
















ตัวอย่างการจัดท ารายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  

 

1. จัดท าและยืน่แบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
 กรณีตวัอยา่ง  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน เด็กดี จ  ากดั (“บริษทั”) เร่ิมประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา  บริษทัจดัท าและยืน่งบการเงินทุกเดือนมิถุนายนส าหรับงวดคร่ึงปีบญัชี 
และทุกเดือนธนัวาคมส าหรับงวดเตม็ปีบญัชี บริษทัจะตอ้งมีการจดัท าและยืน่แบบรายงานการด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * EB คือ เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (expense-based) 
 ** RB คือ เงินกองทุนท่ีอา้งอิงกบัรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (revenue-based) 
   
 
 
 
 
 
 
 

Q1 59 Q4 58 Q3 58 Q2 58 Q1 58 Q4 57 Q3 57 

ก.ค. 57 

เอกสารแนบ 

ขนาดของ
เงนิกองทุน 

EB* – ใชง้บเตม็ปี 2556  
RB** – ใชง้บเตม็ปี 2555 และปี 2556  

556 และปี 2557) 

EB – ใชง้บเตม็ปี 2557 
RB – ใชง้บเตม็ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 

 
การรายงาน Q3 57 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q3 57 

             เก็บไวท่ี้บริษทั 
Q4 57 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q4 57 
             ยืน่ ท.ป. 4 งวด Q3 57 และงวด Q4 57 
Q1 58 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q1 58 
             เก็บไวท่ี้บริษทั 
 

Q2 58 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q2 58  
             ยืน่ ท.ป. 4 งวด Q1 และงวด Q2 58  
             (ส้ินสุดช่วงซกัซอ้ม) 
Q3 58 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q3 58  
             เก็บไวท่ี้บริษทั  
Q4 58 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q4 58 
             ยืน่ ท.ป. 4 งวด Q3 และงวด Q4 58 
Q1 59 : จดัท า ท.ป. 4 งวด Q1 59 
             เก็บไวท่ี้บริษทั 
 

ช่วงซักซ้อม ช่วงด ารงตามประกาศ ก.ค. 58 
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2. การค านวณขนาดเงินกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ด ารงเงินกองทุน  
 ตวัอยา่งท่ี 1 การค านวณส าหรับแบบรายงานประจ าไตรมาส 3/2557   
 งบการเงินงวดเตม็ปีบญัชีประจ าปี 2555 และปี 2556 ของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2555  ปี 2556 
รายไดร้วมทั้งปี 800,000 900,000 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 100,000 120,000 

รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 700,000 780,000 
ค่าใชจ่้ายรวมทั้งปี 500,000 600,000 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 50,000 70,000 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 450,000 530,000 

 รายการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชใ้นการด ารงเงินกองทุนได ้(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2557)  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                          หน่วย : บาท 

รายการ มูลค่าทรัพย์สิน1  
เงินสด เงินฝากธนาคาร 100,000 
หุน้กูเ้อกชน 500,000 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน 400,000 
ความคุม้ครองสูงสุดของทุนประกนัภยั PII 1,000,000 

 การค านวณขนาดเงินกองทุน 
 บริษทัตอ้งค านวณขนาดเงินกองทุนจากขอ้มูลงบการเงินตามท่ีปรากฏขา้งตน้ ดงัน้ี  

(1) เงินกองทุนขั้นต ่า = 100,000 บาท 
(2) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายฯ : 530,000 * (3/12) = 132,500 บาท  
(3) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงรายไดฯ้ : ((700,000 + 780,000) / 2 ) * 0.1 = 74,000 บาท  

 ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งด ารงเงินกองทุนอา้งอิงค่าใชจ่้ายฯ ตาม (2) เท่ากบั 132,500 บาท 

 การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชด้ ารงความเพียงพอเงินกองทุน 
 บริษทัสามารถใชร้ายการดงัต่อไปน้ีในการด ารงเงินกองทุนได้ 

(1)  เงินสด และเงินฝากธนาคาร = 100,000 บาท 
(2) หุน้กูเ้อกชน = 500,000 บาท 
(3) หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน = 400,000 บาท 

                                                           
1
 ตามวธีิการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นดงัแสดงในแนบทา้ยของแบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 

น าส่งแบบรายงานส าหรับ 
ไตรมาส 3-4/2558 
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 ทั้งน้ี ทุนประกนัภยั PII ไม่สามารถนบัเป็นทรัพยสิ์นการด ารงเงินกองทุนได ้เน่ืองจากบริษทัด ารงเงินกองทุน          
ท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้าย 

 จากนั้น บริษทัน าขอ้มูลท่ีค านวณไดท้ั้งหมด กรอกลงในแบบรายงานดงัแสดงตามตวัอยา่งดา้นล่าง  

 
แบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ประจ าวนัท่ี  30  เดือน   กนัยายน    พ.ศ.   2557   .   

 
บริษทั       หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน เด็กดี จ  ากดั       . 

1. ขนาดเงินกองทุนทีต้่องด ารง                                                                                                                                                                       

ค านวณจากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั 2 ปี ระหวา่งส้ินปีบญัชี 2555 ถึงส้ินปีบญัชี 2556 . 
 

