
เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อนจ. 31/2560

เรื่อง ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน 
(on-going capital requirement) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และแนวทางด าเนินการ

เมื่อไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบบันี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 
ตามที่ติดต่อด้านล่าง  หรือ e-mail:  thanikul@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

1. นางธนิกุล  แสวงศรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6033

2. นายสุรศักดิ์  ฤทธิ์ทองพิทักษ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9693

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

http://www.sec.or.th/
mailto:thanikul@sec.or.th


I. ที่มา
ตามท่ีส านักงานได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (“บลน.”) 
(รวมเรียก “ผู้ประกอบธุรกิจ”) และแนวทางด าเนินการเมื่อไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการด ารงเงินกองทุนข้ันต้นที่สะท้อนความตั้งใจในการประกอบธุรกิจ 
(commitment) รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ในอัตราที่เหมาะสมเป็นสากล อันจะ
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยังคงให้ความคุ้มครองลูกค้าและ
ผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม โดยส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็น
หลักการดังกล่าวแล้วตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนจ. 17/2560 ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 
ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นั้น

ส านักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
และได้ปรับปรุงหลักการตามความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจในหลายประเด็น1/ โดยได้น าเสนอหลักการ
ที่ปรับปรุงแล้วให้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
และตลาดพิจารณา (“คณะอนุกรรมการฯ”) และได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
พร้อมทั้งได้ยกร่างประกาศ และจัดท าแบบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามแนวทางท่ีปรับปรุงใหม่

ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยได้จัดเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีร่างประกาศที่เก่ียวข้อง 8 ฉบับ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
4 ฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ตามการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

21/ ส านักงานได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของส านักงานที่ link  http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/sum_hearing_17_2560.pdf

ร่างประกาศ/ร่างแบบรายงาน บลจ. ไม่จัดการกอง
อสังหาฯ และกอง infra

บลจ. จัดการกอง
อสังหาฯ หรือกอง infra

บล. ที่จัดการ
กองทุน บลน.

1.ร่างประกาศการด ารงเงินกองทุน บลจ./บลน. / / / /

2.ร่างประกาศการท าประกันภัยความรับผิด /

3.ร่างประกาศจัดตั้งกองทุน /

4.ร่างประกาศจัดการกองทุน /

5.ร่างประกาศรายละเอียดการจัดการกองทุน /

6.ร่างประกาศรายละเอียดโครงการ /

7.ร่างประกาศรายละเอียดการด ารงเงินกองทุน บลจ./บลน. / / /

8.ร่างประกาศด ารง NC ไม่ได้ /

9.ร่างแบบรายงาน บลจ. /

10.ร่างแบบรายงาน บลน. /

11.ร่างแบบ บล.4/1 /

12.ร่างแบบรายงาน oper risk / /

http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/sum_hearing_17_2560.pdf


II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)
เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการด ารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอสะท้อนความตั้งใจในการประกอบ

ธุรกิจ (commitment) รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ในอัตราที่เหมาะสมเป็นสากล 
อันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยังคงให้ความคุ้มครองลูกค้า 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อม่ันของตลาดทุนโดยรวม 

3.1 กรณี บลจ. และ บล. ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
3.1.1 ขอบเขตการใช้บังคับ
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2/ กล่าวคือ ไม่มีการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
(1) การจัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 

(กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกรอ้ง (กอง 4) 
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(2) การเป็นทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ ส าหรับทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรอืโครงสร้างพ้ืนฐาน

III. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศ

บลจ.

ไม่จัดการกองอสังหาฯ 
และกอง infra2/

จัดการกองอสังหาฯ 
หรือกอง infra

ก.ล.ต. เป็น lead 
regulator

มีหน่วยงานก ากับอื่น 
เป็น lead regulator

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนในข้อ 3.1.2

ด ารงเงินกองทุนตาม lead regulator
ทั้งนี้ หากไม่สามารถด ารงเงินกองทุน

ตาม lead regulator ได้ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อ 3.1.2(3) การด าเนินการกรณีด ารง

เงินกองทุนขั้นตน้หรือเงินกองทุน 
3M-EXP ไม่ได้โดยอนุโลม

บล.

