
ภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจ 
[แนบทายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กธ. 19/2561  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 

โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ กธ. 27/2565  (ฉบับที่ 18)] 

การดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกจิ 

  เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณ ีดำรงเงินกองทุนไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ตอการเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจในแตละประเภท ใหผูประกอบธุรกิจดำรงเงนิกองทุนโดยครบถวนตามหลักเกณฑในตารางดงันี้ 

                                                ดำรงเงินกองทุนโดย 
ประเภทของผูประกอบธุรกิจ 

วิธ ีNC-1 วิธ ีNC-2 วิธ ีNC-3 วิธ ีNC-4 

1. ผูประกอบธุรกิจสินทรัพย

ดิจิทัลประเภทเดียว 

ประกอบธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้   

     (1)  ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล 

     (2)  นายหนาซือ้ขายสนิทรัพยดิจิทัล 

     (3)  ผูคาสินทรัพยดิจิทัล 

 
    

ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล มีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง1  

 
  

ไมมีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง   
  

ที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล มกีารเก็บรักษาทรัพยสนิของลูกคาไวในความครอบครอง  

 

  

ไมมีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง   
  

ผูใหบริการรับฝากสินทรัพย

ดิจิทัล 

   
  

 
1 คำวา “เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง” ในภาคผนวกนี ้หมายความวา เก็บรักษาทรัพยสินของลกูคาไวในความครอบครองไมวาจะเกิดจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล หรือการประกอบธุรกิจอ่ืนใด 
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                                                ดำรงเงินกองทุนโดย 
ประเภทของผูประกอบธุรกิจ 

วิธ ีNC-1 วิธ ีNC-2 วิธ ีNC-3 วิธ ีNC-4 

2. ผูประกอบธุรกิจสนิทรัพยดิจิทัลมากกวา 1 ประเภท และมีการเกบ็รักษาทรัพยสนิของลูกคาไวในความครอบครอง  

(ไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจบางประเภทหรือทุกประเภทก็ตาม) 
 

 
 

 

3. ผูประกอบธุรกิจสินทรัพย

ดิจิทลัมากกวา 1 ประเภท และ 

มีการดำเนินการกับทรัพยสิน 

ของลูกคาอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้ 

(3.1)  ไมมีการเก็บรักษา

ทรพัยสนิของลูกคาไวในความ

ครอบครอง  หรือ  

(3.2)  เปนนายหนาซื้อขาย 

สินทรัพยดิจิทัลที่มีการเกบ็รักษา

ทรัพยสินของลูกคาไวใน 

ความครอบครองแตไมสามารถ

เขาถึงหรือโอนทรัพยสนิของ

ลกูคาออกไปได  เวนแตไดรับ

ความยินยอมจากลูกคา 

เปนรายครั้ง 

ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดจิิทัล และประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลัอื่น 

 

 
  

ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้   

     (1)  ศูนยซือ้ขายสินทรัพยดิจิทัล 

     (2)  นายหนาซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล 

     (3)  ผูคาสินทรัพยดิจิทัล 

 

 
 

   

     (4)  การประกอบธุรกิจตาม (1) (2) หรือ (3) โดยมีการประกอบธุรกิจ 

ที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัลดวย  
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กลุม 1 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 

                 1.1 : เงนิกองทุนที่ตองดำรง 

                 1.2 : รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคำนวณเงินกองทุน 

                 1.3 : คำอธิบายศพัท/สัญลักษณ 

 1.1 : เงินกองทุนทีต่องดำรง 

ลำดับ ประเภทของผูประกอบธุรกจิ  เงินกองทุนท่ีตองดำรง 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ สวนของผูถือหุน 

  ลานบาท % ของมูลคาทรัพยสินของลูกคา2 

ทรัพยสินทีจ่ัดเก็บในระบบ

ของผูประกอบธุรกิจที่ไมได

เชื่อมตอกับเครือขายเม่ือทำ

ธุรกรรมเทานั้น (hot 

wallet) 

ทรัพยสินที่จัดเกบ็ในระบบของ 

ผูประกอบธุรกิจที่เชื่อมตอกับ

เครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น 

(cold wallet) 

1 ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลทีม่ีการเก็บ

รักษาทรัพยสินของลูกคา  

>  15  >  5%  >  1%  - 

2 ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิิทัลทีไ่มมีการเก็บ

รักษาทรัพยสนิของลูกคา  

 

- - - >  5 ลานบาท  (กรณีเปน 

     ศนูยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล) 

>  2.5 ลานบาท (กรณีเปน 

 
2 ผูประกอบธุรกิจสนิทรัพยดิจิทัลอาจใชวงเงนิคุมครองของกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรพัยสนิของลกูคา เพ่ือหักกลบมลูคาทรัพยสินของลูกคาได 
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ลำดับ ประเภทของผูประกอบธุรกจิ  เงินกองทุนท่ีตองดำรง 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ สวนของผูถือหุน 

  ลานบาท % ของมูลคาทรัพยสินของลูกคา2 

ทรัพยสินทีจ่ัดเก็บในระบบ

ของผูประกอบธุรกิจที่ไมได

เชื่อมตอกับเครือขายเม่ือทำ

ธุรกรรมเทานั้น (hot 

wallet) 

ทรัพยสินที่จัดเกบ็ในระบบของ 

ผูประกอบธุรกิจที่เชื่อมตอกับ

เครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น 

(cold wallet) 

     ผูคาสินทรัพยดิจิทัล) 

>  5 แสนบาท (กรณีเปน 

     นายหนาซือ้ขาย 

     สินทรพัยดจิิทัล)  

