
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ. 64/2563 
เร่ือง  การค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุน 

ของผูป้ระกอบธุรกิจและขอ้ก าหนดในกรณี 
ท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้

(ฉบบัประมวล) 
________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 141 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ 
มาตรา 14 วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
และขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 26/2563  เร่ือง  
การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และขอ้ 1(3) แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 59/2552  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละก าหนดเวลาในการยืน่รายงาน
ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 31/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้
ลงวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 84/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีไม่สามารถด ารงฐานะทางการเงินได ้ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 50/2560  เร่ือง การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 51/2560  เร่ือง การค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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  (5)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 14/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
  (6)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 61/2562  เร่ือง การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
  (7)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 62/2562  เร่ือง การค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหนา้ท่ีด ารง
เงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุน  
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีหนา้ท่ีด ารง
เงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัซ่ึงมีหนา้ท่ีด ารงเงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  “ด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ด ารงเงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “รายงานการค านวณเงินกองทุน”  หมายความวา่   รายงานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
  (2)  รายงานการค านวณส่วนของผูถื้อหุ้น  
  (3)  รายงานประกอบการค านวณเงินกองทุนส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
 



 

 

3 

หมวด 1 
การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุน 

______________________ 

  ขอ้ 4   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนตามแบบและค าอธิบาย
ประกอบการรายงานการค านวณเงินกองทุนท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 5   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท าและยืน่รายงานการค านวณเงินกองทุนต่อส านกังาน 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยรายงานทุกฉบบัตอ้งมีการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคล 
ผูมี้อ านาจลงนาม 
  (1)  กรณีเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศการด ารง
เงินกองทุน ใหจ้ดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวนัให้เสร็จส้ินภายใน 
วนัท าการถดัไป และยืน่รายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
ต่อส านกังานภายใน 5 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป 
  (1/1)  กรณีเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตาม (1) และ 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ใหย้ืน่รายงาน 
การค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวนัตาม (1) ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี 
จดัท ารายงานดงักล่าว 
  (2)  กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใด 
มีการค านวณรายการหน้ีสินดอ้ยสิทธิหรือสัญญาเช่าท่ีไม่ตอ้งนบัรวมไวใ้นการค านวณหน้ีสินรวม หรือ 
มีรายการเงินกูย้มื หุ้นกู ้หรือภาระผกูพนัใดท่ีสามารถนบัรวมไวใ้นการค านวณหน้ีสินพิเศษ เป็นคร้ังแรก
หรือทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าว ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นยื่นรายงานการค านวณ
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและจดัส่งส าเนาสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินหรือภาระผูกพนันั้นเพิ่มเติม 
ต่อส านกังานภายในก าหนดเวลาดงัน้ี 

(ก)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการค านวณรายการดงักล่าว 
เป็นคร้ังแรก 

(ข)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวในแต่ละคร้ัง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 24/2565  เร่ือง การค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกิจและขอ้ก าหนดในกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 

แจง้ส่วนงานให้
แกช่ื้อค าอธิบาย
แบบ 

ขอ้ 4(1) ไม่ตอ้ง
ยืน่รายงาน
รายวนั 
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(3)  กรณีเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งด ารงส่วนของผูถื้อหุ้นตามประกาศการด ารงเงินกองทุน  
ใหจ้ดัท ารายงานการค านวณส่วนของผูถื้อหุ้นของทกุวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และยืน่รายงานต่อ
ส านกังานภายใน 10 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  เวน้แต่กรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีอาจท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ใหจ้ดัท าและยืน่รายงานดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
  (4)  กรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ใหจ้ดัท ารายงานประกอบการค านวณ
เงินกองทุนส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัของทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และ 
ยืน่รายงานต่อส านกังานภายใน 10 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป   
  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเก็บรักษารายงานการค านวณเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  
พร้อมหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการค านวณรายงานดงักล่าวไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีในลกัษณะ 
ท่ีพร้อมใหส้ านกังานตรวจสอบได ้หรือพร้อมท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ส านกังานเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่สามารถยืน่รายงานการค านวณ
เงินกองทุนตามวรรคหน่ึง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อาจขอผ่อนผนัโดยยื่นค าขอพร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอตามคู่มือส าหรับประชาชนต่อส านกังานก่อนครบก าหนดเวลาการยื่น 
รายงานดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  

  ขอ้ 6   เม่ือปรากฏวา่ผูป้ระกอบธุรกิจใดมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัหน่ึง 
วนัใดเทา่กบัหรือนอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด ารงไว ้ 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนั้นด าเนินการดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดใหป้ฏิบติัเป็นประการอ่ืน 
  (1)  ยื่นรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัท่ีเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิของผูป้ระกอบธุรกิจเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่อตัราดงักล่าวและของทุกวนัถดัไปต่อส านกังาน
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัหรือน้อยกว่าอตัราดงักล่าว จนกว่า 
ผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดม้ากกว่าอตัราดงักล่าวเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  
2 วนัท าการติดต่อกนั และผูป้ระกอบธุรกิจไดย้ื่นรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ  
2 วนัท าการนั้นต่อส านกังานแลว้ 
  (2)  ยื่นรายงานช้ีแจงสาเหตุท่ีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดจนถึงอตัราดงักล่าว  
พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะกลบัมาด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้ 
ต่อส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่อตัราดงักล่าว 