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนในข้อ 3.1.3

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนในข้อ 3.1.4



3.1.2  หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนส าหรับบริษัทจัดการที่ไม่จัดการกองอสังหาฯ 
และกอง infra

(1)  เงินกองทุนที่ต้องด ารง

หมายเหตุ : 
(1)  OE : ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ซึ่งมีวิธีการค านวณตามมาตรฐานบัญชี
(2)  3M-EXP : ค านวณจากงบการเงินรายปีล่าสดุ (รายละเอียดตามรา่งแบบรายงาน บลจ.)
(3)  liquid capital : ผลต่างระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่อง (เอกสารแนบ 1) และหนี้สินสุทธิ (รายละเอียดการค านวณ
ตามร่างแบบรายงาน บลจ.)
(4)  PII : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้ PII ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ 2
(5)  NAV : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทุกกองทุนภายใต้การบริหารจดัการ โดยค านวณ ณ วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน 
เว้นแต่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ใช้ข้อมูลล่าสุดเท่าท่ีมี

(2)  การด ารงเงินกองทุนและการรายงาน
(2.1)  ให้ค านวณมูลค่าของเงินกองทุนที่ต้องด ารง และมูลค่าของรายการที่ต้อง

ด ารงทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน3/
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เงินกองทุนที่ต้องด ารง มูลค่าที่ต้องด ารง รายการที่ต้องด ารง

ก. เงินกองทุนขั้นต้น 20 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทกรณี
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ
ไม่มีการเก็บรักษาทรัพยส์ินของลูกค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น (owner’s equity – “OE”)

ข. เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อ
รองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ
(“เงินกองทุน 3M-EXP”)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ในอัตราเฉลี่ย 3 เดือนต่อปี (“3M-EXP”)

เงินกองทุนสภาพคล่อง (“liquid capital”)

ทั้งนี้  ให้บริษัทจัดการด ารงค่าสูงสุดระหว่าง ก. หรือ ข. โดยต้องมี liquid capital ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่ต้องด ารงตาม ข.

ค. เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อ

รองรับความรับผิดจาก

การปฏิบัติงาน (“เงินกองทุน 

operational risk”)

อัตรา 0.01% * NAV liquid capital หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ 
(professional indemnity insurance - “PII”)  
ทั้งนี้ สามารถใช้ OE ส่วนเกินจาก ก. ได้ไม่เกิน 
20% ของขนาดที่ต้องด ารงตาม ค. 

3/ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ค านวณมูลค่าของรายการที่ต้องด ารงภายในระยะเวลาที่ก าหนด
(1)  เมื่อเกิดเหตุที่มีนัยส าคัญที่อาจสง่ผลกระทบต่อมูลคา่สินทรพัย์สภาพคล่องหรือ PII ให้ค านวณในวันท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น 

เว้นแต่เป็นวันหยุดท าการให้ค านวณในวันท าการถดัไป
(2)  มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพย์สภาพคล่องหรือ PII ในวันใด ให้ค านวณในวันนั้น
(3)  ในกรณีที่สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นหุ้น ให้ค านวณทุกสิ้นวันท าการ
(4)  ในกรณีที่สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นหน่วยลงทุนหรือหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในหุ้นไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อมีการเปิดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนหรือหน่วยดังกล่าว ให้ค านวณทุกวันท าการ



(2.2)  จัดท ารายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน
ของ บลจ. (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3) และจัดส่งให้ส านักงานภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการสุดท้าย
ของแต่ละเดือน

(2.3)  จัดท ารายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก operational risk เป็น
รายปีปฏิทินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปีตามแบบรายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก 
operational risk

