
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ที่ กธ. 3/2561 
เร่ือง  การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ 

กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น 
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน  
และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

(ฉบบัประมวล) 
__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 9 และ 
มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ กน. 20/2552  เร่ือง การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ ลงวนัที่ 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า    
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวม 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (3)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้
หลกัทรัพยห์รือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสตท์ี่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบักองทุนรวมหรือหลกัทรัพยอ่ื์นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพยท์ี่มีลกัษณะ
การลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล 
 “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยหรือไม่ 
 “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยหรือไม่ 
 “ด ารงเงินกองทุน”  หมายความว่า   ด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนหรือด ารง 
ฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 “ส่วนของผูถื้อหุ้น”  หมายความว่า   ส่วนของผูถื้อหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
ซ่ึงมีวิธีการค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 
การบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี 
 ยกเลิก 

  ขอ้ 3   ยกเลิก 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีไม่ให้ใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจที่มีการก ากบัดูแลฐานะทางการเงินโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

ธุรกิจหลกัอ่ืนโดยตรงอยู่แลว้ 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็น
หน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็น
หน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 34/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่าย
หลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจที่มีหนา้ที่ด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูป้ระกอบธุรกิจที่
ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลัประเภทการเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยด์ิจิทลั ที่มี
หนา้ที่ด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั 
  (3)  ผูป้ระกอบธุรกิจที่ไดร้ับอนุญาตใหห้ยดุประกอบธุรกิจจากส านกังานและอยูร่ะหว่าง
หยุดการประกอบธุรกิจตามที่ไดร้ับอนุญาตนั้น 

  ขอ้ 5   การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ยกเลิก 
  (2)  กรณีเป็นบริษทัจดัการ ให้ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนด
ในตาราง 1 : การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการทา้ยประกาศน้ี 
 เพื่อประโยชน์ในการด ารงเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง ในการค านวณมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหารจดัการ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนตามตารางทา้ยประกาศ 
ให้บริษทัจดัการปฏิบตัิดงัน้ี 
 (ก)  กรณีที่บริษทัจดัการมีการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุดของกองทุนรวมดงักล่าวที่บริษทัจดัการ
จดัท าและเปิดเผยตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ในการค านวณ  
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 29/2565  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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 (ข)  กรณีที่บริษทัจดัการมีการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ค านวณ
โดยนบัรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุดของทรัสตด์งักล่าวที่ผูจ้ัดการกองทรัสตจ์ดัท าและเปิดเผยตาม
หลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ดว้ย 
  (3)  กรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนนอกจากกรณีตาม (2) ให้ด ารงเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในตาราง 2 : การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนที่มิใช่ 
บริษทัจดัการทา้ยประกาศน้ี  เวน้แต่กรณีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจที่มีลกัษณะโดยครบถว้นดงัน้ี ให้ด ารง
เงินกองทุนไม่นอ้ยกว่า 100,000 บาทแทน 
 (ก)  ประกอบธุรกิจเฉพาะการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสต ์
ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมหรือหลกัทรัพยอ่ื์นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรัพยท์ี่มีลกัษณะการลงทุนท านองเดียวกบัหน่วยลงทุน  
 (ข)  ไม่มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้นครอบครอง 
 (ค)  มีคุณสมบตัิและไดแ้จง้ความประสงคต์่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑช์ัว่คราวในการประกอบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้บางประเภท 

  ขอ้ 6   ยกเลิก 

  ขอ้ 7   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ให้มีความชดัเจน
เพียงพอที่ผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบตัิตามประกาศน้ีไดใ้นแนวทางเดียวกนั โดยที่การก าหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าวอาจก าหนดตามประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจก็ได ้
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็น
หน่วยลงทุนและการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าผูป้ระกอบการมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
ในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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