
แบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ประจ างวดเดือน.............  ปี พ.ศ. ............. 

บริษัท ............................................................................. 
 

1. ขนาดเงินกองทุนท่ีต้องด ารง  
 

ประเภทเงินกองทุน รายการที่ต้องด ารง ขนาดของเงินกองทุน 
ที่ค านวณได้ (บาท) 

มูลค่าที่ต้องด ารง 
(บาท) 

1.1  เงินกองทุนขั้นต้น ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(owner’s equity) 

A 
 

D 
(ค่าที่สูงสุดระหว่าง  

A และ B) 1.2  เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ 

เงินกองทุนสภาพคล่อง  
(liquid capital) 

B 
(เอกสารแนบ 1) 

1.3  เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับความรับผิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

liquid capital หรือวงเงินคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ (PII) หรือ equity
ส่วนเกินจาก 1.1 ทั้งน้ี ทดแทน
ได้ไม่เกิน 0.002% ของ NAV 

C 
(เอกสารแนบ 2) 

C 

 

2. มูลค่าของรายการท่ีใช้ในการด ารงเงินกองทุน  
 

รายการที่ต้องด ารง มูลค่า (บาท) 
2.1  ส่วนของผู้ถือหุ้น (owner’s equity) E 

 
2.2  เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) F 

(เอกสารแนบ 3) 
2.3  วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ (PII) G 

(เอกสารแนบ 4) 
 
 

3. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
 

เงินกองทุน 
ขนาดที่ต้องด ารง 

(บาท) 
มูลค่าของรายการที่ใช้ในการด ารงเงินกองทุน (บาท) 

owner’s equity liquid capital PII รวม 
3.1 เงินกองทุนขั้นต้น 
 

D 
    

3.2 เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

    

3.เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบัติงาน  

C     

บลจ.- 01 9. ร่างแบบรายงาน บลจ. 



เอกสารแนบ 1 : เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 

 ใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ...........ตามรายการ ดังนี้ 
  

 รายการ มูลค่า (บาท) 
(1) ค่าใช้จ่ายรวม  

 หักด้วย  
(2) เงินโบนัส ส่วนแบ่งก าไร หรือการจัดสรรก าไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

ให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน 
 

(3) ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้
ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมรับ    

 

(4) ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์  
(5) ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา  
(6) รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือ  

ค่าตัดจ าหน่าย (amortization) เป็นต้น  
 

(7) รายการพิเศษ (extraordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items)  
(8) อ่ืน ๆ  
(9) คา่ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  (1) หักด้วย 

รายการที่ (2) ถึง (8) 
(10) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ (3M-EXP) (9) * 0.25 

 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



เอกสารแนบ 2 : เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (NAV) ณ สิ้นเดือน ............ ปี ....................... 
 

 รายการ มูลค่า (บาท) 
(1) NAV  
(2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (1) * 0.01% 
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เอกสารแนบ 3 : เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 
 

 ใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินประจ าเดือน1 .................. ปี ................    ตามรายการ ดังนี้ 
 

 รายการ มูลค่า (บาท) 

สินทรัพย์สภาพคล่อง2 
(1) เงินสด /เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
(2) ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมค้างรับที่มีอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกิน 90 วัน  
(3) ตราสารหนีแ้ละหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะใน

ตราสารหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

(4) หุ้นและหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม2  
(5) สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมรายการท่ี (2) ถึง (5) 

หนี้สินสุทธิ 
(6) หนี้สินรวม  
(7) หุน้กู้ด้อยสิทธิตามเงื่อนไข  
(8) หนี้สินสุทธิ (6) - (7) 
เงินกองทุนสภาพคล่อง  (5) - (8) 

 

 
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ
1 ค านวณจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดที่มี 
2 ให้ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน เวน้แต่กรณีดังนี้ 

(1) เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้ค านวณวันทีเ่กิดเหตุการณ์นั้นเว้นแต ่
เป็นวันที่ดังกล่าวเปน็วันหยดุ ใหค้ านวณในวันท าการถัดไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพย์สภาพคล่องในวันใด ให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องในวันนั้น 
(3) สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นหุ้น และหน่วยลงทนุที่มนีโยบายลงทุนในหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ใหค้ านวณมูลค่าทุกส้ินวันท าการ 
ทั้งนี้ เมื่อค านวณมูลค่าของสินทรพัย์สภาพคล่องตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใหบ้ริษทัจัดการจัดท าแบบรายงาน 

การด ารงเงินกองทุนในวันทีค่ านวณ และจัดเก็บไว้ทีท่ าการของบรษิัท



เอกสารแนบ 4 : Professional Indemnity Insurance, PII 
 
 