(2.4)  ให้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนอย่างน้อย 5 ปี 
ในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูได้เมื่อได้รับการร้องขอ

(3)  การด าเนินการกรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
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ด ารงเงินกองทุนขั้นต้นหรือเงินกองทุน 3M-EXP ไม่ได้

รายงานส านักงาน + ผู้ถือหน่วยลงทุน + ลูกค้า + FC ≤ T+1 วันท าการ

• ระงับการประกอบธุรกิจ3 จนกว่าจะกลับมาด ารงเงินกองทุนได้ 
และได้รับอนุญาตจาก สนง. ให้กลับมาประกอบธุรกิจได้
ตามปกติ

• กระท าหรืองดเว้นการกระท าตามที่ส านักงานก าหนด
กรณี MF

• เปลี่ยนให้ บลจ. อื่นเข้ารับจัดการแทน4 ≤ 30 วัน1

• ให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดิม exit without fee
• สามารถรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทุนได้

กรณี PF
• ติดต่อลูกค้าและด าเนินการตามความประสงค์

ว่าจะให้โอนทรัพย์สินเป็นช่ือลูกค้า หรือเปลี่ยนให้ 
บลจ. รายอื่นเข้ารับจัดการแทน ≤ 30 วัน1

กรณี PVD
• ติดต่อ FC และด าเนินการให้ บลจ. รายอื่น

เข้ารับจัดการแทน ≤ 60 วัน1

(ทั้งนี้ ให้ บลจ. เดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ)

ด ารงเงินกองทุน operational risk ไม่ได้

• รายงานส านักงาน ≤ t+1 วันท าการ
• ส่งแผนแก้ไขเงินกองทุน ≤ t+7 วัน1

• ด าเนินการตามแผน ≤ t+30 วัน1

• ห้ามเพิ่มเงินลงทุนในพอร์ตบริษัท2

• ห้ามขยายการประกอบธุรกจิ
กรณี MF

• ห้ามเสนอขายกองทุนใหม่ ยกเว้น กอง rollover
• ห้ามเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ 

กรณี PF/PVD
• ห้ามรับลูกค้าใหม่ ห้ามลูกค้าเพิ่มเงินลงทุน หรือ

แก้ไขสัญญา ยกเว้นการรับเงินสะสม/สมทบของ
ลูกค้าPVD เดิม/จ่ายเงินคืนสมาชิก PVD ที่สิ้นสภาพ

• รายงานส านักงานภายในวันท าการถัดไป แก้ไข
ไม่ได้

ได้

หมายเหตุ :
1 ส านักงานอาจพิจารณาผอ่นผันระยะเวลา
2 เว้นแต่ (1) ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (2) MMF ในประเทศ (3) derivatives เพื่อ hedging
3 สามารถรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนได้
4 บลจ. เดิมคัดเลือกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน 
โดยในระหว่างน้ี  ให้ บลจ. เดิมท าหน้าท่ีต่อไปเพื่อรกัษาสทิธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ บลจ. อาจระบุในโครงการว่า
จะไม่ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงเปลี่ยน บลจ. ได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันท าการ



3.1.3  หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนส าหรับบริษัทจัดการที่จัดการกองอสังหาฯ หรือ
กอง infra

ส านักงานอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม โดยในระหว่างนี้ ให้ บลจ. 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน

3.1.4 หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนส าหรับ บล. ที่จัดการกองทุน
(1)  เงินกองทุนที่ต้องด ารง
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เงินกองทุนที่ต้องด ารง มูลค่าที่ต้องด ารง รายการที่ต้องด ารง

เงินกองทุน operational risk อัตรา 0.01% * NAV เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ PII

(2)  การด ารงเงินกองทุนและการรายงาน
(2.1)  ให้ค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามร่างแบบ บ.ล. 4/1 (ซึ่งได้ปรับปรุง