                                                                                                    (หน่วย : บาท) 
 

ประเภทเงนิกองทุน 
ขนาดเงนิกองทุน 
ทีค่ านวณได้  

(ก) เงินกองทุนขั้นต ่า  100,000 
(ข) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 132,500 
(ค) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 74,000 

ขนาดของเงนิทุนทีต้่องด ารง (ค่าสูงสุดระหว่าง (ก) (ข) และ (ค)) เป็นจ านวน     132,500            บาท 

2. มูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  
                                                                              (หน่วย : บาท) 

วนั/เดอืน/ปี 
ที่ค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (1) 

ทุนประกนั 
กรมธรรม์ PII  

(2) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ใช้ด ารง
เงนิกองทุน 

(1) + (2) 
 

หมายเหตุ / 
รายละเอยีด
เหตุการณ์ 

ที่มีนัยส าคญั 
 

 
เงนิสด เงนิฝาก  
บัตรเงนิฝาก 

(1.1) 

ตราสารหนี ้และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนเฉพาะตราสารหนี ้ 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

(1.2) 

หุ้น และหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที่มีการลงทุน 
ในหุ้น ทั้งโดยตรงและโดย

อ้อม 
(1.3) 

กรณีไม่มีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายไตรมาส (และค านวณเพ่ิม ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่อง)  

30/09/2557 100,000 900,000 - - 1,000,000 - 
       

กรณีมีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายวนั หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด แลว้แต่กรณี  
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 ตวัอยา่งท่ี 2 การค านวณส าหรับแบบรายงานประจ าไตรมาส 4/2557 กรณีเกิดการปรับลดอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของหุน้กูเ้อกชน ณ วนัท่ี 28 พ.ย. 2557  ซ่ึงส่งผลใหมู้ลค่าหุน้กูเ้อกชนปรับตวัลดลง  

 รายการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชใ้นการด ารงเงินกองทุนได ้(ขอ้มูลช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2557)  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                        หน่วย : บาท 

รายการ 28 พ.ย. 2557 30 ธ.ค. 2557 
เงินสด เงินฝากธนาคาร 100,000 100,000 
หุน้กูเ้อกชน 400,000  

(credit downgrade event) 
410,000 

หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน 401,600 402,400 
ความคุม้ครองสูงสุดของทุนประกนัภยั PII 1,000,000 1,000,000 

 การค านวณขนาดเงินกองทุน 
 บริษทัยงัคงด ารงตามขนาดเงินกองทุนอา้งอิงค่าใชจ่้ายฯ เดิม (132,500 บาท) เน่ืองจากยงัไม่มีการประกาศ 
งบการเงินงวดเตม็ปีฉบบัใหม่ (ปี 2557) 

 การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชด้ ารงความเพียงพอเงินกองทุน 
 จากขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นตามท่ีปรากฏขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งแสดงการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
รายการ งวดวนัที ่28 พ.ย. 2557 งวดวนัที ่30 ธ.ค. 2557 
 เงินสด และเงินฝากธนาคาร 100,000 100,000 
 หุน้กูเ้อกชน 400,000 410,000 
 หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน 401,600 402,400 

รวม 901,600 912,400 

ทั้งน้ี ทุนประกนัภยั PII ไม่สามารถนบัเป็นทรัพยสิ์นการด ารงเงินกองทุนได ้เน่ืองจากบริษทั  
ด ารงเงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้าย 

 จากนั้น บริษทัน าขอ้มูลท่ีค านวณไดท้ั้งหมด กรอกลงในแบบรายงานดงัแสดงตามตวัอยา่งดา้นล่าง  
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แบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ประจ าวนัท่ี  30  เดือน   ธนัวาคม    พ.ศ.   2557   .   

 
บริษทั       หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน เด็กดี จ  ากดั       . 

1. ขนาดเงินกองทุนทีต้่องด ารง                                                                                                                                                                       

ค านวณจากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั 2  ปี ระหวา่งส้ินปีบญัชี 2555  ถึงส้ินปีบญัชี 2556   . 
 

                                                                                                    (หน่วย : บาท) 
 

ประเภทเงนิกองทุน 
ขนาดเงนิกองทุน 
ทีค่ านวณได้  

(ก) เงินกองทุนขั้นต ่า  100,000 
(ข) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 132,500 
(ค) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 74,000 

ขนาดของเงนิทุนทีต้่องด ารง (ค่าสูงสุดระหว่าง (ก) (ข) และ (ค)) เป็นจ านวน     132,500            บาท 

2. มูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  
                                                                              (หน่วย : บาท) 

วนั/เดอืน/ปี 
ที่ค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (1) 

ทุนประกนั 
กรมธรรม์ PII  

(2) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ใช้ด ารง
เงนิกองทุน 

(1) + (2) 
 

หมายเหตุ / 
รายละเอยีด
เหตุการณ์ 

ที่มีนัยส าคญั 
 

 
เงนิสด เงนิฝาก  
บัตรเงนิฝาก 

(1.1) 

ตราสารหนี ้และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนเฉพาะตราสารหนี ้ 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