  ขอ้ 7   เม่ือปรากฏวา่ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่  
1.1 เท่าของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด ารงไว ้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายนั้นยืน่รายงาน 
ช้ีแจงสาเหตท่ีุส่วนของผูถื้อหุ้นลดจนถึงอตัราดงักล่าว และวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ 
ส่วนของผูถื้อหุ้นในอนาคต  รวมถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในช่วง 1 ปี 
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นบัแต่วนัท่ียื่นรายงานช้ีแจง  พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะกลบัมาด ารง
ส่วนของผูถื้อหุ้นไดม้ากกวา่อตัราดงักล่าว 
  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้วา่ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ลดจนถึงอตัราดงักล่าว และทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนจนกวา่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
จะสามารถด ารงส่วนของผูถื้อหุน้ไดม้ากกวา่อตัราดงักล่าว  เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดใหป้ฏิบติั 
เป็นประการอ่ืน 

 ขอ้ 8   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจยื่นรายงานตามขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ถา้มี) ต่อส านกังานในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

หมวด 2 
ขอ้ก าหนดในกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้

__________________________ 

  ขอ้ 9   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรายใดไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ ใหผู้ป้ระกอบ 
ธุรกิจนั้นด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  จดัท าและยืน่แผนการแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนต่อส านกังานภายใน  
30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได ้ เวน้แต่ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวสามารถด ารงเงินกองทุนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั 
  (2)  ด าเนินการตามแผนการแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
ตาม (1) เพื่อใหส้ามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนดงักล่าวซ่ึงตอ้งไม่เกิน 
90 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัระยะเวลาในการด าเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงได ้ โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีประสงคจ์ะขอผ่อนผนัระยะเวลาดงักล่าวยื่นค าขอ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามคู่มือส าหรับประชาชนต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
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  ขอ้ 11   ในระหวา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้หรืออยูใ่นระหวา่ง 
การด าเนินการตามขอ้ 10 หา้มผูป้ระกอบธุรกิจนั้นด าเนินการดงัต่อไปน้ี จนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุน 
และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหป้ระกอบธุรกิจไดต้ามปกติ 
  (1)  เพิ่มวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ลูกคา้  เวน้แต่เป็น 
การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ไดว้างเงินไวก้บับริษทัหลกัทรัพย ์หรือเป็นการขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ท่ีอยู ่
ในความครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยแ์ลว้ 
  (2)  ใหบ้ริการหรือเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่ลูกคา้ 
รายใหม่ 
  (3)  เพิ่มเงินลงทุนของบริษทั (portfolio)  เวน้แต่เป็นการลงทุนดงัน้ี 

(ก)  การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 
(ข)  การลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากเงินลงทุนหรือภาระผกูพนัของบริษทั 

ท่ีมีอยูก่่อนหรือในวนัแรกท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ 
(ค)  การลงทุนเน่ืองจากมีภาระผกูพนัในฐานะเป็นผูดู้แลสภาพคล่องใน 

การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าการป้องกนัความเส่ียงจาก 
การลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้อยา่งเตม็จ านวน  

(ง)  การลงทุนเน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้แก่ลูกคา้ (error port) 
  (4)  สลกัหลงั รับอาวลั หรือใหก้ารรับรองตัว๋เงิน หรือเป็นผูค้  ้าประกนัในนิติกรรมใด ๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจแก่ลูกคา้  เวน้แต่ลูกคา้ไดว้างเงินสดเป็น
หลกัประกนัเตม็จ านวนไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (5)  กระท าอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อฐานะการเงิน การด าเนินงาน 
หรือการปฏิบติัตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้  ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังานก าหนด 
  ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หา้มด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
  (1)  เพิ่มยอดหน้ีคงคา้งของลูกคา้บญัชีมาร์จ้ินหรือลูกคา้ท่ียมืหลกัทรัพยจ์าก 
ยอดหน้ีคงคา้งท่ีปรากฏในวนัแรกท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ เวน้แต่เป็นการเพิ่ม
ยอดหน้ีคงคา้งเน่ืองจากเหตใุดเหตุหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ดอกเบ้ียคา้งรับ 
(ข)  หลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ยมืมีมูลค่าสูงขึ้น 
(ค)  การซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อน ามาคืนการยมืหลกัทรัพยเ์พื่อขายชอร์ต 

