
เอกสารแนบ 

 [แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 3/2561] 

การด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิตามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
ตาราง 1 : การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการตามขอ้ 5(2) แห่งประกาศการด ารงเงินกองทุน 

ใหบ้ริษทัจดัการตามขอ้ 5(2) แห่งประกาศการด ารงเงินกองทุน ด ารงเงินกองทุนในตารางดงัต่อไปน้ีโดยครบถว้น 
ล าดับ ประเภทของเงินกองทุน ประเภทของผู้ประกอบธุรกจิ รายการท่ีต้องด ารง มูลค่าท่ีต้องด ารง หมายเหตุ 

1 เงินกองทุนขั้นตน้ บริษทัจดัการท่ีมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ประเภทอ่ืน
นอกจากผูล้งทุนสถาบนั หรือมีการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น > 20 ลา้นบาท ในการด ารงเงินกองทุนขั้นตน้ 
(ล าดบั 1) และเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
(ล าดบั 2) ใหบ้ริษทัจดัการ
ด ารงเงินกองทุนไม่นอ้ยกวา่
มูลค่าสูงสุดระหวา่ง
เงินกองทุน 2 ประเภทดงักล่าว  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยเงินกองทุน
สภาพคล่องไม่นอ้ยกวา่ 
มูลค่าของค่าใชจ่้าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ประกอบธุรกิจโดยเฉล่ีย 
ในรอบ 3 เดือนต่อปี 
 

บริษทัจดัการท่ีใหบ้ริการเฉพาะแก่ลูกคา้ท่ีเป็น 
ผูล้งทุนสถาบนัและไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 
ของลูกคา้ 

> 10 ลา้นบาท 

2 เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
เพื่อรองรับความต่อเน่ือง
ของธุรกิจ 

บริษทัจดัการ เงินกองทุน 
สภาพคล่อง 

> มูลค่าของ
ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ 
โดยเฉล่ียในรอบ 

3 เดือนต่อปี 
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ล าดับ ประเภทของเงินกองทุน ประเภทของผู้ประกอบธุรกจิ รายการท่ีต้องด ารง มูลค่าท่ีต้องด ารง หมายเหตุ 
3 เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 

เพื่อรองรับความรับผิด
จากการปฏิบติังาน 

บริษทัจดัการ เงินกองทุน 
สภาพคล่อง 

> ร้อยละ 0.01  
ของ NAV 

สามารถใชมู้ลค่าจากรายการ
ดงัน้ีทดแทนเงินกองทุน
สภาพคล่องได ้
1. วงเงินคุม้ครองตาม 
    กรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเกินกวา่ 
    มูลค่าท่ีตอ้งด ารงเพื่อเป็น 
    เงินกองทุนขั้นตน้  
    โดยใหใ้ชท้ดแทนไดไ้ม่เกิน 
    ร้อยละ 0.002 ของ NAV 
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ตาราง 2 : การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจตามขอ้ 3(3) แห่งประกาศการด ารงเงินกองทุน 

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตามขอ้ 3(3) แห่งประกาศการด ารงเงินกองทุน ด ารงเงินกองทุนในตารางดงัต่อไปน้ีโดยครบถว้น 

ล าดับ ประเภทของเงินกองทุน ประเภทของผู้ประกอบธุรกจิ รายการท่ีต้องด ารง มูลค่าท่ีต้องด ารง หมายเหตุ 
1 เงินกองทุนขั้นตน้ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้ 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น > 10 ลา้นบาท ในการด ารงเงินกองทุนขั้นตน้
(ล าดบั 1) และเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
(ล าดบั 2) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ด ารงเงินกองทุนไม่นอ้ยกวา่
มูลค่าสูงสุดระหวา่ง
เงินกองทุน 2 ประเภทดงักล่าว  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ประกอบดว้ยเงินกองทุน
สภาพคล่องไม่นอ้ยกวา่ 
มูลค่าของค่าใชจ่้าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ประกอบธุรกิจโดยเฉล่ีย 
ในรอบ 3 เดือนต่อปี 
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 
ของลูกคา้ 
 

> 3 ลา้นบาท 

2 เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
เพื่อรองรับความต่อเน่ือง
ของธุรกิจ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ เงินกองทุน 
สภาพคล่อง 

> มูลค่าของค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ 
โดยเฉล่ียในรอบ  

3 เดือนต่อปี 
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ล าดับ ประเภทของเงินกองทุน ประเภทของผู้ประกอบธุรกจิ รายการท่ีต้องด ารง มูลค่าท่ีต้องด ารง หมายเหตุ 
3 เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 

เพื่อรองรับความรับผิด
จากการปฏิบติังาน 

ผูป้ระกอบธุรกิจ เงินกองทุน 
สภาพคล่อง 

> ร้อยละ 12  
ของรายได ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ 
โดยเฉล่ียต่อปี 

สามารถใชมู้ลค่าจากรายการ
ดงัน้ีทดแทนเงินกองทุน
สภาพคล่องได ้
1. วงเงินคุม้ครองตาม 
    กรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเกินกวา่ 
    มูลค่าท่ีตอ้งด ารงเพื่อเป็น 
    เงินกองทุนขั้นตน้  
    โดยใหใ้ชท้ดแทนได ้
    ไม่เกินร้อยละ 2.4  
    ของรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 
     การประกอบธุรกิจ 
    โดยเฉล่ียต่อปี 
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ค าอธิบายศัพท์/สัญลกัษณ์ 

ค าศัพท์/สัญลกัษณ์ ค าอธิบาย 

ประกาศการด ารงเงินกองทุน ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 3/2561   
เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็น 
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 

เงินกองทุนสภาพคล่อง เงินกองทุนสภาพคล่องท่ีมีการค านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั 
การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็น 
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนได ้

ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่ 

กรมธรรมป์ระกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance) 

NAV  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารจดัการ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

> ไม่นอ้ยกวา่ 
 