ให้รองรับการด ารงเงินกองทุน operational risk แล้ว)
(2.2)  จัดท าและยื่นรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยให้

เก็บรักษารายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการค านวณและรายงาน
การค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(3)  การด าเนินการกรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน (NC) ได้

• ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาด ารง NC ได้ และได้รับอนุญาตจาก สนง. ให้กลับมาประกอบธุรกิจได้
ตามปกติ

• กระท าหรืองดเว้นการกระท าตามที่ส านักงานก าหนด
• แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการระงับการประกอบธุรกิจและการด าเนนิการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

กรณี PF
• ติดต่อลูกค้าและด าเนินการตามความประสงค์ว่าจะให้โอนทรพัย์สินเป็นช่ือลูกค้า หรือเปลี่ยนให้ บลจ. 

รายอื่นเข้ารับจัดการแทน ≤ 30 วัน1

กรณี PVD
• ติดต่อ FC และด าเนินการให้ บลจ. รายอื่นเข้ารับจัดการแทน ≤ 60 วัน1

(ทั้งนี้ ให้ บล. เดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ)

หมายเหตุ :
1 ส านักงานอาจพิจารณาผอ่นผันระยะเวลา

ด ารงเงินกองทุน (NC) ไม่ได้



3.2 กรณี บลน.
3.2.1 ขอบเขตการใช้บังคับ

3.2.2  หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนของ บลน. ที่ไม่มีพอร์ตของบริษัท และไม่ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลูกค้าผ่านสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

(1)  เงินกองทุนที่ต้องด ารง

หมายเหตุ : 
(1)  OE : ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ซึ่งมีวิธีการค านวณตามมาตรฐานบัญชี
(2)  3M-EXP : ค านวณจากงบการเงินรายปีล่าสดุ (รายละเอียดตามรา่งแบบรายงาน บลน.)
(3)  liquid capital : ผลต่างระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่อง (เอกสารแนบ 1) และหนี้สินสุทธิ (รายละเอียดการค านวณตาม
ร่างแบบรายงาน บลน.)
(4)  PII : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้ PII ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ 2
(5)  รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี : ค านวณจากงบการเงิน (รายละเอียดการค านวณตามรา่งแบบรายงาน บลน.)
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บลน.

ไม่มี port บริษัท และ
ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเพ่ือลูกค้า

มี port บริษัท หรือ
ซ้ือขายหลักทรัพย์

จดทะเบียนเพ่ือลูกค้า

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนในข้อ 3.2.2

ด ารงเงินกองทุนตาม lead regulator
ทั้งนี้ หากไม่สามารถด ารงเงินกองทุน

ตาม lead regulator ได้ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อ 3.2.2(3) การด าเนินการกรณีด ารง

เงินกองทุนขั้นตน้หรือเงินกองทุน 
3M-EXP ไม่ได้โดยอนุโลม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารง
เงินกองทุนในข้อ 3.2.3

ก.ล.ต. เป็น lead 
regulator

มีหน่วยงานก ากับอื่น 
เป็น lead regulator

เงินกองทุนที่ต้องด ารง มูลค่าที่ต้องด ารง รายการที่ต้องด ารง

ก.  เงินกองทุนขั้นต้น 10 ล้านบาท หรือ 3 ล้านบาท
กรณีไม่มีการเก็บรักษาทรพัย์สินของลูกคา้ OE

ข. เงินกองทุน 3M-EXP 3M-EXP liquid capital

ทั้งนี้  ให้ บลน. ด ารงค่าสูงสุดระหว่าง ก. หรือ ข. โดยต้องมี liquid capital ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่ต้องด ารงตาม ข.

ค. เงินกองทุน 
operational risk

อัตรา 12% * รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจเฉลี่ยต่อปี

liquid capital หรือ PII ทั้งนี้ สามารถใช้ OE ส่วนเกิน
จาก ก. ได้ไม่เกิน 20% ของขนาดที่ต้องด ารงตาม ค. 



