
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สธ. 12/2561 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการ 

จดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น 
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนด 

กรณีที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
(ฉบบัประมวล) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 141 วรรคหน่ึง (2)  
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546  ขอ้ 7(1) ประกอบกบัขอ้ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 3/2561  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  17 มกราคม พ.ศ. 2561   
และขอ้ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 59/2552  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละก าหนดเวลา 
ในการยืน่รายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุประกอบธุรกิจจากส านกังานและ 
อยูร่ะหวา่งหยดุการประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
 ค าวา่ “ผูป้ระกอบธุรกิจ” “บริษทัจดัการ” “บริษทัจดัการกองทุนรวม” “บริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล” และ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศการด ารงเงินกองทุน 
 “ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “บริษทัจดัการท่ีบริหารกองอสังหาริมทรัพยห์รือกองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   
บริษทัจดัการท่ีมีการประกอบธุรกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
 (1)  การจดัการกองทุนรวมดงัน้ี 
 (ก)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (ข)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
 (ค)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
 (ง)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
 (จ)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2)  การเป็นทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต ์ส าหรับทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือโครงสร้างพื้นฐาน 
 “บริษทัจดัการท่ีไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพยแ์ละกองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   
บริษทัจดัการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดัการท่ีบริหารกองอสังหาริมทรัพยแ์ละกองโครงสร้างพื้นฐาน 
 “ผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ท่ีเป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสตท่ี์มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมหรือหลกัทรัพยอ่ื์น 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน  
แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวท่ีมีลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดดงัน้ี 
 (1)  มีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 (2)  มีการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อลูกคา้
ผา่นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 
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 “กรมธรรมป์ระกนัภยั”   หมายความวา่   กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดท่ีเกิดขึ้นจาก 
การประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance) 
 “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ”  หมายความวา่   กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
 (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
 “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 4   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัในเร่ืองการด ารงเงินกองทุน การรายงานการด ารงเงินกองทุน และการด าเนินการในกรณีท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ภาค 1  
การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ และ 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 

ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
    

 ขอ้ 5   ยกเลิก 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขช่ือภาคโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 ขอ้ 6   ในภาคน้ี 
 ยกเลิก 
 “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
 (2)  ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บั 
เงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียง 
ไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
 (3)  สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 (4)  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน 
 “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
 (1)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (2)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
 (3)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 “ผูมี้ภาระผกูพนั”  หมายความวา่   ผูท่ี้มีภาระผกูพนัในการช าระหน้ีตามตราสาร 
ทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั แลว้แต่กรณี 
 “หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   หน่วยของโครงการ
จดัการลงทุน (collective investment scheme) ซ่ึงมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม แต่ไม่รวมถึง
โครงการจดัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนโดยตรงในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง
พื้นฐาน (infrastructure) หรือในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  
ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวตอ้งจดัตั้งโดยไดรั้บอนุญาต จดทะเบียน หรือการด าเนินการอ่ืนใดในท านอง
เดียวกนัจากหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั (home regulator) ดงัต่อไปน้ี ท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลโครงการจดัการ
ลงทุนต่างประเทศหรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตามโครงการดงักล่าว 
 (1)  หน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีลงนามร่วมกนัใน Memorandum of 
Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information on Cross-border Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes to Non-retail Investors หรือ Memorandum of Understanding on Streamlined 
Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 (2)  หน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศในภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบเอเปค (Asia Pacific 
Economic Cooperation : APEC) ท่ีลงนามร่วมกนัใน Memorandum of Cooperation on the Establishment  
and Implementation of the Asia Region Funds Passport 
 “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

  ขอ้ 7   ในการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การค านวณและการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม 
หมวด 1 ของภาคน้ี 
  (2)  การด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ 
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 ของภาคน้ี 

หมวด 1 
การค านวณและการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน 

    

  ขอ้ 8   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการก ากบัดูแลฐานะ 
ทางการเงินตามกฎหมายอ่ืน 

ส่วนท่ี 1  
สินทรัพยส์ภาพคล่องและกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ท่ีใชใ้นการค านวณเงินกองทุน 
    