3 ผูประกอบธุรกิจสินทรพัยดจิิทัลประเภท

นายหนาซื้อขายสินทรัพยดจิิทัลทีเ่ก็บรักษา

ทรพัยสินของลูกคาไวในความครอบครอง แต

ไมสามารถเขาถึงหรือโอนทรัพยสินของลูกคา

ออกไปได  เวนแตไดรับความยินยอมจาก

ลูกคาเปนรายครั้ง 

- - - >  2.5 ลานบาท 
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 1.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการคำนวณเงินกองทุน 

เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน  ไดแกสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี ้ 

 (1)  เงนิสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน 

 (2)  ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมาย

วาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

 (3)  เงินลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซือ้ขายลวงหนา และตราสาร 

ทางการเงนิอ่ืน 

 (4)  สนิทรัพยดิจิทัล 

 (5)  รายการอ่ืนตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

หนี้สินรวมทีใ่ชในการคำนวณเงินกองทุน  รายการหนี้สินหรือภาระผูกพันดังนี ้

 (1)  รายการหนี้สินทุกรายการทีป่รากฏในงบการเงนิและภาระผกูพันอ่ืน 

แตไมรวมถงึหนี้สินรายการดังนี้ 

        (ก)  หนี้สินทีก่ำหนดสิทธิของเจาหนี้ไวดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป 

โดยหนี้สินดังกลาวตองไมมปีระกันและไมมีเงื่อนไขใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหมี 

การชำระหนีก้อนกำหนด  ท้ังนี้ เฉพาะสวนทีไ่มเกินกวามูลคาของสวนของผูถือหุนของ

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 

        (ข)  สญัญาเชาทางการเงินทีใ่หสิทธิผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชา 

(financing lease) ซึง่ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิิทลัในฐานะผูเชาสามารถ 

บอกเลิกการเชากอนกำหนดไดโดยไมตองซื้อทรัพยสินนั้นไป  ยกเวนสวนที่เปนเบี้ย

ปรับที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญากอนกำหนด 

        (ค)  รายการอ่ืนตามทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

 (2)  รายการภาระผูกพันอ่ืนที่ไมปรากฏในงบการเงิน ซึง่อาจกอใหเกิดภาระ

หนี้สินแกผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลไดในภายหลัง ไดแก 

        (ก)  ภาระจากการคำ้ประกัน รบัรอง หรอือาวลัตั๋วเงิน 

        (ข)  ภาระผูกพันอ่ืนที่ผูประกอบธุรกิจสนิทรัพยดิจิทัลตองชำระเงิน

หรือทรัพยสนิอ่ืนเมื่อเกิดเหตุการณที่กำหนดไว 

        (ค)  ภาระผูกพันอื่นตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

สวนของผูถอืหุนทีใ่ชในการคำนวณเงินกองทุน  ผลรวมของ 

 (1)  สวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงนิลาสุด ซึ่งมีวิธีการคำนวณตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน 

การบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

 (2)  ทุนที่ออกและชำระแลว ซึ่งรวมสวนเกินมูลคาหุนและหักสวนลด 

มูลคาหุนแลว  ทั้งนี ้เฉพาะสวนทีเ่พ่ิมขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนหรือ

ลดทุนของผูประกอบธุรกจิสนิทรัพยดิจิทัลที่ยังไมถูกนับรวมเปนสวนของผูถือหุนใน

การจัดทำงบการเงินงวดลาสุด 
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 1.3 : คำอธบิายศัพท/สัญลักษณ 

คำศพัท/สญัลักษณ คำอธิบาย 

เงินกองทนุสภาพคลองสทุธิ   

เงนิกองทุนสภาพคลอง 

คาความเสีย่ง 

เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยง 

สินทรัพยสภาพคลองหกัดวยหนี้สินรวม 

คาความเสีย่งที่เกิดจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั ตาม

หลักเกณฑที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการคำนวณและการ

จัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน 

> ไมนอยกวา 
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กลุม 2 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2 

                  2.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง 

                  2.2 : รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคำนวณเงนิกองทุน 

                  2.3 : คำอธิบายศพัท/สัญลักษณ 

 2.1 : เงินกองทุนท่ีตองดำรง 

ลำดับ ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนทีต่องดำรง มูลคาทีต่องดำรง หมายเหตุ 

1 เงนิกองทุนขั้นตน สวนของผูถือหุน > 20 ลานบาท 

กรณทีีม่ีการใหบริการแกลูกคาประเภท

อ่ืนนอกเหนือจากผูลงทุนสถาบัน 

ในการดำรงเงนิกองทุนขัน้ตน (ลำดับ 1) และ

เงนิกองทุนสวนเพ่ิมเพ่ือรองรับ 

ความตอเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2)  

ใหผูจัดการเงนิทนุสินทรัพยดิจิทัล 

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด

ระหวางเงินกองทุน 2 ประเภทดังกลาว  

โดยอยางนอยตองประกอบดวยเงินกองทุน

สภาพคลองไมนอยกวามูลคาของคาใชจาย

ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลีย่

ในรอบ 3 เดือนตอป 

 

 

 

 

  

> 10 ลานบาท 

กรณทีี่ใหบริการเฉพาะแกลูกคาที่เปน 

ผูลงทุนสถาบัน 

2 เงินกองทนุสวนเพ่ิม 

เพ่ือรองรับความตอเนื่องของธุรกิจ 

 

 

 

 

 

  

เงนิกองทุนสภาพคลอง > มูลคาของคาใชจาย 

ทีเ่ก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

โดยเฉลีย่ในรอบ 3 เดือนตอป 
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ลำดับ ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนทีต่องดำรง มูลคาทีต่องดำรง หมายเหตุ 