(1.2) 

หุ้น และหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที่มีการลงทุน 
ในหุ้น ทั้งโดยตรงและโดย

อ้อม 
(1.3) 

กรณีไม่มีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายไตรมาส (และค านวณเพ่ิม ณ วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่อง)  

28/11/2557 100,000 801,600 - - 901,600 Credit 
downgrade 

30/12/2557 100,000 812,400 - - 912,400 - 
กรณีมีการลงทุนตาม (1.3) ให้ค  านวณเป็นรายวนั หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด แลว้แต่กรณี  
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 ตวัอยา่งท่ี 3 กรณีบริษทัมีการลงทุนในหุน้ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 มิ.ย. 2558     
 งบการเงินงวดเตม็ปีบญัชีประจ าปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 
รายไดร้วมทั้งปี 800,000 900,000 1,200,000 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 100,000 120,000 130,000 

รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 700,000 780,000 1,070,000 
ค่าใชจ่้ายรวมทั้งปี 500,000 600,000 700,000 
หกั รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 50,000 70,000 90,000 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 450,000 530,000 610,000 

  
 รายการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชใ้นการด ารงเงินกองทุนได ้(ขอ้มูลช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 - 30 มิ.ย. 2558)  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                           หน่วย : บาท 

รายการ 24 ม.ิย. 2558 25 ม.ิย. 2558 26 ม.ิย. 2558 29 ม.ิย. 2558 30 ม.ิย. 2558 
เงินสด เงินฝากธนาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
หุน้กูเ้อกชน 420,000 420,200 420,400 420,600 420,800 
หุน้ใน SET100 101,200 101,400 101,600 101,800 102,000 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน 200,000 200,030 200,060 200,080 200,100 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมในหุน้ 101,200 101,400 101,600 101,800 102,000 
ความคุม้ครองสูงสุดของทุน
ประกนัภยั PII 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 การค านวณขนาดเงินกองทุน 
 จากขอ้มูลงบการเงินตามท่ีปรากฏขา้งตน้ บริษทัฯ จะสามารถค านวณขนาดเงินกองทุนไดด้งัน้ี  

(1) เงินกองทุนขั้นต ่า = 100,000 บาท 
(2) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายฯ : 610,000 * (3/12) = 152,500 บาท  
(3) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงรายไดฯ้ : ((700,000 + 780,000 + 1,070,000) / 3 ) * 0.1 = 85,000 บาท  
ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งด ารงเงินกองทุนอา้งอิงค่าใชจ่้ายฯ ตาม (2) เท่ากบั 152,500 บาท 

 การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชด้ ารงความเพียงพอเงินกองทุน 
 บริษทัสามารถใชท้รัพยสิ์นตามตารางขา้งตน้ในการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได ้ยกเวน้   
ทุนประกนัภยั PII เน่ืองจากบริษทัด ารงเงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้าย   
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จากนั้น บริษทัน าขอ้มูลท่ีค านวณไดท้ั้งหมด กรอกลงในแบบรายงานดงัแสดงตามตวัอยา่งดา้นล่าง 

 
แบบรายงานการด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ประจ าวนัท่ี  30  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.   2558   .   

 
บริษทั       หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน เด็กดี จ  ากดั       . 

1. ขนาดเงินกองทุนทีต้่องด ารง                                                                                                                                                                       

ค านวณจากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั 3  ปี ระหวา่งส้ินปีบญัชี 2555  ถึงส้ินปีบญัชี 2557   . 
 

                                                                                                    (หน่วย : บาท) 
 

ประเภทเงนิกองทุน 
ขนาดเงนิกองทุน 
ทีค่ านวณได้  

(ก) เงินกองทุนขั้นต ่า  100,000 
(ข) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 152,500 
(ค) เงินกองทุนท่ีอา้งอิงรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 85,000 

ขนาดของเงนิทุนทีต้่องด ารง (ค่าสูงสุดระหว่าง (ก) (ข) และ (ค)) เป็นจ านวน     152,500            บาท 

2. มูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  
                                                                              (หน่วย : บาท) 

วนั/เดอืน/ปี 
ที่ค านวณมูลค่า 
ทรัพย์สิน 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (1) 

ทุนประกนั 
กรมธรรม์ PII  

(2) 

มูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ใช้ด ารง
เงนิกองทุน 

(1) + (2) 
 

หมายเหตุ / 
รายละเอยีด
เหตุการณ์ 

ที่มีนัยส าคญั 
 

 
เงนิสด เงนิฝาก  
บัตรเงนิฝาก 

(1.1) 

ตราสารหนี ้และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนเฉพาะตราสารหนี ้ 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

(1.2) 

หุ้น และหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที่มีการลงทุน 
ในหุ้น ทั้งโดยตรงและโดย

อ้อม 
(1.3) 

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

24/06/2558 100,000 620,000 202,400 - 922,400 - 
25/06/2558 100,000 620,230 202,800 - 923,030 - 
26/06/2558 100,000 620,460 203,200 - 923,660 - 
29/06/2558 100,000 620,680 203,600 - 924,280 - 
30/06/2558 100,000 620,900 204,000 - 924,900 - 

 


