ภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจ

[แนบทายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 19/2561 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 27/2565 (ฉบับที่ 18)]

การดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจ
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล บริษัทหลักทรัพย หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี ดำรงเงินกองทุนไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
ตอการเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจในแตละประเภท ใหผูประกอบธุรกิจดำรงเงินกองทุนโดยครบถวนตามหลักเกณฑในตารางดังนี้
ดำรงเงินกองทุนโดย วิธี NC-1 วิธี NC-2 วิธี NC-3 วิธี NC-4

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ
1. ผูประกอบธุรกิจสินทรัพย
ดิจิทัลประเภทเดียว

ประกอบธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
(1) ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล
(2) นายหนาซือ้ ขายสินทรัพยดิจิทัล
(3) ผูคาสินทรัพยดิจิทัล



ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล มีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง1



ไมมีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง
ที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล

มีการเก็บรักษาทรัพยสนิ ของลูกคาไวในความครอบครอง
ไมมีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง

ผูใหบริการรับฝากสินทรัพย
ดิจิทัล
1






คำวา “เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง” ในภาคผนวกนี้ หมายความวา เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครองไมวาจะเกิดจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด

2
ประเภทของผูประกอบธุรกิจ

ดำรงเงินกองทุนโดย วิธี NC-1 วิธี NC-2 วิธี NC-3 วิธี NC-4

2. ผูป ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลมากกวา 1 ประเภท และมีการเก็บรักษาทรัพยสนิ ของลูกคาไวในความครอบครอง
(ไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจบางประเภทหรือทุกประเภทก็ตาม)
3. ผูประกอบธุรกิจสินทรัพย
ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดจิ ิทัล และประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั อื่น
ดิจิทลั มากกวา 1 ประเภท และ
ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้
มีการดำเนินการกับทรัพยสิน
(1) ศูนยซอื้ ขายสินทรัพยดิจิทัล
ของลูกคาอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(2) นายหนาซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล
(3.1) ไมมีการเก็บรักษา
(3) ผูคาสินทรัพยดิจิทัล
ทรัพยสนิ ของลูกคาไวในความ
(4) การประกอบธุรกิจตาม (1) (2) หรือ (3) โดยมีการประกอบธุรกิจ
ครอบครอง หรือ
ที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัลดวย
(3.2) เปนนายหนาซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทัลที่มีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคาไวใน
ความครอบครองแตไมสามารถ
เขาถึงหรือโอนทรัพยสนิ ของ
ลูกคาออกไปได เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกคา
เปนรายครั้ง
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กลุม 1 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1
1.1 : เงินกองทุนที่ตอ งดำรง
1.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
1.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
1.1 : เงินกองทุนทีต่ องดำรง
ลำดับ

ประเภทของผูป ระกอบธุรกิจ

เงินกองทุนที่ตองดำรง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ลานบาท

2

1

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลทีม่ ีการเก็บ
รักษาทรัพยสินของลูกคา

2

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิ ิทัลทีไ่ มมีการเก็บ
รักษาทรัพยสนิ ของลูกคา

> 15
-

สวนของผูถือหุน

% ของมูลคาทรัพยสินของลูกคา2
ทรัพยสินทีจ่ ัดเก็บในระบบ
ทรัพยสินที่จัดเก็บในระบบของ
ของผูประกอบธุรกิจที่ไมได
ผูประกอบธุรกิจที่เชื่อมตอกับ
เชื่อมตอกับเครือขายเมื่อทำ เครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น
ธุรกรรมเทานั้น (hot
(cold wallet)
wallet)
> 5%
> 1%
-

-

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลอาจใชวงเงินคุม ครองของกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพยสนิ ของลูกคา เพื่อหักกลบมูลคาทรัพยสินของลูกคาได

> 5 ลานบาท (กรณีเปน
ศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล)
> 2.5 ลานบาท (กรณีเปน
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ลำดับ