  ขอ้ 9   สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีสามารถใชใ้นการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่อง ไดแ้ก่ 
สินทรัพยท่ี์ปราศจากภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการลงทุนระยะสั้นโดยมีเจตนา
เพื่อการขายต่อหรือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของราคา 
  (1)  เงินสด 
  (2)  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบนัการเงินท่ีสามารถขอไถ่ถอนได้
โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองก าหนดเวลาการไถ่ถอน 
  (3)  ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมคา้งรับท่ีมีอายคุรบก าหนดช าระหน้ีคงเหลือไม่เกิน 90 วนั 
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  (4)  ตราสารหน้ีภาครัฐไทยดงัน้ี  
 (ก)  ตัว๋เงินคลงั 
 (ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  
 (ค)  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ง)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงั 
หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
 ในกรณีท่ีตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึง (4) วรรคหน่ึง มีอายคุงเหลือเกินกวา่ 10 ปี  
ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมีการซ้ือขายโดยเฉล่ียทุก 2 สัปดาห์และมีอตัราการเปลี่ยนมือ (turnover) 
ยอ้นหลงั 3 เดือนล่าสุดโดยเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6.25 ของยอดคงคา้ง 
  (5)  ตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีภาครัฐไทยตาม
วรรคหน่ึง (4) ซ่ึงมีรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
  (6)  ตราสารหน้ีประเภทตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัรและหุน้กู ้แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารหน้ีท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ์และหุน้กูท่ี้ผูถื้อมีภาระผกูพนั 
 ในกรณีท่ีตราสารหน้ีตามวรรคหน่ึง (6) วรรคหน่ึง มีอายคุงเหลือเกินกวา่ 3 เดือน  
ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมีการซ้ือขายโดยเฉล่ียทุก 2 สัปดาห์และมีอตัราการเปลี่ยนมือยอ้นหลงั 3 เดือน 
ล่าสุดโดยเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6.25 ของยอดคงคา้ง 
  (7)  หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรายช่ือในการค านวณ 
ดชันี SET100 
  (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
  (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไว ้
ไม่เกิน 90 วนั และมีนโยบายการลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (ก)  มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยส์ภาพคล่องประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลาย
ประเภทตามวรรคหน่ึง (1) (2) (4) (5) (6) (7) หรือ (8)  ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์
สภาพคล่องตามวรรคหน่ึง (2) (5) หรือ (6) สินทรัพยส์ภาพคล่องดงักล่าวตอ้งมีผลการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11 ดว้ย 
 (ข)  มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (9) (ก) 
  (10)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบั
สินทรัพยใ์นวรรคหน่ึง (8) หรือ (9) 
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  ในกรณีท่ีระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (9) หรือหน่วยตามวรรคหน่ึง 
(10) ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวเกินกวา่ 60 วนั ใหน้ ามูลค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว 
มาค านวณการด ารงเงินกองทุนไดเ้พียงร้อยละ 50 ของมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้น 

  ขอ้ 10   สินทรัพยส์ภาพคล่องตามขอ้ 9 วรรคหน่ึง (4) (5) และ (6) ตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ตอ้งเป็นตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
  (2)  ในกรณีท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพยส์ภาพคล่องดงักล่าว ผลตอบแทนนั้น
ตอ้งอยูใ่นรูปของอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
  (3)  ในกรณีเป็นตราสารหน้ีท่ีมีการรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค ้าประกนัตราสาร  
ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้ก าหนด
ลบลา้งหรือจ ากดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มี
เง่ือนไข แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 11   สินทรัพยส์ภาพคล่องตามขอ้ 9 วรรคหน่ึง (2) (5) และ (6) ตอ้งมีผลการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีผูล้งทุนสามารถลงทุนได ้(investment grade) 
  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามวรรคหน่ึงให้หมายถึงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสาร  เวน้แต่ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องดงักล่าวไม่มีผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสาร ใหพ้ิจารณาเลือกใชผ้ลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูมี้ภาระผกูพนั  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
ผูมี้ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นใหห้มายความรวมถึงอนัดบัความ
น่าเช่ือถือสนบัสนุน (support credit rating) ซ่ึงสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประเมินจากแนวโนม้ 
ท่ีธนาคารดงักล่าวจะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเม่ือมีกรณีจ าเป็น 
  การพิจารณาใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ด้วยการพิจารณาใชข้อ้มูล
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยอนุโลม 

