
แบบ ท.ป. 4 
 

แบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ประจ าวนัท่ี ........ เดือน ......... พ.ศ. ..........   

 
บริษทั……………………………………………………………………………………… 

1. ขนาดเงินกองทุนทีต้่องด ารง                                                                                                                                                                       
ค านวณจากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั ......... ปี ระหวา่งส้ินปีบญัชี.......... ถึงส้ินปีบญัชี ..........                 

                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 
 

ประเภทเงนิกองทุน 
ขนาดเงนิกองทุน 
ที่ค านวณได้  

(ก) เงนิกองทุนขั้นต ่า  100,000 

(ข) เงนิกองทุนที่อ้างองิค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

(ค) เงนิกองทุนที่อ้างองิรายได้ที่เกีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

ขนาดของเงินทุนที่ต้องด ารง (ค่าสูงสุดระหว่าง (ก) (ข) และ (ค)) เป็นจ านวน  _______________________  บาท 

2. มูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  
                                                                                        (หน่วย : บาท) 

วนั/เดอืน/ปี 
ที่ค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (1) 

ทุนประกนั 
กรมธรรม์ PII  

(2) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ใช้ด ารงเงนิกองทุน 

(1) + (2) 
(บาท) 

หมายเหตุ / 
รายละเอยีด
เหตุการณ์ 

ที่มีนัยส าคญั 
 

 
เงนิสด เงนิฝาก  
บัตรเงนิฝาก 

(1.1) 

ตราสารหนี ้และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนเฉพาะตราสารหนี ้ 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

(1.2) 

หุ้น และหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที่มีการลงทุน 
ในหุ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

(1.3) 

กรณีไม่มีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายไตรมาส (และค านวณเพ่ิม ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่อง)  
       
       
กรณีมีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายวนั หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด แลว้แต่กรณี  
       
       
       

  
 
 
ขอรับรองวา่รายงานน้ีถูกตอ้งครบถว้นและตรงต่อความจริง 
 

                              ………………………………..ผูมี้อ านาจลงนาม 
                              (                                                  ) 
       วนัท่ี 
 

ประทบัตราบริษทั 
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ค าอธิบายประกอบแบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
 

ใหแ้สดงตวัเลขของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท เศษของหน่ึงบาทตั้งแต่หา้สิบสตางคข้ึ์นไป
ใหปั้ดเป็นหน่ึงบาทและใส่เคร่ืองหมายจุลภาค “,” หลงัหลกัพนัและหลกัลา้น 

1. ขนาดเงินกองทุนอ้างองิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 
1.1 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (“ค่าใชจ่้ายฯ”)  

หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยไม่รวมรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
            ก. เงินโบนสั 
  ข. ส่วนแบ่งก าไร หรือการจดัสรรก าไรซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจ ใหก้บัผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
            ค. ส่วนแบ่งค่านายหนา้ หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อนัเป็นผลมาจากการไดม้าซ่ึงรายไดค้่านายหนา้ 
หรือค่าธรรมเนียมรับ    
 ง. ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์
 จ. ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา 
 ฉ. รายการท่ีไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเส่ือมราคา (depreciation) หรือค่าตดัจ าหน่าย 
(amortization) เป็นตน้  
 ช. รายการพิเศษ (extra ordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items) 

1.2 การค านวณค่าใชจ่้ายฯ ในรอบ 1 ปี ใหใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
1.2.1  กรณีประกอบธุรกิจเกินกวา่ 1 ปี ใหใ้ชข้อ้มูลค่าใชจ่้ายฯจากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชีก่อนปี 

ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน เป็นค่าใชจ่้ายฯ ในรอบ 1 ปี 
 

ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี  = ค่าใช้จ่ายฯ 12 เดอืนจากงบการเงินงวดส้ินปีบัญชี 

1.2.2  กรณีบริษทัเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยงัไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลบัมา
ประกอบธุรกิจใหม่ ใหใ้ชป้ระมาณการค่าใชจ่้ายฯ 1 ปีในการค านวณขนาดเงินกองทุน จนกวา่บริษทัจะมี 
งบการเงินงวดเตม็ปีบญัชี (12 เดือน)  

1.3  การค านวณขนาดเงินกองทุนอา้งอิงกบัค่าใชจ่้ายฯ  
  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณขนาดเงินกองทุนอา้งอิงกบัค่าใชจ่้ายฯ โดยใชค้่าเฉล่ีย 3 เดือนจากฐาน