3 เงนิกองทุนสวนเพ่ิม 

เพ่ือรองรบัความรับผิดจากการ

ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : กรณีเปนผูจัดการเงินทนุ

สินทรัพยดิจิทัล และเปนผูประกอบ

ธุรกิจหลกัทรพัยที่มหีนาที่ดำรง

เงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

วาดวยการดำรงเงินกองทุนของ 

ผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและการจัดจำหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และ 

การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา ใหดำรงเงินกองทุน (ในสวน

ของการเปนผูจัดการเงินทุนสินทรัพย

ดิจิทัล) เฉพาะลำดับ 3 (เงนิกองทุน

สวนเพ่ิมเพ่ือรองรับความรับผิดจาก 

การปฏิบัติงาน) 

เงินกองทนุสภาพคลอง >  0.01% 

ของ NAV 

สามารถใชมูลคาจากรายการดงันี้ทดแทน

เงินกองทุนสภาพคลองได 

1. วงเงินคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

2. สวนของผูถือหุนที่เกินกวา 

    มูลคาที่ตองดำรงเพ่ือเปน 

    เงินกองทนุขั้นตน  

    โดยใหใชทดแทนไดไมเกิน 

    0.002% ของ NAV 
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2.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการคำนวณเงินกองทุน 

เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน                                       สินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี้ และตองไมมลีักษณะเปนการลงทนุ

ระยะสั้นโดยมเีจตนาเพื่อการขายตอหรือแสวงหาประโยชนจากการเปลีย่นแปลง

หรือความแตกตางของราคา 

 (1)  เงินสด  

 (2)  เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของสถาบันการเงนิทีส่ามารถ 

ขอไถถอนไดโดยไมมีขอจำกัดเรื่องกำหนดเวลาการไถถอน 

 (3)  ลกูหนี้คาธรรมเนียมคางรับทีม่ีอายุครบกำหนดชำระหนี้คงเหลอื 

ไมเกิน 90 วัน 

 (4)  ตราสารหนีภ้าครัฐไทยดังนี้  

        (ก)  ตั๋วเงนิคลัง 

        (ข)  พันธบัตรรัฐบาล  

        (ค)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

        (ง)  พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกู ท่ีกระทรวงการคลงั

หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเปนผูมภีาระผูกพัน 

        ในกรณีทีต่ราสารหนี้ตาม (4) มีอายุคงเหลือเกินกวา 10 ป ตราสารหนี้

ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สปัดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือ 

(turnover) ยอนหลัง 3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ไมตำ่กวา 6.25% ของยอดคงคาง 

 (5)  ตราสารหนี้ตางประเทศที่มลีักษณะทำนองเดยีวกับตราสารหนี ้

ภาครัฐไทยตาม (4) ซึ่งมรีัฐบาลตางประเทศหรอืองคการระหวางประเทศ 

เปนผูมีภาระผูกพัน 
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

 (6)  ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรและหุนกู  

แตไมรวมถงึตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซือ้ขายลวงหนาแฝง ตราสารหนีด้อยสทิธิ 

เพ่ือนับเปนเงนิกองทุนสถาบันการเงนิ และหุนกูที่ผูถือมภีาระผกูพัน 

        ในกรณีที่ตราสารหนี้ตาม (6) มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน ตราสารหนี้

ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สปัดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือยอนหลัง 

3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ไมตำ่กวา 6.25% ของยอดคงคาง 

 (7)  หุนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่อ 

ในการคำนวณดัชน ีSET100  

 (8)  หนวยลงทุนของกองทนุรวมตลาดเงิน 

 (9)  หนวยลงทนุของกองทุนรวมทีม่ีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืน 

หนวยลงทนุไวไมเกิน 90 วัน และมีนโยบายการลงทนุอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

ไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนรวม 

        (ก)  มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองประเภทใดประเภทหนึ่ง

หรือหลายประเภทตาม (1) (2) (4) (5) (6) (7) หรือ (8)  ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่มี

นโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (5) หรอื (6) สินทรัพยสภาพคลอง

ดงักลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ในหมายเหตุที่ 2 ดวย 

        (ข)  มีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนตาม (9) (ก) 

 (10)  หนวยของโครงการจัดการลงทนุตางประเทศที่มลีักษณะในทำนอง

เดียวกับสินทรัพยใน (8) หรอื (9) 
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

 ในกรณทีีร่ะยะเวลารับซือ้คืนหนวยลงทุนตาม (9) หรือหนวยตาม (10)  

ที่มีลักษณะทำนองเดยีวกับหนวยลงทุนดังกลาวเกินกวา 60 วัน ใหนำมูลคาของ

ทรพัยสินดังกลาวมาคำนวณการดำรงเงนิกองทุนไดเพียง 50% ของมูลคาของ

ทรัพยสนินั้น 

 (11)  รายการอืน่ตามทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

หมายเหตุ : 

 1.  สินทรพัยสภาพคลองตาม (4) (5) และ (6) ตองมีลักษณะดังนี้ดวย 

      1.1  ตองเปนตราสารหนี้ท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

      1.2  ในกรณทีีม่ีการจายผลตอบแทนจากสินทรัพยสภาพคลองดงักลาว 

ผลตอบแทนนัน้ตองอยูในรูปของอัตราดอกเบีย้คงทีห่รืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

      1.3  ในกรณีเปนตราสารหนี้ท่ีมีการรับรอง รับอาวัล สลกัหลัง หรือ 

ค้ำประกันตราสาร ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จำนวน สลกัหลงัโอน

ประเภทมีสทิธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรับผดิของผูสลักหลัง 

