
บลน.- 01 

แบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ประจ าวนัที ่.... เดือน.............  ปี พ.ศ. ............. 

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

1. ขนาดเงินกองทุนทีต้่องด ารง  
 

ประเภทเงนิกองทุน รายการที่ใช้ 
ในการด ารงเงนิกองทุน 

ขนาดของเงนิกองทุน 
ที่ค านวณได้ (บาท) 

ขนาดที่ต้องด ารง 
(บาท) 

1.1  เงินกองทุนขั้นตน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ 
(owner’s equity) 

A 
 

D 
(ค่าท่ีสูงสุดระหวา่ง  

A และ B) 1.2  เงินกองทุนส่วนเพ่ิม
เพ่ือรองรับความต่อเน่ือง
ของธุรกิจ 

เงินกองทุนสภาพคล่อง  
(liquid capital) 

B 
(เอกสารแนบ 1) 

1.3  เงินกองทุนส่วนเพ่ิม
เพ่ือรองรับความรับผิดจาก
การปฏิบติังาน 

liquid capital หรือวงเงินคุม้ครอง
ตามกรมธรรม ์(PII) หรือ equity 
ส่วนเกินจาก 1.1 ทั้งน้ี ทดแทนได ้
ไม่เกิน 2.4% ของรายได ้

C 
(เอกสารแนบ 2) 

C 

 

2. มูลค่าของรายการทีใ่ช้ในการด ารงเงินกองทุน  
 

รายการที่ใช้ในการด ารงเงินกองทุน มูลค่า (บาท) 
2.1  ส่วนของผูถื้อหุน้ (owner’s equity) E 

 
2.2  เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) F 

(เอกสารแนบ 3) 
2.3  วงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์(PII) G 

(เอกสารแนบ 4) 
 
 

3. การด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน  
 

เงนิกองทุน 
ขนาดที่ต้องด ารง 

(บาท) 
มูลค่าของรายการที่ใช้ในการด ารงเงนิกองทุน (บาท) 

owner’s equity liquid capital PII รวม 
3.1 เงินกองทุนขั้นตน้ 
 

D 
    

3.2 เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

    

3.3 เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบติังาน  

C     



เอกสารแนบ 1 : เงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือรองรับความต่อเน่ืองของธุรกจิ 
 

• ใชข้อ้มูลจากงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ...........ตามรายการ ดงัน้ี 
  

 รายการ มูลค่า (บาท) 
(1) ค่าใชจ่้ายรวม  

 หักด้วย  
(2) เงินโบนสั ส่วนแบ่งก าไร หรือการจดัสรรก าไรซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

ใหก้บัผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
 

(3) ส่วนแบ่งค่านายหนา้ หรือค่าธรรมเนียมจ่าย อนัเป็นผลมาจากการไดม้าซ่ึงรายได้
ค่านายหนา้หรือค่าธรรมเนียมรับ    

 

(4) ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้มืเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์  
(5) ผลขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา  
(6) รายการท่ีไม่ใช่เงินสด (non-cash items) เช่น ค่าเส่ือมราคา (depreciation) หรือ  

ค่าตดัจ าหน่าย (amortization) เป็นตน้  
 

(7) รายการพิเศษ (extraordinary items) และรายการไม่ปกติ (non-recurring items)  
(8) อ่ืน ๆ  
(9) ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  (1) หกัดว้ย 

รายการท่ี (2) ถึง (8) 
(10) เงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือรองรับความต่อเน่ืองของธุรกจิ (3M-EXP) (B) (9) * 0.25 
 
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



เอกสารแนบ 2 : เงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
 

• ขอ้มูลรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียต่อปี  
 

 รายการ 
มูลค่า (บาท) 

ปี ............. ปี ............. ปี ............. 
(1) รายไดร้วม    

 หักด้วย    
(2) ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน     
(3) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     
(4) ผลก าไรจากปริวรรตเงินตรา     
(5) ค่าเช่ารับจากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี     
(6) รายไดอ้นัเกิดจากรายการพิเศษ หรือรายการไม่ปกติ    
(7) 

 
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (1) หกัดว้ย

รายการท่ี  
(2) – (6) 

(1) หกัดว้ย
รายการท่ี  
(2) – (6) 

(1) หกัดว้ย
รายการท่ี  
(2) – (6) 

(8) รายได้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิเฉลีย่ รายการท่ี (7) เฉล่ีย 3 ปี 
(9) เงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือรองรับความรับผดิจากการปฏิบัติงาน (C) (8) x 0.12 

  