I. รายละเอียดบริษัทผู้รับประกันภัย 
(1) ช่ือบริษัทผู้รับประกันภัย  
(2) ช่ือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดอนัดบัริษทัผู้รบัประกันภัย  
(3) อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (financial strength rating) ล่าสุด (ถ้ามี)  
(4) อันดับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี้  

II. รายละเอียดความคุ้มครอง 
(5) ระยะเวลาคุ้มครอง ถึง  (วว/ดด/ปี พ.ศ.) 
(6) ขอบเขตความคุ้มครอง1  
(7)   -  ความบกพร่องของผูบ้ริหารในการก ากับดูแลหรือจดัให้มรีะบบงานทีเ่พียงพอเพื่อปอ้งกัน

ไม่ให้เกิดการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
(ใช่/ไม่ใช่) 

(8)   -  เอกสารส าคัญเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกองทุนหรือลูกค้าสูญหาย (ใช่/ไม่ใช่) 
(9)   -  การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การค านวณ NAV ผิดพลาด (ใช่/ไม่ใช่) 

III. การค านวณมูลค่า PII ในการด ารงเงินกองทนุ 
(10) วงเงินคุ้มครอง2 (บาท)  

 หักด้วย   
(11) มูลค่าความรับผดิส่วนแรก (deductible) (บาท)   
(12) ความคุ้มครองย้อนหลงัไม่เปน็ไปตามเงื่อนไข2 (ถ้ามี) ((10) - (11)) *0.5 
วงเงินคุ้มครองที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้4 (บาท) (10) หักด้วย 

รายการที่ (11) และ (12) 
 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ
1 ต้องมีเงื่อนไขความคุ้มครองทีค่รอบคลุมความเสียหายต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
และผู้บรหิารหรือบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจที่ได้กระท าไปในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ 
2 กรณีเป็นประกันภัยแบบกลุ่ม ให้นับรวมเป็นวงเงิน PII ได้เฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับเท่านั้น 
3 ครอบคลุมย้อนหลังน้อยกว่า 10 ปี หรือไม่ถึงวันทีเ่ริ่มประกอบธุรกิจกรณีประกอบธุรกิจมาแล้วน้อยกว่า 10 ปี  ให้นับเปน็วงเงนิ PII 
ได้เพียงครึง่หนึง่ของวงเงินคุ้มครองของ PII นั้น 
4 ให้ค านวณวงเงินคุ้มครองที่ใชใ้นการด ารงเงินกองทุนในทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่กรณีดังนี้ 

(1) เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ประกนัภัย ให้ค านวณวันทีเ่กิดเหตุการณ์นั้นเว้นแต่ 
เป็นวันที่ดังกล่าวเปน็วันหยดุ ใหค้ านวณในวันท าการถัดไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยในวันใด ให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องในวันนั้น 
ทั้งนี้ เมื่อค านวณมูลค่าของสินทรพัย์สภาพคล่องตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใหบ้ริษทัจัดการจัดท าแบบรายงาน 
การด ารงเงินกองทุนในวันทีค่ านวณ และจัดเก็บไว้ทีท่ าการของบรษิัท



ค าอธิบายประกอบแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
 

ให้แสดงตัวเลขของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท เศษของหน่ึงบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ 
ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท และใส่เคร่ืองหมายจุลภาค “,” หลังหลักพันและหลักล้าน 
 

1.  ขนาดเงินกองทุนท่ีค านวณได้ 
     1.1   เงินกองทุนขั้นต้น 
 ขนาดของเงินกองทุนขั้นต้นขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
   -   บริษัทจัดการที่ให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ของลูกค้า ให้บริษัทจัดการดังกล่าวด ารงเงินกองทุนขั้นต้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  

   -   บริษัทจัดการที่ให้บริการแก่ลูกค้าประเภทอ่ืนนอกจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือมีการเก็บรักษา

ทรัพย์สินของลูกค้า ให้บริษัทจัดการดังกล่าวด ารงเงินกองทุนขั้นต้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 
 

     1.2   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 (1) ขนาดของเงินกองทุนให้อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (“ค่าใช้จ่ายฯ”)   
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รวมรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ก.   เงินโบนัส 
ข.   ส่วนแบ่งก าไร หรือการจัดสรรก าไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน 
ค.   ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้ค่านายหน้า 

หรือค่าธรรมเนียมรับ    
ง.   ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ 
จ.   ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา 
ฉ.   รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือค่าตัดจ าหน่าย 

(amortization) เป็นต้น  
ช.   รายการพิเศษ (extra ordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items) 
 

 (2)  การค านวณขนาดของเงินกองทุน 
  ให้ค านวณขนาดของเงินกองทุนอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 เดือนจากฐานค่าใช้จ่ายฯ  
ในรอบ 1 ปี ดังนี้ 
 
 
 

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี ให้ค านวณ ดังนี้ 
  -  กรณีประกอบธุรกิจเกินกว่า 1 ปี ให้ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ จากงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีก่อนปี 
ที่ต้องด ารงเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี 