ประเภทของผูป ระกอบธุรกิจ

เงินกองทุนที่ตองดำรง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ลานบาท

สวนของผูถือหุน

% ของมูลคาทรัพยสินของลูกคา2
ทรัพยสินทีจ่ ัดเก็บในระบบ
ทรัพยสินที่จัดเก็บในระบบของ
ของผูประกอบธุรกิจที่ไมได
ผูประกอบธุรกิจที่เชื่อมตอกับ
เชื่อมตอกับเครือขายเมื่อทำ เครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น
ธุรกรรมเทานั้น (hot
(cold wallet)
wallet)
ผูคาสินทรัพยดิจิทัล)
> 5 แสนบาท (กรณีเปน
นายหนาซือ้ ขาย
สินทรัพยดจิ ิทัล)

3

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิ ิทัลประเภท
นายหนาซื้อขายสินทรัพยดจิ ิทัลทีเ่ ก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง แต
ไมสามารถเขาถึงหรือโอนทรัพยสินของลูกคา
ออกไปได เวนแตไดรับความยินยอมจาก
ลูกคาเปนรายครั้ง

-

-

-

> 2.5 ลานบาท
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1.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
เรื่อง
สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน

หนี้สินรวมทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
ไดแกสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี้
(1) เงินสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน
(2) ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(3) เงินลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซือ้ ขายลวงหนา และตราสาร
ทางการเงินอื่น
(4) สินทรัพยดิจิทัล
(5) รายการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
รายการหนี้สินหรือภาระผูกพันดังนี้
(1) รายการหนี้สินทุกรายการทีป่ รากฏในงบการเงินและภาระผูกพันอื่น
แตไมรวมถึงหนี้สินรายการดังนี้
(ก) หนี้สินทีก่ ำหนดสิทธิของเจาหนี้ไวดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป
โดยหนี้สินดังกลาวตองไมมปี ระกันและไมมีเงื่อนไขใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหมี
การชำระหนีก้ อนกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะสวนทีไ่ มเกินกวามูลคาของสวนของผูถือหุนของ
ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล
(ข) สัญญาเชาทางการเงินทีใ่ หสิทธิผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชา
(financing lease) ซึง่ ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิ ิทลั ในฐานะผูเชาสามารถ
บอกเลิกการเชากอนกำหนดไดโดยไมตอ งซื้อทรัพยสินนั้นไป ยกเวนสวนที่เปนเบี้ย
ปรับที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญากอนกำหนด
(ค) รายการอื่นตามทีส่ ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
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เรื่อง

สวนของผูถอื หุน ทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
(2) รายการภาระผูกพันอื่นที่ไมปรากฏในงบการเงิน ซึง่ อาจกอใหเกิดภาระ
หนี้สินแกผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลไดในภายหลัง ไดแก
(ก) ภาระจากการค้ำประกัน รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงิน
(ข) ภาระผูกพันอืน่ ที่ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลตองชำระเงิน
หรือทรัพยสนิ อื่นเมื่อเกิดเหตุการณที่กำหนดไว
(ค) ภาระผูกพันอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ผลรวมของ
(1) สวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินลาสุด ซึ่งมีวิธีการคำนวณตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
(2) ทุนที่ออกและชำระแลว ซึ่งรวมสวนเกินมูลคาหุนและหักสวนลด
มูลคาหุน แลว ทั้งนี้ เฉพาะสวนทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนหรือ
ลดทุนของผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลที่ยังไมถูกนับรวมเปนสวนของผูถือหุนใน
การจัดทำงบการเงินงวดลาสุด
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1.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
คำศัพท/สัญลักษณ

คำอธิบาย

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยง

เงินกองทุนสภาพคลอง

สินทรัพยสภาพคลองหักดวยหนี้สินรวม

คาความเสีย่ ง

คาความเสีย่ งที่เกิดจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลหรือการดำเนินการอืน่ ใดของผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั ตาม
หลักเกณฑที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการคำนวณและการ
จัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน

>

ไมนอยกวา
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กลุม 2 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2
2.1 : เงินกองทุนที่ตอ งดำรง
2.2 : รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
2.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
2.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง
ลำดับ

ประเภทของเงินกองทุน

1

เงินกองทุนขั้นตน

2

เงินกองทุนสวนเพิ่ม
เพื่อรองรับความตอเนื่องของธุรกิจ

เงินกองทุนทีต่ องดำรง

มูลคาทีต่ องดำรง

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน

> 20 ลานบาท
กรณีทมี่ ีการใหบริการแกลูกคาประเภท
อื่นนอกเหนือจากผูล งทุนสถาบัน
> 10 ลานบาท
กรณีที่ใหบริการเฉพาะแกลูกคาที่เปน
ผูลงทุนสถาบัน

เงินกองทุนสภาพคลอง

> มูลคาของคาใชจาย
ทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
โดยเฉลีย่ ในรอบ 3 เดือนตอป

ในการดำรงเงินกองทุนขัน้ ตน (ลำดับ 1) และ
เงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับ
ความตอเนื่องของธุรกิจ (ลำดับ 2)
ใหผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล
ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด
ระหวางเงินกองทุน 2 ประเภทดังกลาว
โดยอยางนอยตองประกอบดวยเงินกองทุน
สภาพคลองไมนอยกวามูลคาของคาใชจาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลีย่
ในรอบ 3 เดือนตอป
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ลำดับ
3

ประเภทของเงินกองทุน
เงินกองทุนสวนเพิ่ม
เพื่อรองรับความรับผิดจากการ
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ : กรณีเปนผูจัดการเงินทุน
สินทรัพยดิจิทัล และเปนผูป ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยที่มหี นาที่ดำรง
เงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการดำรงเงินกองทุนของ
ผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคา
หลักทรัพยและการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และ
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ใหดำรงเงินกองทุน (ในสวน
ของการเปนผูจัดการเงินทุนสินทรัพย
ดิจิทัล) เฉพาะลำดับ 3 (เงินกองทุน
สวนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจาก
การปฏิบัติงาน)

