกนิกว่าระยะเวลาทรีะบุไวใ้นโครงการและหนังสอืชชีวน 

(4) คาํสงัรบัซอืคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกสว่นทเีหลอื สมาชกิจะ

นําไปทํารายการในวนัทําการรบัซอืคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคําสงัรบัซอืคนื

หน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) 

โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสงัรบัซือคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที

สมาชกิมรีะบบงานสาํหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลกิคําสงัรบัซอื

คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกจากผู้ส่งคําสงัดงักล่าว สมาชิก

อาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีส่งคําสงัดังกล่าวสามารถยกเลิกคําสงัรบัซือคืน

หน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออกสว่นทเีหลอืกไ็ด ้

(5) สมาชกิจะทําการรบัซือคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลยีนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน 

Redemption Gate ตามราคารบัซอืคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซอืคนืหน่วย

ลงทุน ทงันี สมาชกิสามารถรบัซอืคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนเกนิ

กว่า Redemption Gate ทปีระกาศใชไ้ด ้กรณีทมีสีภาพคล่องเพยีงพอ 

(6) ขอ้กําหนดในการสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา 

Redemption Gate ตวัอย่างเช่น การยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลา

ทกีําหนด การใช้เครอืงมอือืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทงันี ใน

กรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้ สมาชิกอาจ

พจิารณายกเลกิคําสงัขายคนืหน่วยลงทุนทงัหมดทคี้างอยู่ในรายการ และแจง้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทถีูกยกเลกิคาํสงัโดยไม่ชกัชา้  

3. ใหส้มาชกิพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทเีกดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอื

ประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิเช่น มคีวามผนัผวนในตลาดซอืขายทรพัย์สนิ 

สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวม

ผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่
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ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 

Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของ

สมาชกิ โดยสมาชกิอาจกําหนดเงอืนไขเพอืบ่งชสีถานการณ์ทไีม่ปกตดิ้วย threshold 

ได ้ 

4. สมาชิกต้องระบุหลักการและเหตุทีอาจนําไปสู่การใช้ Redemption Gate ระดับ 

Redemption Gate ขนัตํา และ gate period สูงสุด รวมถึงขอ้กําหนดทีเกยีวข้องกบั 

Redemption gate พอสงัเขป ไวใ้นโครงการและหนังสอืชชีวน  

5. สมาชิกต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่

ชกัชา้  

 

6.  การดาํเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลกูหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี

หรือตราสารทีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาทีเหมาะสม (Side 

Pocket) 

สมาชกิตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

 

7. การระงบัการซือขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) 

สมาชกิตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

 

VI. การถือปฏิบติั 

สมาชิกต้องจดัให้มีเครอืงมือในการบริหารสภาพคล่องตามแนวปฏิบัติการใช้เครอืงมือบริหาร 

ความเสยีงสภาพคล่องฉบบันี ใหเ้ป็นไปตามทปีระกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 