ขนาดเงินกองทุน = ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี x (3/12) 
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  - กรณีบริษัทเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยังไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลับมา 
ประกอบธุรกิจใหม่ ให้ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายฯ 1 ปีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกว่าบริษัทจะมี 
งบการเงินงวดเต็มปีบัญชี (12 เดือน)  
 

     1.3   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (operational risk) 
 ให้ค านวณขนาดของเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ ดังนี้ 
 
 
 

2.  มูลค่าท่ีต้องด ารง 
     2.1   เงินกองทุนขั้นต้น และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
  ให้บริษัทจัดการด ารงด้วยค่าที่สูงสุดของขนาดเงินกองทุนที่ค านวณได้ระหว่างเงินกองทุนขั้นต้น 
(A)  และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ  (B) ดังนี้ 
 -  กรณี A > B : ให้มูลค่าที่ต้องด ารงเท่ากับ A โดยรายการที่ด ารงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
liquid capital ไม่น้อยกว่า B  เช่น A = 20 ล้านบาท และ B = 15 ล้านบาท ให้บริษัทจัดการด ารงด้วยมูลค่า  
20 ล้านบาท โดยรายการที่ใช้ด ารงเงินกองทุนดังกล่าว ต้องเป็น liquid capital อย่างน้อย 15 ล้านบาท 
 -  กรณี B > A : ให้มูลค่าที่ต้องด ารง เท่ากับ B โดยรายการที่ด ารงต้องเป็น liquid capital ทั้งจ านวน 
     2.2   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
 ให้บริษัทจัดการด ารงตามมูลค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1.3  
  

3.  รายการท่ีต้องด ารง 
    3.1   ส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) 
  หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด  
 3.2   เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 
  หมายถึง สินทรัพย์สภาพคลอ่ง หักด้วยหนี้สินสุทธิ  โดยที่หนี้สินสุทธิเท่ากับหนี้สินรวมหักด้วย
หนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีเงื่อนไขให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกช าระคืนก่อนครบก าหนด 
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าของ equity ที่ปรากฏในรอบการค านวณการด ารงเงินกองทุน 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สภาพคล่องให้ยึดหลักของราคาสะท้อนมูลค่า
ปัจจุบัน (current value)  ดังต่อไปนี้ 
 -  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ให้ใช้ยอดเงินลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
โดยจะรวมดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายวันด้วยหรือไม่ก็ได้  กรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ขนาดเงินกองทุน = 0.01% x NAV 

เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนี้สินสุทธิ 

หนี้สินสุทธิ = หนี้สินรวม – หนี้สินด้อยสิทธิ 
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สกุลต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่ค านวณจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้ 
และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
 - ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ราคาอ้างอิงรายวัน (daily reference 
settlement) ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
ณ สิ้นวันที่ค านวณ 
 - หุ้นจดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาปิดล่าสุด 
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP 
  -  กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันท าการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่
ค านวณ 
  -  กรณีอ่ืน ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่ค านวณ หากไม่มี NAV  
ณ สิ้นวันที่ค านวณ ให้ใช้มูลค่าล่าสุดเท่าที่มีแทน 



แบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ประจ างวดเดือน.............  ปี พ.ศ. ............. 

บริษัท ............................................................................. 
 

1. ขนาดเงินกองทุนท่ีต้องด ารง  
 

ประเภทเงินกองทุน รายการที่ต้องด ารง ขนาดของเงินกองทุน 
ที่ค านวณได้ (บาท) 

มูลค่าที่ต้องด ารง 
(บาท) 

1.1  เงินกองทุนขั้นต้น ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(owner’s equity) 

A 
 

D 
(ค่าที่สูงสุดระหว่าง  

A และ B) 1.2  เงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความต่อเน่ือง
ของธุรกิจ 

เงินกองทุนสภาพคล่อง  
(liquid capital) 

B 
(เอกสารแนบ 1) 

1.3  เงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความรับผิดจาก
การปฏิบัติงาน 

liquid capital หรือวงเงินคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ (PII) หรือ equity 
ส่วนเกินจาก 1.1 ทั้งน้ี ทดแทนได้ 
ไม่เกิน 2.4% ของรายได้ 

C 
(เอกสารแนบ 2) 

C 

 

2. มูลค่าของรายการท่ีใช้ในการด ารงเงินกองทุน  
 

รายการที่ต้องด ารง มูลค่า (บาท) 
2.1  ส่วนของผู้ถือหุ้น (owner’s equity) E 

 
2.2  เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) F 

(เอกสารแนบ 3) 
2.3  วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ (PII) G 

(เอกสารแนบ 4) 
 
 

3. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
 

เงินกองทุน 
ขนาดที่ต้องด ารง 

(บาท) 
มูลค่าของรายการที่ใช้ในการด ารงเงินกองทุน (บาท) 

owner’s equity liquid capital PII รวม 
3.1 เงินกองทุนขั้นต้น 
 

D 
    

3.2 เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

    

3.เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบัติงาน  

C     

บลน.- 01 10. ร่างแบบรายงาน บลน. 