  (2)  ท าสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมจากสัญญาท่ีมีผลผกูพนัอยู่
ก่อนวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
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  (3)  เพิ่มมูลค่าเงินทุนท่ีรับบริหารใหแ้ก่ลูกคา้บญัชีกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
เปิดบญัชีกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเกิดจากการจ่ายเงินสะสม 
ของลูกจา้งหรือการจ่ายเงินสมทบของนายจา้งส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ห้ามใหบ้ริการซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้โดยไม่มีการวางหลกัประกนัขั้นตน้ (initial margin) เตม็จ านวนก่อนส่งค าสั่งซ้ือสัญญา 
ซ้ือขายลว่งหนา้ให้แก่ลูกคา้ดว้ย 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 13 ขอ้ 14  
ขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 17 แลว้แต่กรณี 
  (1)  ไม่สามารถยืน่แผนการแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนต่อส านกังานตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดในขอ้ 10 วรรคหน่ึง (1) หรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
  (2)  ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนไดต้ามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (2) หรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
  (3)  มีเงินกองทุนต ่ากวา่ 0 ติดต่อกนัเกิน 5 วนัท าการ 
  (4)  มีการผิดนดัช าระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยต์่อส านกัหกับญัชีหรือต่อลูกคา้ 
ในกรณีเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือผิดนดัช าระหน้ีต่อส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
หรือต่อลูกคา้ในกรณีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 13   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีปรากฏเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้ 12 ด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ระงบัการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนไดแ้ละไดรั้บ 
อนุญาตจากส านกังานให้ด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ  เวน้แต่เป็นกรณีดงัน้ี 

  (ก)  การป้องกนัความเส่ียงโดยรวมในเงินลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหรือ 
การด าเนินการตามภาระผกูพนัท่ีคา้งอยู่ 

  (ข)  การด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควรเพือ่ป้องกนัมิใหมู้ลค่าทรัพยสิ์น 
ของลูกคา้ไดรั้บความเสียหาย การใชสิ้ทธิเพื่อประโยชน์ของลูกคา้กองทนุส่วนบคุคลหรือกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพในฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน หรือเพื่อเปล่ียนตราสารท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 
กบัผูอ้อกตราสารดงักล่าว 

  (ค)  การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นลูกคา้ 
อยูแ่ลว้ในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีส้ินสมาชิกภาพ 
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  (2)  ลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีไวเ้พื่อตนเอง  เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้้องกนัความเส่ียง 

จากเงินลงทุนหรือภาระผกูพนัของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (ข)  การมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นไม่ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีภาระผกูพนั

หรือก่อหน้ีเพิ่มเติมในภายหลงั  
  (3)  ด าเนินการดงัน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 12  

  (ก)  กรณีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหโ้อนทรัพยสิ์นของลูกคา้ในบญัชีเงินสด 
ไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยอ่ื์นเพื่อการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

  (ข)  กรณีผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้โอนทรัพยสิ์นและฐานะ 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รายอ่ืนตามท่ีลูกคา้ 
แจง้ความประสงคไ์ว ้
  (4)  กระท าการหรืองดเวน้การกระท าอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนด เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็น 
หน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสตท่ี์มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์น 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน  
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามขอ้ 13 ดว้ย 
  (1)  ด าเนินการใหลู้กคา้แต่ละรายเป็นผูมี้ช่ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน ใบทรัสต ์หรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นโดยตรง 
  (2)  โอนบญัชีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้แต่ละรายไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่ึงประเภทใดดงัน้ีเป็นผูใ้หบ้ริการแทน  ทั้งน้ี ตามท่ีลูกคา้แจง้ความประสงคไ์ว ้

  (ก)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทเดียวกนั 

  (ข)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมซ่ึงเป็นผูจ้ดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมนั้น ๆ  
  (3)  ด าเนินการตาม (1) และ (2) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏ 
เหตุตามขอ้ 12  
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  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามขอ้ 13 ดว้ย 
  (1)  กรณีจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหติ้ดต่อลูกคา้โดยเร็วเพื่อสอบถามความประสงคข์อง
ลูกคา้วา่จะใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้อยา่งไร ระหวา่งวิธีการใดวิธีการหน่ึงดงัน้ี 

  (ก)  เปล่ียนแปลงทางทะเบียนเพื่อใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 
  (ข)  ด าเนินการเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 

ส่วนบคุคลอ่ืนเขา้จดัการกองทุนส่วนบุคคลแทน 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อลูกคา้ได ้ใหด้ าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน 

เพื่อใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นต่อไป 
  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือเปล่ียน 

ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์จดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 12  
  (2)  กรณีจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพโดยเร็ว และด าเนินการเพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลอ่ืนเขา้จดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพแทน โดยตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแต่
วนัท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 12  

  ขอ้ 16   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการด าเนินการ
ตามขอ้ 13(1) และ (3) ขอ้ 14 หรือขอ้ 15 แลว้แตก่รณี โดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามขอ้ 13(3) ขอ้ 14 หรือขอ้ 15  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดเ้ป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