หรือค้ำประกันตนเงินและดอกเบีย้เต็มจำนวนอยางไมมีเงื่อนไข แลวแตกรณี 

 2.  สินทรพัยสภาพคลองตาม (2) (5) และ (6) ตองมีผลการจดัอันดับ 

ความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่ผูลงทนุสามารถลงทุนได (investment grade)  

การจัดอันดับความนาเชือ่ถือดังกลาวใหหมายถึงการจัดอันดบัความนาเชื่อถือของ

ตราสาร  เวนแตในกรณทีี่สินทรพัยสภาพคลองดังกลาวไมมีผลการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสาร ใหพิจารณาเลือกใชผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

ผูมภีาระผูกพัน  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผูมีภาระผูกพันดังกลาวเปนธนาคารทีม่ีกฎหมาย

เฉพาะจัดตัง้ขึน้ใหหมายความรวมถงึอันดับความนาเชือ่ถือสนับสนุน (support 



13 
 

เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประเมินจากแนวโนม 

ทีธ่นาคารดังกลาวจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมือ่มีกรณจีำเปน 

และกรณีการพิจารณาใชขอมลูการจัดอันดับความนาเชื่อถือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วาดวยการพิจารณาใชขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยอนุโลม 

สวนของผูถอืหุนทีใ่ชในการคำนวณเงนิกองทุน 

 

 สวนของผูถอืหุนที่ปรากฏในงบการเงนิลาสุดซึง่มวีิธีการคำนวณตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน 

การบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

กรมธรรมประกันภัยที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดงันี้ 

 (1)  ตองเปนกรมธรรมประกันภัยซึง่อยางนอยตองมีเงื่อนไขความคุมครอง 

ทีค่รอบคลุมความเสียหายตอลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระทำของ

ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล กรรมการ และผูบริหารหรือบุคลากรของผูจัดการ

เงินทนุสินทรัพยดิจิทัลที่ไดกระทำไปในนามของผูจัดการเงินทุนสนิทรัพยดจิิทลั  

อันเนื่องจากสาเหตดุังนี้ 

        (ก)  ความบกพรองของกรรมการและผูบรหิารของผูจัดการเงินทุน

สินทรัพยดจิิทัลในการกำกับดูแลหรือจัดใหมีระบบงานที่เพียงพอเพื่อปองกันไมให

เกิดการกระทำที่ไมเหมาะสม  

        (ข)  เอกสารสิทธิทีแ่สดงความเปนเจาของทรัพยสินของลูกคาเสียหาย 

        (ค)  การประเมินมูลคาทรพัยสินของลูกคาที่ไมถูกตอง 

 (2)  ผูรับประกันภัยตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงันี้ โดยในการพิจารณา
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

เลือกผูรับประกันภัย ใหผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดจิิทัลคำนึงถึงความสามารถใน 

การปฏิบัติตามสัญญาของผูรับประกันภัยดวย 

        (ก)  ไดรับการจัดอันดับความแขง็แกรงทางการเงิน (financial 

strength rating) ในครั้งลาสุดในอันดับและจากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงาน ก.ล.ต. 

ยอมรับ  เวนแตในกรณทีี่ไมมีการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน  

ผูรับประกันภัยดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร 

หรือคูสัญญา (issuer rating) ในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได 

        (ข)  สามารถดำรงอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยไมต่ำกวา 200% และมกีำไรสุทธิตดิตอกันในรอบ  

3 ปบัญชีลาสดุ โดยใหพิจารณาจากงบการเงินประจำรอบปบัญชขีองผูรับประกันภัย 

ซึง่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบัอนญุาต 

 (3)  ในการคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุน 

ใหเปนไปตามหลกัเกณฑดังนี้ 

        (ก)  ในกรณทีี่กรมธรรมประกันภัยมีขอกำหนดใหผูเอาประกันภัย 

รับผิดตอความเสยีหายสวนแรก (deductible)  มิใหผูจัดการเงนิทุนสินทรัพยดิจิทัล

นำเอามูลคาความรบัผิดตอความเสียหายดังกลาวมานับรวมเปนวงเงินเพ่ือการดำรง

เงินกองทนุ 

        (ข)  ในกรณีเปนการประกันภัยแบบกลุมหรือมีผูรับผลประโยชน

หลายราย ใหคำนวณมลูคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงนิกองทุน 
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

ไดเพียงเทากับมูลคาตามสดัสวนของจำนวนเงินซึง่ผูจัดการเงนิทุนสินทรัพยดิจิทัล 

มสีิทธิจะไดรับ 

        (ค)  ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหาย

ยอนหลงัเปนระยะเวลา 10 ปนับถึงวันทีผู่จัดการเงนิทนุสินทรัพยดิจิทลัรายงาน 

การดำรงเงนิกองทนุตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือนับแตวันที่เริม่ประกอบธุรกิจ ให

คำนวณมลูคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงนิกองทุนไดเพียง 50% ของ

จำนวนเงนิซึ่งผูจัดการเงินทุนสินทรพัยดิจิทัลมีสทิธิจะไดรับที่หักดวยความรับผดิ 

ตอคาเสียหายสวนแรก (ถามี) แลว  
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 2.3 : คำอธบิายศัพท/สัญลักษณ 

คำศพัท/สญัลักษณ คำอธิบาย 

กรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทีเ่กิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance) 

เงินกองทุนสภาพคลอง 

สถาบันการเงิน 

 

 

ผูมภีาระผูกพัน 

 

การจดัอันดับความนาเชื่อถือ 

 

หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ 

 

 

 