เอกสารแนบ 1 : เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 

 ใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ...........ตามรายการ ดังนี้ 
  

 รายการ มูลค่า (บาท) 
(1) ค่าใช้จ่ายรวม  

 หักด้วย  
(2) เงินโบนัส ส่วนแบ่งก าไร หรือการจัดสรรก าไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

ให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน 
 

(3) ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้
ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมรับ    

 

(4) ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์  
(5) ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา  
(6) รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือ  

ค่าตัดจ าหน่าย (amortization) เป็นต้น  
 

(7) รายการพิเศษ (extraordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items)  
(8) อ่ืน ๆ  
(9) คา่ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  (1) หักด้วย 

รายการที่ (2) ถึง (8) 
(10) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ (3M-EXP) (9) * 0.25 

 
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



เอกสารแนบ 2 : เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี  
 

 รายการ 
มูลค่า (บาท) 

ปี ............. ปี ............. ปี ............. 
(1) รายได้รวม    

 หักด้วย    
(2) ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน     
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     
(4) ผลก าไรจากปริวรรตเงินตรา     
(5) ค่าเช่ารับจากการให้เช่าอุปกรณ์ อาคาร สถานที่     
(6) รายได้อันเกิดจากรายการพิเศษ หรือรายการไม่ปกติ    
(7) 

 
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (1) หักด้วย

รายการที่  
(2) – (6) 

(1) หักด้วย
รายการที่  
(2) – (6) 

(1) หักด้วย
รายการที่  
(2) – (6) 

(8) รายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเฉลี่ย รายการที่ (7) เฉลี่ย 3 ปี 
(9) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏฺบัติงาน (8) x 0.12 

  

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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เอกสารแนบ 3 : เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 
 

 ใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินประจ าเดือน1 .................. ปี ................    ตามรายการ ดังนี้ 
 

 รายการ มูลค่า (บาท) 

สินทรัพย์สภาพคล่อง2 
(1) เงินสด /เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
(2) ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมค้างรับที่มีอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกิน 90 วัน  
(3) ตราสารหนีแ้ละหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะใน

ตราสารหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

(4) หุ้นและหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม2  
(5) สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมรายการท่ี (2) ถึง (5) 

หนี้สินสุทธิ 
(6) หนี้สินรวม  
(7) หุน้กู้ด้อยสิทธิตามเงื่อนไข  
(8) หนี้สินสุทธิ (6) - (7) 
เงินกองทุนสภาพคล่อง  (5) - (8) 

 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1 ค านวณจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดที่ม ี
2 ให้ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน เวน้แต่กรณีดังนี้ 

(1) เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้ค านวณวันทีเ่กิดเหตุการณ์นั้นเว้นแต่ 
เป็นวันที่ดังกล่าวเปน็วันหยดุ ใหค้ านวณในวันท าการถัดไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพย์สภาพคล่องในวันใด ให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องในวันนั้น 
(3) สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นหุ้น และหน่วยลงทนุที่มนีโยบายลงทุนในหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ใหค้ านวณมูลค่าทุกส้ินวันท าการ 
ทั้งนี้ เมื่อค านวณมูลค่าของสินทรพัย์สภาพคล่องตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใหบ้ริษทัจัดการจัดท าแบบรายงาน 

การด ารงเงินกองทุนในวันทีค่ านวณ และจัดเก็บไว้ทีท่ าการของบรษิัท



เอกสารแนบ 4 : Professional Indemnity Insurance, PII1 
 
 

I. รายละเอียดบริษัทผู้รับประกันภัย 
(1) ช่ือบริษัทผู้รับประกันภัย  
(2) ช่ือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดอนัดบัริษทัผู้รบัประกันภัย  
(3) อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (financial strength rating) ล่าสุด (ถ้ามี)  
(4) อันดับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี้  

II. รายละเอียดความคุ้มครอง 
(5) ระยะเวลาคุ้มครอง ถึง  (วว/ดด/ปี พ.ศ.) 
(6) ขอบเขตความคุ้มครอง1  
(7)   -  ความบกพร่องของผูบ้ริหารในการก ากับดูแลหรือจดัให้มรีะบบงานทีเ่พียงพอเพื่อปอ้งกัน

ไม่ให้เกิดการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
(ใช่/ไม่ใช่) 

(8)   -  เอกสารส าคัญเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกองทุนหรือลูกค้าสูญหาย (ใช่/ไม่ใช่) 
(9)   -  การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การค านวณ NAV ผิดพลาด (ใช่/ไม่ใช่) 