  ขอ้ 12   การใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อการด ารงเงินกองทุน ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งเป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีเง่ือนไขความคุม้ครอง 
ท่ีครอบคลุมความเสียหายต่อลูกคา้หรือบุคคลภายนอกท่ีเกิดจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ  
และผูบ้ริหารหรือบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดก้ระท าไปในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ  
อนัเน่ืองจากสาเหตุดงัน้ี 
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 (ก)  ความบกพร่องของผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจในการก ากบัดูแลหรือ 
จดัใหมี้ระบบงานท่ีเพียงพอเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
 (ข)  เอกสารสิทธิท่ีแสดงความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นของกองทุนหรือลูกคา้เสียหาย 
 (ค)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นบริษทัจดัการ 
  (2)  ผูรั้บประกนัภยัตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี โดยในการพิจารณาเลือก 
ผูรั้บประกนัภยั ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บประกนัภยัดว้ย 
 (ก)  ไดรั้บการจดัอนัดบัความแขง็แกร่งทางการเงิน (financial strength rating)  
ในคร้ังล่าสุดในอนัดบัและจากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีส านกังานยอมรับ  เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่มีการจดัอนัดบั 
ความแข็งแกร่งทางการเงิน ผูรั้บประกนัภยัดงักล่าวตอ้งมีผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร 
หรือคู่สัญญา (issuer rating) ในอนัดบัท่ีผูล้งทุนสามารถลงทุนได ้
 (ข)  สามารถด ารงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ 200 และมีก าไรสุทธิติดต่อกนัในรอบ 3 ปีบญัชีล่าสุด โดยใหพ้ิจารณาจากงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชีของผูรั้บประกนัภยัซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  (3)  ในการค านวณมูลค่าของกรมธรรมป์ระกนัภยัในการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีขอ้ก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัรับผิดต่อ 
ความเสียหายส่วนแรก (deductible)  มิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเอามูลค่าความรับผิดต่อความเสียหาย
ดงักล่าวมานบัรวมเป็นวงเงินเพื่อการด ารงเงินกองทุน 
 (ข)  ในกรณีเป็นการประกนัภยัแบบกลุ่มหรือมีผูรั้บผลประโยชน์หลายราย  
ใหค้  านวณมูลค่าของกรมธรรมป์ระกนัภยัในการด ารงเงินกองทุนไดเ้พียงเท่ากบัมูลค่าตามสัดส่วน 
ของจ านวนเงินซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรั้บ 
 (ค)  ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมิไดค้รอบคลุมความเสียหายยอ้นหลงั 
เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัถึงวนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรายงานการด ารงเงินกองทุนต่อส านกังานหรือนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจ ใหค้  านวณมูลค่าของกรมธรรมป์ระกนัภยัในการด ารงเงินกองทุนไดเ้พียง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรั้บท่ีหกัดว้ยความรับผิดต่อค่าเสียหาย 
ส่วนแรก (ถา้มี) แลว้ 

ส่วนท่ี 2 
การค านวณเงินกองทุน 

    

  ขอ้ 13   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณอตัราหรือมูลค่าของเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตาม
ประกาศการด ารงเงินกองทุนทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

  ขอ้ 14   การค านวณมูลค่าของเงินกองทุนสภาพคล่อง ใหเ้ป็นไปตามแบบรายงาน 
การด ารงเงินกองทุนและค าอธิบายประกอบการรายงานท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 15   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณมูลค่าของเงินกองทุนสภาพคล่องท่ีด ารงไดห้รือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใชใ้นการด ารงเงินกองทุนในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน  เวน้แต่กรณีท่ี 
ปรากฏเหตุท่ีอาจท าใหมู้ลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใชใ้นการด ารง
เงินกองทุนดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจค านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย ์
สภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรม์
ประกนัภยัในวนัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ ให้ค  านวณมูลค่า
ในวนัท าการถดัไป 
  (2)  เม่ือมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรม์
ประกนัภยัในวนัใด ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัในวนันั้น 
  (3)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหุน้ ใหค้  านวณมูลคา่สินทรัพยท์ุกส้ินวนัท าการ 
  (4)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในหุน้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เม่ือมีการเปิดเผย
มูลค่าของหน่วยลงทุนหรือหน่วยดงักล่าวแลว้ ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยน์ั้นทุกวนัท าการ 
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ส่วนท่ี 3 
การรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน 

และการจดัเก็บขอ้มูล 
    

  ขอ้ 16   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน
ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุนและ
ค าอธิบายประกอบการรายงานดงักล่าวท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานและจดัส่งใหส้ านกังาน 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
  (2)  จดัท ารายงานมูลค่าความเสียหายอนัเน่ืองจากการปฏิบติังาน (operational risk 
loss) รายปีปฏิทิน ตามแบบรายงานขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดจาก operational risk และค าอธิบาย 
ประกอบการรายงานดงักล่าวท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มกราคม 
ของปีถดัไป 

  ขอ้ 17   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใหมี้เอกสารเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ไว ้ณ ท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีพร้อมเรียกดูหรือจดัให้
ส านกังานตรวจสอบไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