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

• ใชข้อ้มูลจากงบแสดงฐานะการเงินประจ าเดือน1 .................. ปี ................    ตามรายการ ดงัน้ี 
 

 รายการ มูลค่า (บาท) 

สินทรัพย์สภาพคล่อง2 
(1) เงินสด /เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
(2) ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมคา้งรับท่ีมีอายคุรบก าหนดคงเหลือไม่เกิน 90 วนั  
(3) ตราสารหน้ีและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนเฉพาะใน

ตราสารหน้ีทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 

(4) หุน้และหน่วยลงทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม2  
(5) สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมรายการที ่(1) ถึง (4) 

หนีสิ้นสุทธิ 
(6) หน้ีสินรวม  
(7) หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามเง่ือนไข  
(8) หน้ีสินสุทธิ (6) - (7) 
เงินกองทุนสภาพคล่อง (F) (5) - (8) 
 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1 ค  านวณจากขอ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินล่าสุดท่ีมี 
2 ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องในทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน เวน้แต่กรณีดงัน้ี 

(1) เกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่อง ใหค้  านวณวนัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นเวน้แต ่
วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ ใหค้  านวณในวนัท าการถดัไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพยส์ภาพคล่องในวนัใด ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยส์ภาพคล่องในวนันั้น 
(3) สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหุน้ และหน่วยลงทุนท่ีมีนโยบายลงทุนในหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ใหค้  านวณมูลค่าทุกส้ินวนัท าการ 



5 
 
ทั้งน้ี เม่ือค านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องตามกรณีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าแบบรายงาน 

การด ารงเงินกองทุนในวนัท่ีค านวณ และจดัเก็บไวท่ี้ท าการของบริษทั



เอกสารแนบ 4 : Professional Indemnity Insurance, PII* 
 

I. รายละเอยีดบริษัทผู้รับประกนัภัย 

(1) ช่ือบริษทัผูรั้บประกนัภยั  
(2) ช่ือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัอนัดบับริษทัผูรั้บประกนัภยั  
(3) อนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน (financial strength rating) ล่าสุด (ถา้มี)  
(4) อนัดบัความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ี  

II. รายละเอยีดความคุ้มครอง 
(5) ระยะเวลาคุม้ครอง ถึง  (วว/ดด/ปี พ.ศ.) 
(6) ขอบเขตความคุม้ครอง1  
(7)   -  ความบกพร่องของผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลหรือจดัใหมี้ระบบงานท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
(ใช่/ไม่ใช่) 

(8)   -  เอกสารส าคญัเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นของกองทุนหรือลูกคา้สูญหาย (ใช่/ไม่ใช่) 
III. การค านวณมูลค่า PII ในการด ารงเงนิกองทุน 
(9) วงเงินคุม้ครอง2 (บาท)  

 หักด้วย   
(10) มูลค่าความรับผดิส่วนแรก (deductible) (บาท)   
(11) ความคุม้ครองยอ้นหลงัไม่เป็นไปตามเง่ือนไข3(ถา้มี) (ใช่/ไม่ใช่) 
วงเงนิคุ้มครองทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนได้4 (บาท) (G) - กรณี (11) = ใช่ 

G = [(9)-(10)]*0.5 
- กรณี (11) = ไม่ใช่ 
G = (9)–(10) 

 

หมายเหตุ ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
หมายเหต ุ
* กรณีท่ีใช ้PII ท่ีไดจ้ดัท าไวก่้อนหนา้ท่ีประกาศการด ารงเงินกองทุนมีผลใชบ้งัคบั ใหใ้ส่ขอ้มูลวงเงินคุม้ครองตาม PII นั้น  
ทั้งน้ี PII ดงักล่าวใชไ้ดจ้นถึงรอบการรายงานขอ้มูลเดือนมีนาคม 2562 เท่านั้น 
  

1 ตอ้งมีเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีครอบคลุมความเสียหายต่อลูกคา้หรือบุคคลภายนอกท่ีเกิดจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ 
และผูบ้ริหารหรือบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดก้ระท าไปในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ 
2 กรณีเป็นประกนัภยัแบบกลุ่ม ใหน้บัรวมเป็นวงเงิน PII ไดเ้ฉพาะส่วนท่ีผูป้ระกอบการมีสิทธิไดรั้บเท่านั้น 
3 ครอบคลุมยอ้นหลงันอ้ยกวา่ 10 ปี หรือไม่ถึงวนัท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจกรณีประกอบธุรกิจมาแลว้นอ้ยกวา่ 10 ปี  ใหน้บัเป็นวงเงิน PII 
ไดเ้พียงคร่ึงหน่ึงของวงเงินคุม้ครองของ PII นั้น 
4 ใหค้  านวณวงเงินคุม้ครองท่ีใชใ้นการด ารงเงินกองทุนในทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน เวน้แต่กรณีดงัน้ี 