III. การค านวณมูลค่า PII ในการด ารงเงินกองทนุ 
(10) วงเงินคุ้มครอง2 (บาท)  

 หักด้วย   
(11) มูลค่าความรับผดิส่วนแรก (deductible) (บาท)   
(12) ความคุ้มครองย้อนหลงัไม่เปน็ไปตามเงื่อนไข2 (ถ้ามี) ((10) - (11)) *0.5 
วงเงินคุ้มครองที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้4 (บาท) (10) หักด้วย 

รายการที่ (11) และ (12) 
 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ
1 ต้องมีเงื่อนไขความคุ้มครองทีค่รอบคลุมความเสียหายต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
และผู้บรหิารหรือบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจที่ได้กระท าไปในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ 
2 กรณีเป็นประกันภัยแบบกลุ่ม ให้นับรวมเป็นวงเงิน PII ได้เฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับเท่านั้น 
3 ครอบคลุมย้อนหลังน้อยกว่า 10 ปี หรือไม่ถึงวันทีเ่ริ่มประกอบธุรกิจกรณีประกอบธุรกิจมาแล้วน้อยกว่า 10 ปี  ให้นับเปน็วงเงนิ PII 
ได้เพียงครึง่หนึง่ของวงเงินคุ้มครองของ PII นั้น 
4 ให้ค านวณวงเงินคุ้มครองที่ใชใ้นการด ารงเงินกองทุนในทุกวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่กรณีดังนี้ 

(1) เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ประกนัภัย ให้ค านวณวันทีเ่กิดเหตุการณ์นั้นเว้นแต่ 
เป็นวันที่ดังกล่าวเปน็วันหยดุ ใหค้ านวณในวันท าการถัดไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยในวันใด ให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องในวันนั้น 
ทั้งนี้ เมื่อค านวณมูลค่าของสินทรพัย์สภาพคล่องตามกรณีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ใหบ้ริษทัจัดการจัดท าแบบรายงาน 
การด ารงเงินกองทุนในวันทีค่ านวณ และจัดเก็บไว้ทีท่ าการของบรษิัท



 

ค าอธิบายประกอบแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
 

ให้แสดงตัวเลขของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท เศษของหน่ึงบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ 
ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท และใส่เคร่ืองหมายจุลภาค “,” หลังหลักพันและหลักล้าน 
 

1.  ขนาดเงินกองทุนท่ีค านวณได้ 
     1.1   เงินกองทุนขั้นต้น 
 ขนาดของเงินกองทุนขั้นต้นขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
   -   ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวด ารง

เงินกองทุนขั้นต้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  

   -   ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวด ารงด ารง

เงินกองทุนขั้นต้นไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
 

     1.2   เงนิกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ 
 (1) ขนาดของเงินกองทุนให้อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (“ค่าใช้จ่ายฯ”)   
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รวมรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ก.   เงินโบนัส 
ข.   ส่วนแบ่งก าไร หรือการจัดสรรก าไรซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน 
ค.   ส่วนแบ่งค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งรายได้ค่านายหน้า 

หรือค่าธรรมเนียมรับ    
ง.   ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ 
จ.   ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา 
ฉ.   รายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเสื่อมราคา (depreciation) หรือค่าตัดจ าหน่าย 

(amortization) เป็นต้น  
ช.   รายการพิเศษ (extra ordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items) 
 

 (2)  การค านวณขนาดของเงินกองทุน 
  ให้ค านวณขนาดของเงินกองทุนอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 เดือนจากฐานค่าใช้จ่ายฯ  
ในรอบ 1 ปี ดังนี้ 
 
 
   

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี ให้ค านวณ ดังนี้ 
  -  กรณีประกอบธุรกิจเกินกว่า 1 ปี ให้ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ จากงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีก่อนปี 
ที่ต้องด ารงเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี 

ขนาดเงินกองทุน = ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี x (3/12) 
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  - กรณีบริษัทเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยังไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลับมา 
ประกอบธุรกิจใหม่ ให้ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายฯ 1 ปีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกว่าบริษัทจะมี 
งบการเงินงวดเต็มปีบัญชี (12 เดือน)  
 