สินทรัพยสภาพคลองหักดวยหนี้สินรวม 

นิตบิุคคลดงันี้ 

 (1)  ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

 (2)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย 

เงนิใหกูยืมของสถาบันการเงนิ 

 (3)  ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 

ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล  

ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกัน แลวแตกรณี   

การจดัอันดบัความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอนัดับความนาเชื่อถือทีไ่ดรบัการยอมรบัจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรอืสัญญา  

หนวยของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึง่มีลักษณะทำนองเดยีวกับกองทุนรวม  

แตไมรวมถึงโครงการจดัการลงทนุที่มีวัตถุประสงคหลักในการลงทนุโดยตรงในทรัพยสินที่เก่ียวของกับโครงสราง

พ้ืนฐาน (infrastructure) หรือในอสังหาริมทรัพยหรอืในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย  ทั้งนี ้

โครงการดังกลาวตองจัดตั้งโดยไดรับอนุญาต จดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดยีวกันจากหนวยงาน

กำกับดูแลหลัก (home regulator) ที่มอีำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทนุตางประเทศหรือผูรับผิดชอบใน

การดำเนินการตามโครงการดังกลาว ดังนี้ 
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NAV 

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)  หนวยงานกำกับดูแลของประเทศกลุมอาเซียนที่ลงนามรวมกันใน 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 

 (2)  หนวยงานกำกับดูแลของประเทศในภูมภิาคเอเชียภายใตกรอบเอเปค (Asia Pacific Economic 

Cooperation : APEC) ทีล่งนามรวมกันใน Memorandum of Cooperation on the Establishment and 

Implementation of the Asia Region Funds Passport 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิภายใตการบริหารจดัการ ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดอืน 

ไมนอยกวา 
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กลุม 3 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธ ีNC-3 

                  3.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง 

                  3.2 : รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคำนวณเงนิกองทุน 

                  3.3 : คำอธิบายศัพท/สญัลักษณ 

 3.1 : เงินกองทุนทีต่องดำรง 

เงินกองทุนทีต่องดำรง หมายเหตุ 

ใหดำรงเงินกองทุน > อัตราสูงสดุของมูลคาดังนี้ 

     (ก)  100,000 บาท  

   (ข)  มูลคาของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป  ทั้งนี้ เฉพาะคาใชจาย 

ทีเ่ก่ียวของกับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสนิทรัพยดิจิทัล 

     (ค)  มูลคา 10% ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ปลาสุด แตไมเกิน 5 ลานบาท  

ทัง้นี้ เฉพาะรายไดที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล 

ในการคำนวณมูลคาตาม (ข) หรือ (ค) หากผูประกอบธุรกิจประเภทการเปนท่ีปรึกษา 

ครปิโทเคอรเรนซ ีมีการประกอบธุรกิจประเภทการเปนที่ปรึกษาโทเคนดจิิทัลดวย  

ใหนำคาใชจายหรือรายไดที่เกิดจากการประกอบธุรกิจประเภทการเปนที่ปรึกษา 

คริปโทเคอรเรนซแีละการเปนที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลมารวมคำนวณในการดำรงเงินกองทุน

ตาม (ข) หรือ (ค) แลวแตกรณ ี
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 3.2 : รายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการคำนวณเงินกองทุน 

เรื่อง ประเภท / ลักษณะ 

สินทรัพยสภาพคลองทีใ่ชในการคำนวณเงินกองทุน                                      ไดแก สินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพนัดังนี้ และตองไมมลีักษณะเปน 

การลงทุนระยะสัน้โดยมีเจตนาเพ่ือการขายตอหรือแสวงหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง

หรือความแตกตางของราคา 

 (1)  เงินสด  

 (2)  เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินท่ีสามารถขอไถถอนได 

โดยไมมขีอจำกัดเรื่องกำหนดเวลาการไถถอน 

 (3)  ตราสารหนี้ภาครัฐไทยดังนี้  

                     (ก)  ตั๋วเงนิคลัง 

                     (ข)  พันธบัตรรัฐบาล  

                     (ค)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

                     (ง)  พันธบัตร ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเงนิ หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลัง

หรือกองทนุเพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเปนผูมีภาระผูกพัน 

                     ในกรณทีีต่ราสารหนี้ตาม (3) มีอายุคงเหลือเกินกวา 10 ป ตราสารหนี้

ดังกลาวตองมกีารซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาหและมีอัตราการเปลีย่นมือ (turnover) 

ยอนหลัง 3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ไมตำ่กวา 6.25% ของยอดคงคาง 

 (4)  ตราสารหนี้ตางประเทศที่มลีักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

ตาม (3) ซึ่งมีรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศเปนผูมีภาระผูกพัน 

 (5)  ตราสารหนีป้ระเภทตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเงิน พันธบัตรและหุนกู  

แตไมรวมถึงตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และหุนกูทีผู่ถอืมีภาระผูกพัน  

                ในกรณทีีต่ราสารหนี้ตาม (5) มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน ตราสารหนี้ 
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เรื่อง ประเภท / ลักษณะ 

ดงักลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลีย่ทุก 2 สปัดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือยอนหลัง  

3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ไมต่ำกวา 6.25% ของยอดคงคาง  

 (6)  หุนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่อใน 

การคำนวณดัชนี SET100  

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ 

 (8)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไว

ไมเกิน 90 วัน และมนีโยบายการลงทนุอยางใดอยางหนึ่งดังนีไ้มนอยกวา 

80% ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุนรวม 

                (ก)  มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ

หลายประเภทตาม (1) ถึง (7)   ทัง้นี้ หากเปนกรณีที่มีนโยบายลงทนุในสินทรัพย 

สภาพคลองตาม (2) (4) หรือ (5) สนิทรัพยสภาพคลองดังกลาวตองมีผลการจดัอันดับ 

ความนาเชื่อถือเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในหมายเหตุที ่2 ดวย 