หมวด 2 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 

ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
    

  ขอ้ 18   ในหมวดน้ี 
  “เงินกองทุนขั้นตน้”  หมายความวา่   เงินกองทุนขั้นตน้ตามเอกสารการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจตามประกาศการด ารงเงินกองทุน แนบทา้ยประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ”  หมายความวา่   เงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจตามเอกสารการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน แนบทา้ยประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  “เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน”  หมายความวา่   
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานตามเอกสารการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตามประกาศการด ารงเงินกองทุน แนบทา้ยประกาศการด ารงเงินกองทุน 
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  ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบติังาน ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีหนงัสือแจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนพร้อมดว้ยสาเหตุ โดยยืน่ต่อ
ส านกังานภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  (2)  จดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขต่อส านกังานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ เวน้แต่ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวสามารถแกไ้ขเงินกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศด ารงเงินกองทุนได ้ให้จดัส่งรายงานการแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานทราบ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสามารถแกไ้ขเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศการด ารงเงินกองทุนได ้
แทนการจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขนั้น 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ผูป้ระกอบธุรกิจอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาในการ
จดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขต่อส านกังานได ้ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 
  (3)  ด าเนินการตามแผนหรือแนวทางดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศการด ารงเงินกองทุนก าหนดโดยเร็ว และตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนหรือแนวทางนั้นซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่า 30 วนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได ้
  (4)  มีหนงัสือแจง้ผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได ้ 
  (5)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนไดภ้ายในระยะเวลา
ตาม (3) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามขอ้ 21 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 20   ในระหวา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบติังานหรืออยูใ่นระหวา่งด าเนินการตามขอ้ 19(3) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี จนกวา่จะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามประกาศการด ารงเงินกองทุน 
  (1)  หา้มใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใหม่ 
  (2)  หา้มลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจเพิ่มเติม  เวน้แต่เป็นการลงทุน
ในทรัพยสิ์นดงัน้ี 
 (ก)  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
 (ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีไม่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมี 
ความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ โดยตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเท่านั้น 
 (ค)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม หา้มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ท่ียงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรก 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากการปฏิบติัตาม 
วรรคหน่ึงแลว้ หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย 
  (4)  ในกรณีเป็นบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล หา้มรับจดัการเงินทุนของลูกคา้
เพิ่มเติม  เวน้แต่เป็นกรณีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีลูกจา้งจ่ายเงินสะสมและนายจา้งจ่ายเงิน
สมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (5)  ในกรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทนุ หา้มเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ใบทรัสตข์องทรัสตท่ี์มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน 
เวน้แตเ่ป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวท่ีมีการเสนอขายอยูแ่ลว้ในวนัก่อนวนัท่ีไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน 

  ขอ้ 21   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความต่อเน่ืองของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นตน้ หรือไม่สามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลา 
ท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 19(3) หรือไม่สามารถด ารงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอ่ืนท่ีก ากบัดูแล 
ผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวจนเป็นเหตุใหต้อ้งระงบัการประกอบธุรกิจ ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ระงบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงเงินกองทุนจนกวา่จะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามประกาศการด ารง
เงินกองทุนหรือด ารงฐานะไดต้ามกฎหมายอ่ืนท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าว แลว้แต่กรณี  
และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหด้ าเนินธุรกิจต่อไปไดต้ามปกติ  เวน้แต่เป็นกรณีดงัน้ี 
 (ก)  การด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควรเพื่อป้องกนัมิใหมู้ลค่าทรัพยสิ์น
ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการไดรั้บความเสียหาย  หรือการใชสิ้ทธิเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในฐานะที่เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน หรือ
เพื่อเปล่ียนตราสารท่ีครบก าหนดไถ่ถอนกบัผูอ้อกตราสารดงักล่าว 
 (ข)  การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นลูกคา้ 
อยูแ่ลว้ในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีส้ินสมาชิกภาพ 
  (2)  แจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมดว้ยสาเหตุและ
การระงบัการประกอบธุรกิจตาม (1) เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ส านกังานและผูถื้อหน่วยลงทุน ลูกคา้ 
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ 
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  (3)  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี แลว้แต่กรณี 
 (ก)  ในกรณีเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม ให้ด าเนินการตามขอ้ 22 
 (ข)  ในกรณีเป็นบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหด้ าเนินการตามขอ้ 23 
 (ค)  ในกรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีมีการ 
เก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ ใหด้ าเนินการตามขอ้ 24 
  (4)  แจง้การด าเนินการตาม (3) เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ลูกคา้  
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี โดยไม่ชกัชา้ 
  (5)  กระท าการหรืองดเวน้การกระท าอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนด เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนไดต้ามประกาศการด ารงเงินกองทุน 