     1.3   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (operational risk) 
 (1) ขนาดของเงินกองทุนให้อ้างอิงจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (“รายได้ฯ”)   
ทั้งนี้ รายได้ฯ หมายถึง รายได้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยไม่รวมถึงรายได้จากกิจกรรมอ่ืน  
เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผลก าไรจากปริวรรตเงินตรา  
ค่าเช่ารับจากการให้เช่าอุปกรณ์ อาคาร และสถานที่ และรายได้อันเกิดจากรายการพิเศษหรือรายการไม่ปกติอ่ืน ๆ  
 (2)  การค านวณขนาดของเงินกองทุน 
  ให้ค านวณขนาดของเงินกองทุนอ้างอิงจากรายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี ดังนี้ 
  (2.1)   กรณีประกอบธุรกิจเกินกว่า 1 ปี ให้ค านวณรายได้เฉลี่ยดังกล่าวจากรายได้ฯ ซึ่งแสดง 
ในงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีย้อนหลังสามปีหรือเท่าที่มีก่อนปีที่ต้องด ารงเงินกองทุน ในกรณีที่รายได้ฯ ในงวดใด 
มีค่าเป็นศูนย์ ให้ตัดรายได้ฯ จากงวดบัญชีนั้นโดยไม่ต้องน ามาค านวณทั้งเศษและส่วน ตามสูตรการค านวณ
ด้านล่าง 
 

  รายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี = รายได้ฯ จากงบการเงินงวดสิ้นปีบัญชีย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด  
                      จ านวนปีที่รายได้ฯ มีค่าเป็นบวก 
 

  (2.2)   กรณีบริษัทเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยังไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลับมา
ประกอบธุรกิจใหม่ ให้ใช้ประมาณการรายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปีหรือเท่าที่มีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกว่า
บริษัทจะมีงบการเงินงวดเต็มปีบัญชี (12 เดือน) 
  (2.3)   การค านวณขนาดเงินกองทุนอ้างอิงกับรายได้ฯ 
        ให้ผู้ประกอบธุรกิจค านวณขนาดเงินกองทุนอ้างอิงกับรายได้ฯ โดยน ารายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี 
ที่ค านวณได้ตามข้อ (2.2) มาคูณกับค่าคงที่ในอัตราร้อยละ 12 ของรายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี ดังนี้ 
 

     
 
2.  มูลค่าท่ีต้องด ารง 
     2.1   เงินกองทุนขั้นต้น และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
  ให้บริษัทจัดการด ารงด้วยค่าที่สูงสุดของขนาดเงินกองทุนที่ค านวณได้ระหว่างเงินกองทุนขั้นต้น 
(A)  และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ  (B) ดังนี้ 
 -  กรณี A > B : ให้มูลค่าที่ต้องด ารงเท่ากับ A โดยรายการที่ด ารงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
liquid capital ไม่น้อยกว่า B  เช่น A = 10 ล้านบาท และ B = 5 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบธุรกิจด ารงด้วยมูลค่า  
10 ล้านบาท โดยรายการที่ใช้ด ารงเงินกองทุนดังกล่าว ต้องเป็น liquid capital อย่างน้อย 5 ล้านบาท 

ขนาดเงินกองทุน = รายได้ฯ เฉลี่ย 3 ปี x 12% 
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 -  กรณี B > A : ให้มูลค่าที่ต้องด ารง เท่ากับ B โดยรายการที่ด ารงต้องเป็น liquid capital ทั้งจ านวน 
     2.2   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจด ารงตามมูลค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1.3  
  

3.  รายการท่ีต้องด ารง 
    3.1   ส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) 
  หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด  
 3.2   เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 
  หมายถึง สินทรัพย์สภาพคลอ่ง หักด้วยหนี้สินสุทธิ  โดยที่หนี้สินสุทธิเท่ากับหนี้สินรวมหักด้วย
หนี้สินด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีเงื่อนไขให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกช าระคืนก่อนครบก าหนด 
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าของของ equity ที่ปรากฏในรอบการค านวณการด ารงเงินกองทุน 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สภาพคล่องให้ยึดหลักของราคาสะท้อนมูลค่า
ปัจจุบัน (current value)  ดังต่อไปนี้ 
 -  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ให้ใช้ยอดเงินลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
โดยจะรวมดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายวันด้วยหรือไม่ก็ได้  กรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
สกุลต่างประเทศ ให้แปลงเป็นสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นวันที่ค านวณจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้  
และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
 - ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ราคาอ้างอิงรายวัน (daily reference 
settlement) ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
ณ สิ้นวันที่ค านวณ 
 - หุ้นจดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาปิดล่าสุด 
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP 
  -  กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันท าการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่
ค านวณ 
  -  กรณีอ่ืน ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่ค านวณ หากไม่มี NAV  
ณ สิ้นวันที่ค านวณ ให้ใช้มูลค่าล่าสุดเท่าที่มีแทน 

เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนี้สินสุทธิ 

หนี้สินสุทธิ = หนี้สินรวม – หนี้สินด้อยสิทธิ 









แบบรายงานมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจาก operational risk1 
ประจ าปี พ.ศ. ............. 

บริษัท ............................................................................. 
 

Key operational risk มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก operational risk2  (ย้อนหลัง 5 ป)ี (บาท) 
25 ... 25 ... 25 ... 25 ... 25 ... 