                (ข)  มีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนตาม (8) (ก) 

 (9)  หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดยีวกับ

สินทรัพยใน (7) หรือ (8) 

 ในกรณทีีร่ะยะเวลารับซื้อคนืหนวยลงทนุตาม (8) หรอืหนวยลงทนุตาม (9)  

ทีม่ลีักษณะทำนองเดยีวกับหนวยลงทุนดังกลาวเกินกวา 60 วัน ใหนำมูลคาของทรัพยสิน

ดงักลาวมาคำนวณการดำรงเงินกองทุนไดเพียง 50% ของมูลคาของทรัพยสินนั้น 

 (10)  รายการอื่นตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

หมายเหตุ : 

 1.  สินทรัพยสภาพคลองตาม (3) (4) และ (5) ตองมีลักษณะดังนี้ดวย 
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เรื่อง ประเภท / ลักษณะ 

      1.1  ตองเปนตราสารหนี้ที่ขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

      1.2  ในกรณทีีม่ีการจายผลตอบแทนจากสินทรัพยสภาพคลองดงักลาว 

ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

      1.3  ในกรณเีปนตราสารหนีท้ี่มีการรับรอง รับอาวัล สลักหลงั หรอื 

ค้ำประกนัตราสาร ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลงัโอนประเภท

มสีิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรบัผิดของผูสลักหลัง หรือค้ำประกัน

ตนเงินและดอกเบี้ยเตม็จำนวนอยางไมมเีงื่อนไข แลวแตกรณ ี

 2.  สินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (4) และ (5) ตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

อยูในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได (investment grade) การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ดังกลาวใหหมายถึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร  เวนแตในกรณีทีส่ินทรัพย 

สภาพคลองดังกลาวไมมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร ใหพิจารณาเลือกใช 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูมภีาระผูกพัน  ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่มีภาระผูกพันดังกลาว

เปนธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ใหหมายความรวมถึงอันดับความนาเชื่อถือ

สนับสนุน (support credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประเมนิจากแนวโนม

ทีธ่นาคารดังกลาวจะไดรับการสนบัสนุนทางการเงนิจากรัฐบาลเมือ่มีกรณีจำเปน 

กรมธรรมประกนัภัยทีใ่ชในการคำนวณเงินกองทนุ  ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดงันี้ 

 (1)  ตองเปนกรมธรรมประกันภัยทีค่รอบคลุมความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก 

การดำเนนิงานของผูประกอบธุรกิจหรือบุคลากรของผูประกอบธุรกิจที่ไดกระทำไป 

ในนามของผูประกอบธุรกิจ 

 (2)  ใหใชกรมธรรมประกันภัยไดเฉพาะรายการการดำรงเงนิกองทุน 

ตามมลูคา 10 % ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ปลาสุด ในสวนทีเ่กินกวามูลคา 

ของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป  
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เรื่อง ประเภท / ลักษณะ 

 (3)  ในกรณทีี่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหายยอนหลัง 

นับแตวันที่เริ่มประกอบธุรกิจ ใหคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรง

เงนิกองทุนไดเพียง 50 % ของจำนวนเงนิซึ่งเอาประกนัภัย 
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 3.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ 

คำศัพท/สัญลักษณ 

ผูมีภาระผูกพัน   

 

หนวยของโครงการจัดการลงทนุตางประเทศ  

 

 

 

 

การจดัอันดับความนาเชื่อถือ  

คำอธิบาย 

 

ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล  

ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกนั แลวแตกรณี 

หนวยของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึ่งมลีักษณะทำนองเดียวกับกองทนุรวม 

แตไมรวมถึงโครงการจัดการลงทุนท่ีมีวัตถปุระสงคหลักในการลงทนุโดยตรงในทรัพยสินที่เก่ียวของกับ

โครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure) หรอืในอสังหาริมทรัพยหรือในกิจการทีป่ระกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหารมิทรัพย  ทั้งนี้ โครงการดังกลาวตองจัดตั้งโดยไดรับอนญุาต จดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใด 

ในทำนองเดียวกันจากหนวยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) ของประเทศกลุมอาเซียนทีล่งนามรวมกัน

ใน 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  ที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุน

ตางประเทศหรอืผูรับผดิชอบในการดำเนินการตามโครงการดังกลาว 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ถือท่ีไดรบัการยอมรบัจากสำนักงาน 

ก.ล.ต. ซึง่เปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 
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กรมธรรมประกนัภัย   

> 

 

กรมธรรมประกันภัยความรับผดิที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance) 

ไมนอยกวา  
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กลุม 4 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธ ีNC-4  

                 4.1 : เงนิกองทุนที่ตองดำรง 

                 4.2 : รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคำนวณเงินกองทุน 

                 4.3 : คำอธิบายศพัท/สัญลักษณ 

4.1 : เงินกองทุนท่ีตองดำรง 

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธกีารดำรงเงินกองทุน ประเภทเงินกองทุนท่ีตองดำรง  

ประเภท รายการที่ตองดำรง มูลคาเงินกองทุนท่ีตองดำรง 

(1) ผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดิจิทัลที่ไมได 

เปนผูประกอบธุรกิจ

ประเภท (2) (3) หรือ (4) 

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด

ระหวางเงนิกองทุนสภาพคลองสทุธิ 

(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 2) 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 

เงนิกองทุนสภาพคลองสทุธิ 

(% ของมูลคาทรัพยสินของ

ลูกคา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 25 ลานบาท 

 