(2)  การด ารงเงินกองทุนและการรายงาน
(2.1)  ให้ค านวณมูลค่าของเงินกองทุนที่ต้องด ารง และมูลค่าของรายการ

ที่ต้องด ารงทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน3/

(2.2)  จัดท ารายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน
ของ บลน. (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4) และจัดส่งให้ส านักงานภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการสุดท้าย
ของแต่ละเดือน

(2.3)  จัดท ารายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก operational risk เป็นรายปี
ปฏิทินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปีตามแบบรายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก
operational risk

(2.4)  ให้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนอย่างน้อย 5 ปี 
ในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงานเรียกดูได้เมื่อได้รับการร้องขอ

(3)  การด าเนินการกรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
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ด ารงเงินกองทุนขั้นต้นหรือเงินกองทุน 3M-EXP ไม่ได้

รายงานส านักงาน + ลูกค้า ≤ T+1 วันท าการ

• ระงับการประกอบธุรกิจ จนกว่าจะจะกลับมาด ารงเงินกองทุน
ได้ และได้รับอนุญาตจากส านักงาน

• กระท าหรืองดเว้นการกระท าตามที่ส านักงานก าหนด
• กรณีเป็น บลน. ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

• ด าเนินการให้ลูกค้ามีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
• โอนบัญชีการซื้อขายไปยัง บลจ. หรือ บลน. รายอื่น 

(ตามความประสงค์ของลูกค้า) ≤ 5 วันท าการ 1

(ทั้งนี้ ให้ บลน. เดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ)

ด ารงเงินกองทุน operational risk ไม่ได้

• รายงานส านักงาน ≤ t+1 วันท าการ
• ส่งแผนแก้ไขเงินกองทุน ≤ t+7 วัน1

• ด าเนินการตามแผน ≤ t+30 วัน1

• ห้ามเพิ่มเงินลงทุนในพอร์ตบริษัท2

• ห้ามขยายการประกอบธุรกจิ ได้แก่ ห้ามเปิดบัญชีแก่ลูกค้า
รายใหม่ ห้ามเสนอขายกองใหม่

• รายงานส านักงานภายในวันท าการถัดไป แก้ไข
ไม่ได้

ได้

หมายเหตุ :
1 ส านักงานอาจพิจารณาผอ่นผันระยะเวลาได้หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
2 เว้นแต่ (1) ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (2) MMF ในประเทศ (3) derivatives เพื่อ hedging
3 สามารถรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้

3.2.3  หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนของ บลน. ที่มีพอร์ตของบริษัท หรือซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลูกค้าผ่านสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ให้ บลน. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน 



เอกสารแนบ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง

9

หมายเหตุ :
1 อันดับความน่าเชื่อถือจาก rating agency ท่ีได้รับการยอมรับจากส านักงาน โดยใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเป็นหลัก เว้นแต่ไม่มี
สามารถใช้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน
2 หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP

สินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่

ล าดับ รายการสินทรัพย์
อันดับ

ความน่าเชื่อถือ1 เง่ือนไข

1. เงินสด - -

2. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
investment grade

ต้องสามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนดอายุ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดเรือ่งก าหนดเวลาการไถ่ถอน

3. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมค้างรับ - ต้องมีอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกิน 90 วัน

4. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น -

1. ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี หรือมีการซื้อขาย
เฉลี่ยทุก 2 สัปดาห์และมี turnover ย้อนหลัง 
3 เดือนล่าสุดโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.25
ของยอดคงค้าง
3. จ่ายผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่
หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว

5. ตราสารหนี้ต่างประเทศท่ีออกโดยภาครฐั
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

investment grade

6. ตราสารหนี้ประเภทตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน หุ้นกู้ท่ีออกโดยภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ แต่ไม่รวมถึง หุ้นกู้อนุพันธ์ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสาร Basel III investment grade

1. ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. อายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน หรือมีการซื้อขาย
เฉลี่ยทุก 2 สัปดาห์และมี turnover ย้อนหลัง 
3 เดือนล่าสุดโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.25
ของยอดคงค้าง
3. จ่ายผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่
หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว

7. หุ้นจดทะเบียนที่มีรายช่ือในการค านวณดัชนี SET100 - -

8. หน่วยลงทุน2 ของกองทุนรวมตลาดเงิน - -

9. หน่วยลงทุน2 ที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ NAV
(ก) สินทรัพย์ตาม 1 - 2 และ 4 - 8 

ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท  

(ข) หน่วยลงทุนตาม (ก)

-

1.  มีรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 90 วัน
2.  กรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
มีรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 60 วัน 
ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในการด ารงเงินกองทุน
ได้ไม่เกินร้อยละ 50
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I.  เงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย
(1) บริษัทผู้รับประกันภัยต้องได้รับการอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (financial strength rating - “FSR”) 

ล่าสุดในระดับท่ีมีเสถียรภาพจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ ได้แก่ (ก) Standard & Poor’s  
(ข) Moody’s  (ค) Fitch Ratings และ (ง) A.M. Best เว้นแต่ไม่มี FSR ผู้รับประกันภัยดังกล่าวต้องมี issuer’s rating
ตั้งแต่ investment grade ขึ้นไป

(2) อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่มีเสถียรภาพ หมายถึง

II.  ขอบเขตความคุ้มครองข้ันต่ า (minimum coverage)
ต้องมีเง่ือนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระท าของ

ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริหารหรือบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระท าไปในนามของผู้ประกอบธุรกิจ
(1) เอกสารส าคัญเก่ียวกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกองทุนหรือลูกค้าสูญหาย
(2) ความผิดพลาดของผู้บริหารในการก ากับดูแล หรือจัดให้มีระบบงานท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท า

ที่ไม่เหมาะสม อันท าให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า
(3) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม เช่น การค านวณ NAV ผิดพลาด (กรณีของ บลจ.) เป็นต้น

III.  การค านวณมูลค่า PII ในการด ารงเงินกองทุน
(1)  หากมีข้อก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรก (deductible) ผู้ประกอบการไม่สามารถน ามูลค่าของ

ส่วนดังกล่าวมารวมเป็นวงเงินของ PII ตามประกาศก าหนดได้
(2)  กรณีใช้ประกันภัยกลุ่ม ให้นับรวมเป็นวงเงิน PII ได้เฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับเท่านั้น
(3)  กรณี PII ครอบคลุมย้อนหลังน้อยกว่า 10 ปี หรือไม่ถึงวันที่เริ่มประกอบธุรกิจหากประกอบธุรกิจมาแล้ว

น้อยกว่า 10 ปี ให้นับเป็นวงเงิน PII ได้เพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินคุ้มครองของ PII นั้น
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เอกสารแนบ 3 : แบบรายงานการด ารงเงินกองทุนของ บลจ. (ตัวอย่าง) 
ตัวอย่าง บลจ. มั่งมี ให้บริการผู้ลงทุนทั่วไป และมีข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น (OE) = 30 ลบ.
2. สินทรัพย์สภาพคล่อง (liquid asset) = 50 ลบ.
3. หนี้สินรวม (total liabilities ที่ไม่รวม sub debt) = 15 ลบ.

• Liquid capital = liquid asset – total liabilities ที่ไม่รวม sub debt = 50 – 15 = 35 ลบ.
4. NAV รวม (MF+PF+PVD) ทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ = 80,000 ลบ.
5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2560 = 100 ลบ.

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือน (3M-EXP) = 25 ลบ.
6. มีกรมธรรม์ประกันภัยแบบ PII ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวงเงิน 50 ลบ.

1.                             