ค่าใชจ่้ายฯ ในรอบ 1 ปี ท่ีค  านวณไดต้ามขอ้ 1.2 ดงัน้ี  
 
                                                ขนาดเงินกองทุน = ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี x (3/12)   
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2. ขนาดเงินกองทุนอ้างองิรายได้ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 
2.1 รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (“รายไดฯ้”)  

 หมายถึง รายไดเ้ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ โดยไม่รวมถึงรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน เช่น 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ผลก าไรจากปริวรรตเงินตรา  
ค่าเช่ารับจากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ อาคาร และสถานท่ี และรายไดอ้นัเกิดจากการรายการพิเศษหรือรายการ 
ไม่ปกติอ่ืนๆ ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ใหใ้ชร้ายไดจ้ากการเป็นท่ีปรึกษา 
การลงทุนเป็นรายไดฯ้ ในการค านวณขนาดของเงินกองทุนเท่านั้น 

2.2 การค านวณรายไดฯ้ เฉล่ีย 3 ปี ใหใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
2.2.1  กรณีประกอบธุรกิจเกินกวา่ 1 ปี ใหค้  านวณรายไดเ้ฉล่ียดงักล่าวจากรายไดฯ้ ซ่ึงแสดง 

ในงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงัสามปีหรือเท่าท่ีมีก่อนปีท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน ในกรณีท่ีรายไดฯ้  
ในงวดใดมีค่าเป็นศูนย ์ ใหต้ดัรายไดฯ้ จากงวดบญัชีนั้นโดยไม่ตอ้งน ามาค านวณทั้งเศษและส่วน  
ตามสูตรการค านวณดา้นล่าง   

                                             รายได้ฯ เฉลีย่ 3 ปี  =   
รายไดฯ้ จากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั   ปีล่าสุด 

จ านวนปีท่ีรายไดฯ้ มีค่าเป็นบวก
 

2.2.2  กรณีบริษทัเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยงัไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลบัมา
ประกอบธุรกิจใหม่ ใหใ้ชป้ระมาณการรายไดฯ้ เฉล่ีย 3 ปีหรือเท่าท่ีมีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกวา่
บริษทัจะมีงบการเงินงวดเตม็ปีบญัชี (12 เดือน)  

2.3 การค านวณขนาดเงินกองทุนอา้งอิงกบัรายไดฯ้  
    ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณขนาดเงินกองทุนอา้งอิงกบัรายไดฯ้ โดยน ารายไดฯ้ เฉล่ีย 3 ปีท่ีค  านวณ

ไดต้ามขอ้ 2.2 มาคูณกบัค่าคงท่ีในอตัราร้อยละ 10 ตามสูตรดา้นล่าง 
 

ขนาดเงินกองทุน = รายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี x 0.1 

 

3. การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีใ่ช้ด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณมูลค่าสินทรัพยท่ี์ใชด้ ารงความเพียงพอของเงินกองทุนโดยยึดหลกัของ

ราคาสะทอ้นมูลค่าปัจจุบนั (current value) ดงัต่อไปน้ี 
3.1  เงินฝาก และบตัรเงินฝาก ใหใ้ชย้อดเงินฝากในบญัชี โดยไม่ตอ้งค านวณดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายวนั 

กรณีเงินฝากสกุลต่างประเทศ ใหแ้ปลงยอดเงินฝากในบญัชีดงักล่าวใหเ้ป็นสกุลบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ ส้ินวนัท่ีค านวณจากแหล่งท่ีสามารถอา้งอิงได ้และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนจากแหล่งดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง    

3.2  ตราสารหน้ีท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงรายวนั (daily 
reference settlement) ซ่ึงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ (accrued interest) ท่ีเผยแพร่ อยูใ่นเวบ็ไซต์ ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ   
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3.3  หุน้จดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือปัจจุบนั 
(current bid price) ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มีราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัใหใ้ชร้าคาปิดล่าสุดแทน  (last closed 
price) 

3.4  หน่วยลงทุน 
3.4.1  กองทุนเปิด (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ                       
3.4.2  กองทุนประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากขอ้ 3.4.1 ใหใ้ชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (net asset value -

NAV) ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิปัจจุบนั ณ วนัท่ีค านวณ ใหใ้ชมู้ลค่าล่าสุด
เท่าท่ีมีแทน 