(1) เกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหค้  านวณวนัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นเวน้แต ่
วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ ใหค้  านวณในวนัท าการถดัไป  

(2) มีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนกรมธรรมป์ระกนัภยัในวนัใด ใหค้  านวณวงเงินคุม้ครองในวนันั้น  ทั้งน้ี เม่ือค านวณ
วงเงินคุม้ครองตามกรณีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าแบบรายงานการด ารงเงินกองทุนในวนัท่ีค านวณ และ
จดัเก็บไวท่ี้ท าการของบริษทั



ค าอธิบายประกอบแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
 

ใหแ้สดงตวัเลขของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท เศษของหน่ึงบาทตั้งแต่หา้สิบสตางค ์
ข้ึนไป ใหปั้ดเป็นหน่ึงบาท และใส่เคร่ืองหมายจุลภาค “,” หลงัหลกัพนัและหลกัลา้น 
 

1.  ขนาดเงินกองทุนทีค่ านวณได้ 
     1.1   เงินกองทุนขั้นตน้ 
 ขนาดของเงินกองทุนขั้นตน้ข้ึนอยูก่บัประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
   -   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวด ารง

เงินกองทุนขั้นตน้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท  

   -   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวด ารงด ารง

เงินกองทุนขั้นตน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นบาท 
 

     1.2   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
 (1) ขนาดของเงินกองทุนใหอ้า้งอิงจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (“ค่าใชจ่้ายฯ”)   
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายฯ หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยไม่รวมรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

ก.   เงินโบนสั 
ข.   ส่วนแบ่งก าไร หรือการจดัสรรก าไรซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจใหก้บัผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
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) 
 

 (2)  การค านวณขนาดของเงินกองทุน 
  ใหค้  านวณขนาดของเงินกองทุนอา้งอิงจากค่าใชจ่้ายฯ โดยใชค้่าเฉล่ีย 3 เดือนจากฐานค่าใชจ่้ายฯ  
ในรอบ 1 ปี ดงัน้ี 
 
 
   

  ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายฯ ในรอบ 1 ปี ใหค้  านวณ ดงัน้ี 
  -  กรณีประกอบธุรกิจเกินกวา่ 1 ปี ใหใ้ชข้อ้มูลค่าใชจ่้ายฯ จากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชีก่อนปี 
ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนเป็นค่าใชจ่้ายฯ ในรอบ 1 ปี 

ขนาดเงินกองทุน = ค่าใช้จ่ายฯ ในรอบ 1 ปี x (3/12) 
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  - กรณีบริษทัเพิ่งเร่ิมประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจยงัไม่ถึง 1 ปี หรือเพิ่งเร่ิมกลบัมา 
ประกอบธุรกิจใหม่ ใหใ้ชป้ระมาณการค่าใชจ่้ายฯ 1 ปีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกวา่บริษทัจะมี 
งบการเงินงวดเตม็ปีบญัชี (12 เดือน)  
  -  กรณีประกอบธุรกิจมาแลว้เกินกวา่ 1 ปี แต่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เช่น ขนาดของธุรกิจลดลง
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้ ใหใ้ชป้ระมาณการ
ค่าใชจ่้ายฯ 1 ปีในการค านวณขนาดเงินกองทุนจนกวา่บริษทัจะมีงบการเงินครบ 12 เดือนนบัแต่มีเหตุจ าเป็น 
และสมควรนั้น 
 

     1.3   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผดิจากการปฏิบติังาน (operational risk) 
 (1) ขนาดของเงินกองทุนใหอ้า้งอิงจากรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (“รายไดฯ้”)   
ทั้งน้ี รายไดฯ้ หมายถึง รายไดเ้ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ โดยไม่รวมถึงรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน  
เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ผลก าไรจากปริวรรตเงินตรา  
ค่าเช่ารับจากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ อาคาร และสถานท่ี และรายไดอ้นัเกิดจากรายการพิเศษหรือรายการไม่ปกติอ่ืน ๆ  
 (2)  การค านวณขนาดของเงินกองทุน 
  ใหค้  านวณขนาดของเงินกองทุนอา้งอิงจากรายไดฯ้ เฉล่ีย 3 ปี ดงัน้ี 
  (2.1)   กรณีประกอบธุรกิจเกินกวา่ 1 ปี ใหค้  านวณรายไดเ้ฉล่ียดงักล่าวจากรายไดฯ้ ซ่ึงแสดง 
ในงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงัสามปีหรือเท่าท่ีมีก่อนปีท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน ในกรณีท่ีรายไดฯ้ ในงวดใด 
มีค่าเป็นศูนย ์ใหต้ดัรายไดฯ้ จากงวดบญัชีนั้นโดยไม่ตอ้งน ามาค านวณทั้งเศษและส่วน ตามสูตรการค านวณ
ดา้นล่าง 
 