ประเภทเงินกองทุน มูลค่า (บาท)
2.1 ส่วนของผูถื้อหุน้ (owner’s equity) 30,000,000
2.2 เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 35,000,000
2.3 วงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์(PII) 50,000,000

3.                                   

ประเภทเงินกองทุน รายการท่ีตอ้งด ารง
ขนาดของเงินกองทุน
ท่ีค  านวณได ้(บาท)

มูลค่าท่ีตอ้งด ารง
(บาท)

1.1  เงินกองทุนขั้นตน้
ส่วนของผูถื้อหุน้
(owner’s equity)

20,000,000 25,000,000

1.2  เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือ
รองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ

เงินกองทุนสภาพคล่อง 
(liquid capital)

25,000,000
(เอกสารแนบ 1)

1.3  เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือ
รองรับความรับผิดจากการ
ปฏิบติังาน

liquid capital หรือวงเงินคุม้ครอง
ตามกรมธรรม ์(PII) หรือ equity
ส่วนเกินจาก 1.1 ทั้งน้ี ทดแทนได้

ไม่เกิน 0.002% ของ NAV

8,000,000 
(0.01% * NAV = 

0.01% * 80,000 ลบ.)
(เอกสารแนบ 2)

8,000,000 

2.                                            
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เอกสารแนบ 4 : แบบรายงานการด ารงเงินกองทุนของ บลน. (ตัวอย่าง) 
ตัวอย่าง บลน. ศรีสุข มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และมีข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น (OE) = 15 ลบ.
2. สินทรัพย์สภาพคล่อง (liquid asset) = 7 ลบ.
3. หนี้สินรวม (total liabilities ที่ไม่รวม sub debt) = 2 ลบ.

• Liquid capital = liquid asset – total liabilities ที่ไม่รวม sub debt = 7 – 2 = 5 ลบ.
4. รายได้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี = 20 ลบ.
5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2560 = 12 ลบ.

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือน (3M-EXP) = 3 ลบ. 
6. ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยแบบ PII

1.                             

ประเภทเงินกองทุน มูลค่า (บาท)
2.1 ส่วนของผูถื้อหุน้ (owner’s equity) 15,000,000
2.2 เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 5,000,000
2.3 วงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์(PII) -

3.                                   

ประเภทเงินกองทุน รายการท่ีตอ้งด ารง
ขนาดของเงินกองทุน
ท่ีค  านวณได ้(บาท)

มูลค่าท่ีตอ้งด ารง
(บาท)

1.1  เงินกองทุนขั้นตน้
ส่วนของผูถื้อหุน้
(owner’s equity)

10,000,000

10,000,000
1.2  เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือ
รองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ

เงินกองทุนสภาพคล่อง 
(liquid capital)

3,000,000
(เอกสารแนบ 1)

1.3  เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือ
รองรับความรับผิดจากการ
ปฏิบติังาน

liquid capital หรือวงเงินคุม้ครอง
ตามกรมธรรม ์(PII) หรือ equity
ส่วนเกินจาก 1.1 ทั้งน้ี ทดแทนได้
ไม่เกิน 2.4% ของรายได้

2,400,000 
(12% * รายได้ = 
12% * 20 ลบ.)
(เอกสารแนบ 2)

8,000,000 

2.                                            
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ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ร่างประกาศการด ารงเงินกองทุน บลจ./บลน.
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. ร่างประกาศการท าประกันภัยความรับผิด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ร่างประกาศจัดตั้งกองทุน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. ร่างประกาศจัดการกองทุน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. ร่างประกาศรายละเอียดการจัดการกองทุน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. ร่างประกาศรายละเอียดโครงการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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7. ร่างประกาศรายละเอียดการด ารงเงินกองทุน บลจ./บลน.
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. ร่างประกาศด ารง NC ไม่ได้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. ร่างแบบรายงาน บลจ.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. ร่างแบบรายงาน บลน.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. ร่างแบบ บล.4/1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. ร่างแบบรายงาน oper risk

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