> 100% ของทรัพยสินที่จัดเก็บในระบบของ 

ผูประกอบธุรกิจที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายเม่ือ 

ทำธุรกรรมเทานั้น (hot wallet)3 และ > 2% ของ

ทรัพยสินที่จดัเก็บในระบบของผูประกอบธุรกิจ 

ทีเ่ชื่อมตอกับเครือขายเม่ือทำธุรกรรมเทานั้น 

(cold wallet)3 

 

 

 

 

 

(2) ผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดจิิทัลและ 

เปนบริษัทหลกัทรัพย 

หรือผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา  

ซึง่มหีนาทีต่องดำรง

เงนิกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและ 

ดำรงเงินกองทุนดังตอไปนีโ้ดยครบถวน

ตามลำดับ 

1. ดำรงเงนิกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสดุ 

ระหวางเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 3)  

2. ดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

(ประเภท 2) 

 

 
3 ผูประกอบธุรกิจอาจใชวงเงนิคุมครองของกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสยีหายของทรพัยสนิของลกูคา เพื่อหักกลบมูลคาทรัพยสินของลูกคาที่ผูประกอบธุรกิจเก็บรักษาไวได 
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธกีารดำรงเงินกองทุน ประเภทเงินกองทุนท่ีตองดำรง  

ประเภท รายการที่ตองดำรง มูลคาเงินกองทุนท่ีตองดำรง 

ตลาดหลักทรัพยวาดวย

การดำรงเงนิกองทุนของ 

ผูประกอบธุรกิจ 

การจัดการกองทุนรวม  

การจดัการกองทุน 

สวนบคุคล การเปน

นายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและ 

การจัดจำหนาย

หลักทรัพยที่เปน 

หนวยลงทุน และ 

การเปนผูจัดการเงินทุน

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

 

 

3. กรณีเปนบริษัทจัดการ ใหดำรงเงินกองทุน

สภาพคลองสุทธิ (ประเภท 4) หรือกรณีเปน 

ผูประกอบธุรกิจอ่ืนทีม่ิใชบริษัทจัดการ  

ใหดำรงเงนิกองทุนสภาพคลองสทุธิ  

(ประเภท 5) แลวแตกรณ ี  

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

เงนิกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ

(รองรับความตอเนื่องของ

ธุรกิจ)  

 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

(รองรบัความรับผิดจาก 

การปฏิบัติงาน) 

 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(รองรับความรับผิดจาก 

การปฏิบัติงาน) 

 

เงินกองทนุสภาพคลองสทุธิ 

 

> มูลคาของคาใชจายที่เก่ียวของกับการประกอบ

ธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป 

 

 

> 0.01% ของ NAV4 

 

 

 

> 12% ของรายไดที่เกี่ยวของกับ 

การประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยตอป5 

 

 

> มูลคา 10% ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ป

ลาสุด6 แตไมเกิน 5 ลานบาท ทั้งนี้ เฉพาะรายได 

ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

 
4 สามารถใชมูลคาจากวงเงนิคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยทดแทนเงินกองทุนสภาพคลองได  
5 สามารถใชมูลคาจากวงเงินคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยทดแทนเงินกองทนุสภาพคลองได 
6  ใชกรมธรรมประกันภัยไดเฉพาะในสวนที่เกินกวามูลคาของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป  



27 
 

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธกีารดำรงเงินกองทุน ประเภทเงินกองทุนท่ีตองดำรง  

ประเภท รายการที่ตองดำรง มูลคาเงินกองทุนท่ีตองดำรง 

(3) ผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดิจิทัลและ 

เปนบริษัทหลักทรัพย

หรือผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

ซึง่มีหนาท่ีดำรง

เงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวย

การดำรงเงินกองทนุของ 

ผูประกอบธุรกิจการเปน 

ที่ปรึกษาการลงทุนและ 

ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

 

 

 

 

 

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด

ระหวาง 

1. จำนวนไมนอยกวามูลคาสูงสุดระหวาง

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 1) กับ 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 3)  

กับ 

2. เงนิกองทนุสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 2) 

ซึ่งรวมกับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 6) 
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธกีารดำรงเงินกองทุน ประเภทเงินกองทุนท่ีตองดำรง  

ประเภท รายการที่ตองดำรง มูลคาเงินกองทุนท่ีตองดำรง 

(4) ผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดิจิทัล 

และเปนศูนยรับฝาก

หลักทรัพย7 

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด 

ระหวางเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 2)  

 

 
7 วิธีการดำรงเงินกองทุนของผูใหบริการรบัฝากสินทรพัยดิจิทัลที่เปนศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนวิธีการดำรงเงินกองทุนสำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลเทานั้น  ทั้งนี้ ในสวนของการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลกัทรัพย  

ใหศูนยรบัฝากหลกัทรัพยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการในการประกอบการเปนสำนักหักบัญชีหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรพัย 
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4.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการคำนวณเงินกองทุน 

เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน                                       ไดแกสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี ้ 

 (1)  เงนิสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน 

 (2)  ตัว๋สัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงนิตามกฎหมาย

วาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

 (3)  เงนิลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซือ้ขายลวงหนา และตราสาร 

ทางการเงนิอ่ืน 

 (4)  สนิทรัพยดิจิทัล 

 (5)  รายการอืน่ตามทีส่ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

หนี้สินรวมทีใ่ชในการคำนวณเงินกองทุน  รายการหนี้สนิหรือภาระผูกพันดงันี้ 

 (1)  รายการหนี้สินทุกรายการทีป่รากฏในงบการเงนิและภาระผกูพันอืน่ 

แตไมรวมถึงหนี้สินรายการดังนี้ 

       (ก)  หนีส้ินทีก่ำหนดสิทธิของเจาหนี้ไวดอยกวาเจาหนี้สามัญทัว่ไป 

โดยหนี้สนิดังกลาวตองไมมปีระกันและไมมีเงื่อนไขใหเจาหนี้มสีิทธิเรียกใหมี 

การชำระหนีก้อนกำหนด  ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินกวามูลคาของสวนของผูถือหุนของ