1. ความเสี่ยงจากการทุจริตภายใน  
(internal fraud) 

     

2. ความเสี่ยงจากการทุจริตภายนอก  
(external fraud) 

     

3. ความเสี่ยงจากการจ้างงาน และความปลอดภัย
ในสถานที่ท างาน (employment practices and 
workplace safety) 

     

4. ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีการ
ด าเนินธุรกิจ (clients, products and business 
practices) 

     

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยทรัพย์สิน 
(damage of physical assets) 

     

6. ความเสี่ยงจากความขัดข้อง หยดุชะงักธุรกิจ 
และระบบคอมพิวเตอร์ (business disruption and 
system failure) 

     

7. ความเสี่ยงจากการปฏบิัติงานและ 
การให้บริการ (execution, delivery and product 
management) 

     

 

หมายเหตุ : 
1 ให้บริษทัจดัท าและจัดเก็ฐข้อมูลไว้ที่ท าการเป็นประจ าทุกปีภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป  
2 มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใหห้มายความรวมถึงผลที่เกดิขึ้นจากความเสียหาย ดังต่อไปนี้ 
  1)  direct loss – ความเสียหายซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความเสียหายโดยตรง 
  2)  indirect loss – ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตามมาหลังจากเหตุการณ์ความเสียหาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี หรือซ่อมแซมเพื่อคนื
สภาพเดิมก่อนที่จะเกิดหตุการณ์ความเสียหาย 
  3)  opportunity loss – ความเสียหายในเชิงโอกาสของการประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจาเหตุการณ์ความเสียหาย เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ล่มเป็นผลให้ธุรกิจตอ้งหยุดชะงัก จงึสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจตามปกตใินระหว่างที่ต้องด าเนนิการกู้คืน
ระบบ 

12. ร่างแบบรายงาน oper risk 



ตารางการจ าแนกประเภทเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการ 

ประเภทเหตุการณ์ ค าจ ากัดความ ตัวอย่างกิจกรรม 
1. ความเสียหายจาก 
การฉ้อโกงโดยบุคคล
ภายใน (internal fraud)  

ความเสียหายที่เกิดจาก 
การกระท าโดยเจตนาของบุคคล
ภายในหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 
เพื่อฉ้อโกง เพื่อใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ของทางการ หรือ
นโยบายของบริษัท 

(1) การท าธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การท าธุรกรรม
โดยไม่ได้รายงาน (โดยเจตนา) การท าธุรกรรมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (มีความเสียหายที่เป็นตัวเงินเกิดขึ้น) และการบันทึก
ธุรกรรมหรือฐานะไม่ถูกต้อง (โดยเจตนา) เป็นต้น 
(2) การขโมยและการฉ้อโกง เช่น การขโมย/การขู่กรรโชก/
การยักยอก/การโจรกรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัท 
ในทางท่ีไม่เหมาะสม การท าลายทรัพย์สินของบริษัท 
โดยเจตนา การปลอมแปลงต่าง ๆ การลักลอบน าสิ่งของเข้า
หรือออกจากบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบใช้บัญชี
ของผู้อื่น/การปลอมเป็นบุคคลอื่น การไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑข์องทางการโดยเจตนา การติดสินบน/การให้ 
เงินใต้โต๊ะ และการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน โดยไม่ได้ท าผ่านบัญชีของบริษัท เป็นต้น 

2. ความเสียหายจาก 
การฉ้อโกงโดย
บุคคลภายนอก 
(external fraud) 

ความเสียหายที่เกิดจาก 
การกระท าโดยเจตนาของบุคคล
ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 
เพื่อฉ้อโกง เพื่อใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย 

(1) การขโมยและการฉ้อโกง เช่น การขโมย/การโจรกรรม 
การปลอมแปลงต่าง ๆ  เป็นต้น 
(2) ความปลอดภัยของระบบงาน เช่น ความเสียหายจาก 
การถูกลักลอบเข้าระบบ และการขโมยข้อมูล  
(มีความเสียหายที่เป็นตัวเงินเกิดขึ้น) เป็นต้น 

3. ความเสียหายจาก 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การจ้างงานและ 
ความปลอดภัยของ
พนักงาน (employment 
practices and 
workplace safety) 

ความเสียหายที่เกิดจาก 
การกระท าที่ไม่สอดคล้อง 
กับกฎหมายหรือข้อตกลง 
ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงาน 
สุขภาพ หรือความปลอดภัย 
ในที่ท างาน หรือเกิดจาก 
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน  

(1) ความสัมพันธ์กับพนักงาน เช่น ประเด็นเก่ียวกับ
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการเลิกจ้างงาน เป็นต้น 
(2) สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย เช่น ภาระ 
ความรับผิดทั่วไป (เช่น การล่ืนหกล้ม เป็นต้น) เหตุการณ์
เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
ของพนักงาน และการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน เป็นต้น 
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ประเภทเหตุการณ์ ค าจ ากัดความ ตัวอย่างกิจกรรม 
4. ความเสียหายจาก 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และ
การด าเนินธุรกิจ 
(clients, products and 
business practices) 