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 21  
ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 
ของตนภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  30 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ในกรณี 
ท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมิใช่กรณีตาม (ข)  
 (ข)  90 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ในกรณี 
ท่ีเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 ในการคดัเลือกบริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของแต่ละกองทุนรวมดว้ย  เวน้แต่กองทุนรวมดงักล่าวเป็นกองทุนรวมตาม 
วรรคหน่ึง (ข) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามขอ้ 22/1 
 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษทัจดัการกองทุนรวม  
บริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
  (2)  ในระหวา่งด าเนินการให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวม
ภายใตก้ารจดัการตาม (1) บริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมสามารถจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการได้
เพียงเพื่อการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใชสิ้ทธิประโยชน์เพื่อมิใหก้องทุนรวมไดรั้บความเสียหายเท่านั้น 
  (3)  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการ
กองทุนรวมและมีความประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนอยา่งนอ้ย 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม 
เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) ซ่ึงมิได ้
มีช่วงเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนนั้น
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงท่ีจะมีการ 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในคร้ังถดัไป  ทั้งน้ี เฉพาะการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นคร้ังแรกเท่านั้น 

  ขอ้ 22/1   ในการใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใหถื้อคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณี 
ท่ีเป็นการขอมติโดยการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง ในกรณี 
ท่ีเป็นการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ตามประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตาม 
ขอ้ 21 ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ในกรณีเป็นการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
รายเดิมติดต่อลูกคา้โดยเร็วเพื่อสอบถามความประสงคข์องลูกคา้วา่จะใหจ้ดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้
อยา่งไร ระหวา่งวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 
 (ข)  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมด าเนินการเพื่อใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนส่วนบุคคลได ้ 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกคา้ได ้ 
ใหด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง (1) วรรคหน่ึง (ก) 
 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้
ตามวิธีการในวรรคหน่ึง (1) วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามขอ้ 21 
  (2)  ในกรณีเป็นการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
รายเดิมติดต่อคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยเร็ว และด าเนินการเพื่อใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลรายอ่ืนเขา้จดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพได ้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถ
ด ารงเงินกองทุนไดต้ามขอ้ 21 
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลรายเดิมตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

  ขอ้ 24   ในกรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีมีการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นของลูกคา้และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 21 ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้  
เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัระยะเวลาจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร  ทั้งน้ี  
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 
  (1)  ด าเนินการใหลู้กคา้เป็นผูมี้ช่ือเป็นผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยตรง 
  (2)  โอนบญัชีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้แต่ละรายไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทหน่ึงประเภทใดดงัน้ีเป็นผูใ้หบ้ริการแทน  ทั้งน้ี ตามท่ีลูกคา้แจง้ความประสงคไ์ว ้
         (ก)  ผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน 
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         (ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมซ่ึงเป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น ๆ  
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนรายเดิมตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

  ขอ้ 25   ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถขอผ่อนผนัระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ 19(3)  
ขอ้ 22(1) วรรคหน่ึง ขอ้ 23 วรรคหน่ึง (1) วรรคสาม หรือวรรคหน่ึง (2) ไดต้ามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนโดยตอ้งยืน่ค าขอต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 10 วนัก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ทั้งน้ี ส านกังานจะพิจารณาผอ่นผนัโดยค านึงถึงเหตุจ าเป็นและสมควร 

ภาค 2  
หลกัเกณฑส์ าหรับบริษทัจดัการท่ีบริหารกองอสังหาริมทรัพย ์

หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน 
    

 ขอ้ 26   ยกเลิก 

 ขอ้ 27   ยกเลิก 

 ขอ้ 28   ยกเลิก 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 



17 
 

 

 ขอ้ 29   ยกเลิก 

 ขอ้ 30   ยกเลิก 

 ขอ้ 31   ยกเลิก 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

    

 ขอ้ 32   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการท่ีไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพยแ์ละกองโครงสร้าง
พื้นฐานหรือผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนไดท้ าประกนัภยัความรับผิดท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประกอบวิชาชีพเพื่อการด ารงเงินกองทุนไวก่้อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั บริษทัจดัการสามารถ 
ใชว้งเงินคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวเพื่อทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องส าหรับการ 
ด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังานตามประกาศการด ารงเงินกองทุนได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 19/2563  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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โดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12  ทั้งน้ี เม่ือครบระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีประกาศน้ีมีผล 
ใชบ้งัคบัแลว้  หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะใชว้งเงินคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว 
เพือ่ทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องต่อไป การใชก้รมธรรม์ประกนัภยันั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 12 ดว้ย 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


	เลขาธิการ
	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