ผูประกอบธุรกิจ 

       (ข)  สญัญาเชาทางการเงินทีใ่หสิทธิผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชา 

(financing lease) ซึง่ผูประกอบธุรกิจในฐานะผูเชาสามารถบอกเลิกการเชากอน

กำหนดไดโดยไมตองซื้อทรัพยสินนั้นไป  ยกเวนสวนที่เปนเบีย้ปรับที่เกิดจากการ

บอกเลิกสญัญากอนกำหนด 

       (ค)  รายการอ่ืนตามท่ีสำนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

 (2)  รายการภาระผูกพันอ่ืนที่ไมปรากฏในงบการเงิน ซึง่อาจกอใหเกิดภาระ

หนี้สินแกผูประกอบธุรกิจไดในภายหลัง ไดแก 

       (ก)  ภาระจากการค้ำประกัน รับรอง หรอือาวัลตั๋วเงิน 

       (ข)  ภาระผกูพันอ่ืนทีผู่ใหบริการรับฝากสินทรัพยดจิิทัลตองชำระเงิน

หรือทรัพยสนิอ่ืนเมื่อเกิดเหตุการณที่กำหนดไว 

       (ค)  ภาระผกูพันอ่ืนตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

กรมธรรมประกันภัยที่ใชในการคำนวณเงนิกองทุน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดังนี้ 

 (1)  ตองเปนกรมธรรมประกันภัยซึง่อยางนอยตองมีเงื่อนไขความคุมครอง 

ทีค่รอบคลมุความเสียหายตอลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระทำของ 

ผูประกอบธุรกิจ กรรมการ และผูบริหารหรอืบุคลากรของผูประกอบธุรกิจที่ได

กระทำไปในนามของผูประกอบธุรกิจอันเนื่องจากสาเหตดุังนี ้

      (ก)  ความบกพรองของกรรมการและผูบริหารของผูประกอบธุรกิจใน

การกำกับดูแลหรือจัดใหมรีะบบงานท่ีเพียงพอเพือ่ปองกันไมใหเกิดการกระทำที่ไม

เหมาะสม  

      (ข)  เอกสารสิทธิทีแ่สดงความเปนเจาของทรัพยสินของลูกคาเสียหาย 

      (ค)  การประเมินมูลคาทรพัยสินของลูกคาทีไ่มถูกตอง 

 (2)  ผูรับประกันภัยตองมลีักษณะอยางใดอยางหนึ่งดงันี้ โดยในการพิจารณา

เลือกผูรับประกันภัย ใหผูประกอบธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบตัิตาม

สัญญาของผูรับประกันภัยดวย 

      (ก)  ไดรับการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน (financial 

strength rating) ในครั้งลาสุดในอันดับและจากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงาน ก.ล.ต.
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เรื่อง ประเภท / ลกัษณะ 

ยอมรบั  เวนแตในกรณทีี่ไมมีการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน  

ผูรบัประกันภัยดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร 

หรือคูสัญญา (issuer rating) ในอันดับทีผู่ลงทนุสามารถลงทุนได 

        (ข)  สามารถดำรงอัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยไมต่ำกวา 200% และมีกำไรสุทธิติดตอกันในรอบ  

3 ปบัญชีลาสุด โดยใหพิจารณาจากงบการเงนิประจำรอบปบัญชขีองผูรับประกันภัย 

ซึง่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชรีับอนญุาต 

 (3)  ในการคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงนิกองทุน 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

       (ก)  ในกรณีทีก่รมธรรมประกันภัยมีขอกำหนดใหผูเอาประกันภัย 

รับผดิตอความเสยีหายสวนแรก (deductible)  มิใหผูประกอบธุรกิจนำเอามลูคา

ความรับผิดตอความเสยีหายดังกลาวมานบัรวมเปนวงเงินเพื่อการดำรงเงินกองทุน 

       (ข)  ในกรณีเปนการประกันภัยแบบกลุมหรือมีผูรับผลประโยชนหลาย

ราย ใหคำนวณมลูคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทนุ 

ไดเพียงเทากับมลูคาตามสดัสวนของจำนวนเงินซึง่ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรบั 

       (ค)  ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหาย

ยอนหลงัเปนระยะเวลา 10 ปนับถึงวันที่ผูประกอบธุรกิจรายงานการดำรง

เงินกองทนุตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรอืนับแตวันที่เริม่ประกอบธุรกิจ ใหคำนวณมลูคา

ของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงนิกองทุนไดเพียง 50% ของจำนวนเงินซึ่ง 

ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรับที่หักดวยความรบัผิดตอคาเสียหายสวนแรก (ถาม)ี แลว  
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 4.3 : คำอธบิายศพัท/สญัลักษณ 

คำศพัท/สญัลักษณ คำอธิบาย 

กรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทีเ่กิดขึน้จากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance) 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยง 

เงินกองทุนสภาพคลอง 

คาความเสี่ยง 

 

 

การจดัอันดับความนาเชื่อถือ 

สินทรัพยสภาพคลองหักดวยหนีส้ินรวม 

คาความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูประกอบธุรกิจ ตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดใน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการคำนวณและการจัดทำรายงาน

การคำนวณเงินกองทุน 

การจดัอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ถือที่ไดรับการยอมรบัจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรอืสัญญา 

 

 