  รายได้ฯ เฉลีย่ 3 ปี = รายไดฯ้ จากงบการเงินงวดส้ินปีบญัชียอ้นหลงั 3 ปีล่าสุด  
                      จ  านวนปีท่ีรายไดฯ้ มีค่าเป็นบวก 
 

  (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 ปี 
ท่ีค  านวณไดต้ามขอ้ (2.2) มาคูณกบัค่าคงท่ีในอตัราร้อยละ 12 ของรายไดฯ้ เฉล่ีย 3 ปี ดงัน้ี 
 

     
 

ขนาดเงินกองทุน = รายได้ฯ เฉลีย่ 3 ปี x 12% 
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2.  ขนาดทีต้่องด ารง 
     2.1   เงินกองทุนขั้นตน้ และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
  ใหบ้ริษทัจดัการด ารงดว้ยค่าท่ีสูงสุดของขนาดเงินกองทุนท่ีค านวณไดร้ะหวา่งเงินกองทุนขั้นตน้ 
(A)  และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ  (B) ดงัน้ี 
 -  กรณี A > B : ใหมู้ลค่าท่ีตอ้งด ารงเท่ากบั A โดยรายการท่ีด ารงอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย  
liquid capital ไม่นอ้ยกวา่ B  เช่น A = 10 ลา้นบาท และ B = 5 ลา้นบาท ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด ารงดว้ยมูลค่า  
10 ลา้นบาท โดยรายการท่ีใชด้ ารงเงินกองทุนดงักล่าว ตอ้งเป็น liquid capital อยา่งนอ้ย 5 ลา้นบาท 
 -  กรณี B ≥ A : ใหมู้ลค่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบั B โดยรายการท่ีด ารงตอ้งเป็น liquid capital ทั้งจ  านวน 
     2.2   เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผดิจากการปฏิบติังาน 
 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด ารงตามขนาดท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1.3  
  

3.  รายการทีใ่ช้ในการด ารงเงินกองทุน 
    3.1   ส่วนของผูถื้อหุน้ (equity) 
  หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏในงบการเงินล่าสุด  
 3.2   เงินกองทุนสภาพคล่อง (liquid capital) 
  หมายถึง สินทรัพยส์ภาพคล่อง หกัดว้ยหน้ีสินสุทธิ  โดยท่ีหน้ีสินสุทธิเท่ากบัหน้ีสินรวมหกัดว้ย
หน้ีสินดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีเง่ือนไขใหสิ้ทธิเจา้หน้ีในการเรียกช าระคืนก่อนครบก าหนด 
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีไม่เกินมูลค่าของของ equity ท่ีปรากฏในรอบการค านวณการด ารงเงินกองทุน 
 

 
 
  ทั้งน้ี ในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยส์ภาพคล่องใหย้ดึหลกัของราคาสะทอ้นมูลค่า
ปัจจุบนั (current value)  ดงัต่อไปน้ี 
 -  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ใหใ้ชย้อดเงินลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
โดยจะรวมดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายวนัดว้ยหรือไม่ก็ได ้ กรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
สกุลต่างประเทศ ใหแ้ปลงเป็นสกุลบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินวนัท่ีค านวณจากแหล่งท่ีสามารถอา้งอิงได ้ 
และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนจากแหล่งดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
 - ตราสารหน้ีท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงรายวนั (daily reference 
settlement) ซ่ึงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ (accrued interest) ท่ีเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซตข์องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ 
 - หุน้จดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชร้าคาปิดล่าสุด 
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP 
  -  กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี
ค านวณ 

เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนีสิ้นสุทธิ 

หนีสิ้นสุทธิ = หนีสิ้นรวม – หนีสิ้นด้อยสิทธิ 
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  -  กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มี NAV  
ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ ใหใ้ชมู้ลค่าล่าสุดเท่าท่ีมีแทน 