ความเสียหายที่เกิดจาก 
การไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ข้อผูกพันที่มีกับลูกค้า โดยไม่ได้
ตั้งใจหรือเพราะความละเลย 
หรือเกิดจากลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

(1) ความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่และการเปิดเผย
ข้อมูล เช่น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การเสนอขายที่มีลักษณะคุกคาม
ลูกค้า การท าธุรกรรมเพื่อบัญชีลูกค้าเป็นจ านวนมาก เพื่อให้ 
ได้ค่านายหน้าสูงขึ้น การน าข้อมูลที่ควรปกปิดเป็นความลับ
ไปใช้ในทางท่ีผิด เป็นต้น  
(2) วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจหรือการตลาด 
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การผูกขาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
วิธีปฏิบัติด้านการท าธุรกรรมหรือการตลาดที่ไม่เหมาะสม 
การท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  
(โดยท าผ่านบัญชีของบริษัทเอง) การท าธุรกรรมท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางการ  เป็นต้น 
(3) ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เช่น ยังไม่ได้รับอนุญาต  
เป็นต้น 
(4) การคัดเลือก การให้การสนับสนุน และการท าธุรกรรม
หรือมีฐานะ (exposure) กับลูกค้า เช่น การไม่สามารถ
ตรวจสอบลูกค้าได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นต้น 
(5) เกิดกรณีโต้แย้งในเรื่องผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษา 

5. ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน (damage to 
physical assets) 

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
อันเน่ืองมาจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ 

(1) ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอก
องค์กร เช่น การก่อการร้าย หรือ การท าลายทรัพย์สิน 

6. ความเสียหายจาก 
การที่ธุรกิจหยุดชะงัก
และระบบงานขัดข้อง
โดยไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (business 
disruption and system 
failures) 

ความเสียหายจากการที่ธุรกิจ
หยุดชะงัก หรือระบบงาน
ขัดข้องโดยไม่สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ 

(1) เครื่องมือ อุปกรณ์ (hardware) 
(2) โปรแกรม (software) 
(3) โทรคมนาคม 
(4) การหยุดชะงักหรือการไม่มีสาธารณูปโภคตา่ง ๆ ใช้
ในช่วงเวลาหน่ึง 
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ประเภทเหตุการณ์ ค าจ ากัดความ ตัวอย่างกิจกรรม 
7. ความเสียหายจาก 
การปฏิบัติการ  
การส่งมอบ และ 
การจัดการ
กระบวนการ 
(execution, delivery 
and process 
management) 

ความเสียหายที่เกิดจาก 
ความล้มเหลวของการ
ประมวลผลการท าธุรกรรม หรือ
การจัดการกระบวนการ หรือ 
ที่เกิดจากความสัมพันธ์กับ
คู่สัญญาและผู้ให้บริการ 

(1) การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การปฏิบัติการ และการเก็บ
รักษาข้อมูลเก่ียวกับการท าธุรกรรม เช่น ความผิดพลาด 
ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบการเก็บรักษา การไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามก าหนดเวลาหรือตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การปฏิบัติงานของแบบจ าลองหรือระบบงาน
ผิดพลาด ความผิดพลาดทางด้านบัญชี ความผิดพลาดของ
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(2) การติดตามและการรายงาน เช่น การไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลได้ตามข้อก าหนด รายงานที่ส่งออกไปยังภายนอก 
ไม่ถูกต้อง (มีความเสียหายเกิดขึ้น) เป็นต้น 
(3) การรับค าสั่งของลูกค้าและการจัดท าเอกสาร เช่น เอกสาร
หรือข้อความเก่ียวกับการให้ความยินยอมของลูกค้าหรือการ
ปฏิเสธความรับผิดสูญหาย เอกสารทางด้านกฎหมายสูญหาย
หรือไม่ครบถ้วน 
(4) การบริหารจัดการบัญชีของลูกค้า เช่น การเข้าถึงบัญชี
ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต การบันทึกข้อมูลลูกค้า 
ไม่ถูกต้อง (มีความเสียหายเกิดขึ้น) และทรัพย์สินของลูกค้า
สูญหายหรือเสียหาย เพราะความละเลยของบริษัท 
(5) คู่สัญญาของบริษัท เช่น ความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ไม่ใช่ลูกค้า และการเกิดกรณีโต้แย้ง
กับคู่สัญญาที่ไม่ใช่ลูกค้า 
(6) ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดหาบริการให้กับบริษัท เช่น การใช้
บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการเกิดกรณี
โต้แย้งกับผู้ให้บริการ 

 