เงินกองทุนทีต่ องดำรง

มูลคาทีต่ องดำรง

หมายเหตุ

เงินกองทุนสภาพคลอง

> 0.01%
ของ NAV

สามารถใชมูลคาจากรายการดังนี้ทดแทน
เงินกองทุนสภาพคลองได
1. วงเงินคุม ครองตามกรมธรรมประกันภัย
2. สวนของผูถือหุนที่เกินกวา
มูลคาที่ตองดำรงเพื่อเปน
เงินกองทุนขั้นตน
โดยใหใชทดแทนไดไมเกิน
0.002% ของ NAV
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2.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
เรื่อง
สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
สินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี้ และตองไมมลี ักษณะเปนการลงทุน
ระยะสั้นโดยมีเจตนาเพื่อการขายตอหรือแสวงหาประโยชนจากการเปลีย่ นแปลง
หรือความแตกตางของราคา
(1) เงินสด
(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของสถาบันการเงินทีส่ ามารถ
ขอไถถอนไดโดยไมมีขอจำกัดเรื่องกำหนดเวลาการไถถอน
(3) ลูกหนี้คา ธรรมเนียมคางรับทีม่ ีอายุครบกำหนดชำระหนี้คงเหลือ
ไมเกิน 90 วัน
(4) ตราสารหนีภ้ าครัฐไทยดังนี้
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล
(ค) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(ง) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลัง
หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูมภี าระผูกพัน
ในกรณีทตี่ ราสารหนี้ตาม (4) มีอายุคงเหลือเกินกวา 10 ป ตราสารหนี้
ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือ
(turnover) ยอนหลัง 3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ ไมตำ่ กวา 6.25% ของยอดคงคาง
(5) ตราสารหนี้ตา งประเทศที่มลี ักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้
ภาครัฐไทยตาม (4) ซึ่งมีรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
เปนผูมีภาระผูกพัน
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
(6) ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรและหุนกู
แตไมรวมถึงตราสารหนี้ที่มีสัญญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง ตราสารหนีด้ อ ยสิทธิ
เพื่อนับเปนเงินกองทุนสถาบันการเงิน และหุนกูที่ผูถือมีภาระผูกพัน
ในกรณีที่ตราสารหนี้ตาม (6) มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน ตราสารหนี้
ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือยอนหลัง
3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ ไมตำ่ กวา 6.25% ของยอดคงคาง
(7) หุน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่อ
ในการคำนวณดัชนี SET100
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมทีม่ ีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนไวไมเกิน 90 วัน และมีนโยบายการลงทุนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
ไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ก) มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภทตาม (1) (2) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่มี
นโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (5) หรือ (6) สินทรัพยสภาพคลอง
ดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
ในหมายเหตุที่ 2 ดวย
(ข) มีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนตาม (9) (ก)
(10) หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศที่มลี ักษณะในทำนอง
เดียวกับสินทรัพยใน (8) หรือ (9)
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
ในกรณีทรี่ ะยะเวลารับซือ้ คืนหนวยลงทุนตาม (9) หรือหนวยตาม (10)
ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหนวยลงทุนดังกลาวเกินกวา 60 วัน ใหนำมูลคาของ
ทรัพยสินดังกลาวมาคำนวณการดำรงเงินกองทุนไดเพียง 50% ของมูลคาของ
ทรัพยสนิ นั้น
(11) รายการอืน่ ตามทีส่ ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หมายเหตุ :
1. สินทรัพยสภาพคลองตาม (4) (5) และ (6) ตองมีลักษณะดังนี้ดวย
1.1 ตองเปนตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1.2 ในกรณีทมี่ ีการจายผลตอบแทนจากสินทรัพยสภาพคลองดังกลาว
ผลตอบแทนนัน้ ตองอยูในรูปของอัตราดอกเบีย้ คงทีห่ รืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
1.3 ในกรณีเปนตราสารหนี้ที่มีการรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือ
ค้ำประกันตราสาร ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้ จำนวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสทิ ธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรับผิดของผูสลักหลัง
หรือค้ำประกันตนเงินและดอกเบีย้ เต็มจำนวนอยางไมมีเงื่อนไข แลวแตกรณี
2. สินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (5) และ (6) ตองมีผลการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได (investment grade)
การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือดังกลาวใหหมายถึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสาร เวนแตในกรณีที่สินทรัพยสภาพคลองดังกลาวไมมีผลการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของตราสาร ใหพิจารณาเลือกใชผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
ผูมภี าระผูกพัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูมีภาระผูกพันดังกลาวเปนธนาคารทีม่ ีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ใหหมายความรวมถึงอันดับความนาเชือ่ ถือสนับสนุน (support
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประเมินจากแนวโนม
ทีธ่ นาคารดังกลาวจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมือ่ มีกรณีจำเปน
และกรณีการพิจารณาใชขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการพิจารณาใชขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยอนุโลม

สวนของผูถอื หุน ทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

สวนของผูถอื หุนที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดซึง่ มีวิธีการคำนวณตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี

กรมธรรมประกันภัยที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน

ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดังนี้
(1) ตองเปนกรมธรรมประกันภัยซึง่ อยางนอยตองมีเงื่อนไขความคุมครอง
ทีค่ รอบคลุมความเสียหายตอลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระทำของ
ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล กรรมการ และผูบริหารหรือบุคลากรของผูจัดการ
เงินทุนสินทรัพยดิจิทัลที่ไดกระทำไปในนามของผูจ ัดการเงินทุนสินทรัพยดจิ ิทลั
อันเนื่องจากสาเหตุดังนี้
(ก) ความบกพรองของกรรมการและผูบริหารของผูจัดการเงินทุน
สินทรัพยดจิ ิทัลในการกำกับดูแลหรือจัดใหมีระบบงานที่เพียงพอเพื่อปองกันไมให
เกิดการกระทำที่ไมเหมาะสม
(ข) เอกสารสิทธิทแี่ สดงความเปนเจาของทรัพยสินของลูกคาเสียหาย
(ค) การประเมินมูลคาทรัพยสินของลูกคาที่ไมถูกตอง
(2) ผูร ับประกันภัยตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ โดยในการพิจารณา
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
เลือกผูรับประกันภัย ใหผจู ัดการเงินทุนสินทรัพยดจิ ิทัลคำนึงถึงความสามารถใน
การปฏิบัติตามสัญญาของผูรับประกันภัยดวย
(ก) ไดรับการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน (financial
strength rating) ในครั้งลาสุดในอันดับและจากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ยอมรับ เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน
ผูรับประกันภัยดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร
หรือคูสัญญา (issuer rating) ในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได
(ข) สามารถดำรงอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยไมต่ำกวา 200% และมีกำไรสุทธิตดิ ตอกันในรอบ
3 ปบัญชีลาสุด โดยใหพิจารณาจากงบการเงินประจำรอบปบัญชีของผูรับประกันภัย
ซึง่ ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
(3) ในการคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมีขอกำหนดใหผูเอาประกันภัย
รับผิดตอความเสียหายสวนแรก (deductible) มิใหผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล
นำเอามูลคาความรับผิดตอความเสียหายดังกลาวมานับรวมเปนวงเงินเพื่อการดำรง
เงินกองทุน
(ข) ในกรณีเปนการประกันภัยแบบกลุม หรือมีผรู ับผลประโยชน
หลายราย ใหคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุน
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
ไดเพียงเทากับมูลคาตามสัดสวนของจำนวนเงินซึง่ ผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัล
มีสิทธิจะไดรับ
(ค) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหาย
ยอนหลังเปนระยะเวลา 10 ปนับถึงวันทีผ่ ูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทลั รายงาน
การดำรงเงินกองทุนตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือนับแตวันที่เริม่ ประกอบธุรกิจ ให
คำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุนไดเพียง 50% ของ
จำนวนเงินซึ่งผูจัดการเงินทุนสินทรัพยดิจิทัลมีสทิ ธิจะไดรับที่หักดวยความรับผิด
ตอคาเสียหายสวนแรก (ถามี) แลว
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2.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
คำศัพท/สัญลักษณ

คำอธิบาย

กรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance)

เงินกองทุนสภาพคลอง

สินทรัพยสภาพคลองหักดวยหนี้สินรวม

สถาบันการเงิน

นิตบิ ุคคลดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(3) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

ผูมภี าระผูกพัน

ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่งจาย ผูร ับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกัน แลวแตกรณี

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทีไ่ ดรบั การยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ

หนวยของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึง่ มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
แตไมรวมถึงโครงการจัดการลงทุนที่มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนโดยตรงในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงสราง
พื้นฐาน (infrastructure) หรือในอสังหาริมทรัพยหรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้
โครงการดังกลาวตองจัดตั้งโดยไดรับอนุญาต จดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันจากหนวยงาน
กำกับดูแลหลัก (home regulator) ที่มอี ำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนตางประเทศหรือผูรับผิดชอบใน
การดำเนินการตามโครงการดังกลาว ดังนี้
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(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) หนวยงานกำกับดูแลของประเทศในภูมภิ าคเอเชียภายใตกรอบเอเปค (Asia Pacific Economic
Cooperation : APEC) ทีล่ งนามรวมกันใน Memorandum of Cooperation on the Establishment and
Implementation of the Asia Region Funds Passport
NAV

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิภายใตการบริหารจัดการ ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือน

>

ไมนอยกวา
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กลุม 3 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3
3.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง
3.2 : รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
3.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
3.1 : เงินกองทุนทีต่ องดำรง
เงินกองทุนทีต่ องดำรง
ใหดำรงเงินกองทุน > อัตราสูงสุดของมูลคาดังนี้
(ก) 100,000 บาท
(ข) มูลคาของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป ทั้งนี้ เฉพาะคาใชจาย
ทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล
(ค) มูลคา 10% ของรายไดตอ ปเฉลี่ยในรอบ 3 ปลา สุด แตไมเกิน 5 ลานบาท
ทัง้ นี้ เฉพาะรายไดที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพยดิจิทัล

หมายเหตุ
ในการคำนวณมูลคาตาม (ข) หรือ (ค) หากผูประกอบธุรกิจประเภทการเปนที่ปรึกษา
คริปโทเคอรเรนซี มีการประกอบธุรกิจประเภทการเปนที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลดวย
ใหนำคาใชจายหรือรายไดที่เกิดจากการประกอบธุรกิจประเภทการเปนที่ปรึกษา
คริปโทเคอรเรนซีและการเปนที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลมารวมคำนวณในการดำรงเงินกองทุน
ตาม (ข) หรือ (ค) แลวแตกรณี
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3.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
เรื่อง
สินทรัพยสภาพคลองทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
ไดแก สินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี้ และตองไมมลี ักษณะเปน
การลงทุนระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพื่อการขายตอหรือแสวงหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง
หรือความแตกตางของราคา
(1) เงินสด
(2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินที่สามารถขอไถถอนได
โดยไมมขี อจำกัดเรื่องกำหนดเวลาการไถถอน
(3) ตราสารหนี้ภาครัฐไทยดังนี้
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล
(ค) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(ง) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลัง
หรือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูมีภาระผูกพัน
ในกรณีทตี่ ราสารหนี้ตาม (3) มีอายุคงเหลือเกินกวา 10 ป ตราสารหนี้
ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาหและมีอัตราการเปลีย่ นมือ (turnover)
ยอนหลัง 3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ ไมตำ่ กวา 6.25% ของยอดคงคาง
(4) ตราสารหนี้ตา งประเทศที่มลี ักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
ตาม (3) ซึ่งมีรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศเปนผูมีภาระผูกพัน
(5) ตราสารหนีป้ ระเภทตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรและหุน กู
แตไมรวมถึงตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง และหุนกูท ผี่ ูถอื มีภาระผูกพัน
ในกรณีทตี่ ราสารหนี้ตาม (5) มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน ตราสารหนี้
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
ดังกลาวตองมีการซื้อขายโดยเฉลีย่ ทุก 2 สัปดาหและมีอัตราการเปลี่ยนมือยอนหลัง
3 เดือนลาสุดโดยเฉลีย่ ไมต่ำกวา 6.25% ของยอดคงคาง
(6) หุน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่อใน
การคำนวณดัชนี SET100
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไว
ไมเกิน 90 วัน และมีนโยบายการลงทุนอยางใดอยางหนึ่งดังนีไ้ มนอยกวา
80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ก) มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
หลายประเภทตาม (1) ถึง (7) ทัง้ นี้ หากเปนกรณีที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย
สภาพคลองตาม (2) (4) หรือ (5) สินทรัพยสภาพคลองดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในหมายเหตุที่ 2 ดวย
(ข) มีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนตาม (8) (ก)
(9) หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับ
สินทรัพยใน (7) หรือ (8)
ในกรณีทรี่ ะยะเวลารับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม (8) หรือหนวยลงทุนตาม (9)
ทีม่ ลี ักษณะทำนองเดียวกับหนวยลงทุนดังกลาวเกินกวา 60 วัน ใหนำมูลคาของทรัพยสิน
ดังกลาวมาคำนวณการดำรงเงินกองทุนไดเพียง 50% ของมูลคาของทรัพยสินนั้น
(10) รายการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หมายเหตุ :
1. สินทรัพยสภาพคลองตาม (3) (4) และ (5) ตองมีลักษณะดังนี้ดวย
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เรื่อง

กรมธรรมประกันภัยทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
1.1 ตองเปนตราสารหนี้ที่ขนึ้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
1.2 ในกรณีทมี่ ีการจายผลตอบแทนจากสินทรัพยสภาพคลองดังกลาว
ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
1.3 ในกรณีเปนตราสารหนีท้ ี่มีการรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือ
ค้ำประกันตราสาร ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภท
มีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ำประกัน
ตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอยางไมมเี งื่อนไข แลวแตกรณี
2. สินทรัพยสภาพคลองตาม (2) (4) และ (5) ตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได (investment grade) การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ดังกลาวใหหมายถึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร เวนแตในกรณีทสี่ ินทรัพย
สภาพคลองดังกลาวไมมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร ใหพิจารณาเลือกใช
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูม ภี าระผูกพัน ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ูมีภาระผูกพันดังกลาว
เปนธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ใหหมายความรวมถึงอันดับความนาเชื่อถือ
สนับสนุน (support credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประเมินจากแนวโนม
ทีธ่ นาคารดังกลาวจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมือ่ มีกรณีจำเปน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดังนี้
(1) ตองเปนกรมธรรมประกันภัยทีค่ รอบคลุมความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานของผูประกอบธุรกิจหรือบุคลากรของผูประกอบธุรกิจที่ไดกระทำไป
ในนามของผูประกอบธุรกิจ
(2) ใหใชกรมธรรมประกันภัยไดเฉพาะรายการการดำรงเงินกองทุน
ตามมูลคา 10 % ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ปลาสุด ในสวนทีเ่ กินกวามูลคา
ของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
(3) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหายยอนหลัง
นับแตวันที่เริ่มประกอบธุรกิจ ใหคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรง
เงินกองทุนไดเพียง 50 % ของจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
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3.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
คำศัพท/สัญลักษณ

คำอธิบาย

ผูมีภาระผูกพัน

ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค้ำประกัน แลวแตกรณี

หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ

หนวยของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
แตไมรวมถึงโครงการจัดการลงทุนที่มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนโดยตรงในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) หรือในอสังหาริมทรัพยหรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ โครงการดังกลาวตองจัดตั้งโดยไดรับอนุญาต จดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใด
ในทำนองเดียวกันจากหนวยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) ของประเทศกลุมอาเซียนทีล่ งนามรวมกัน
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
ตางประเทศหรือผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามโครงการดังกลาว

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือที่ไดรบั การยอมรับจากสำนักงาน
ก.ล.ต. ซึง่ เปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
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กรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance)

>

ไมนอยกวา
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กลุม 4 : การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4
4.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง
4.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
4.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
4.1 : เงินกองทุนที่ตองดำรง
ประเภทของผูประกอบธุรกิจ
(1) ผูใหบริการรับฝาก
สินทรัพยดิจิทัลที่ไมได
เปนผูประกอบธุรกิจ
ประเภท (2) (3) หรือ (4)
(2) ผูใหบริการรับฝาก
สินทรัพยดจิ ิทัลและ
เปนบริษัทหลักทรัพย
หรือผูประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ซึง่ มีหนาทีต่ องดำรง
เงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ

วิธกี ารดำรงเงินกองทุน
ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด
ระหวางเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 2)
ดำรงเงินกองทุนดังตอไปนีโ้ ดยครบถวน
ตามลำดับ
1. ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด
ระหวางเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 3)
2. ดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 2)

ประเภทเงินกองทุนที่ตองดำรง
ประเภท

รายการที่ตองดำรง

1

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

> 25 ลานบาท

2

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(% ของมูลคาทรัพยสินของ
ลูกคา)

> 100% ของทรัพยสินที่จัดเก็บในระบบของ
ผูประกอบธุรกิจที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อ
ทำธุรกรรมเทานั้น (hot wallet)3 และ > 2% ของ
ทรัพยสินที่จดั เก็บในระบบของผูประกอบธุรกิจ
ทีเ่ ชื่อมตอกับเครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น
(cold wallet)3

3 ผูประกอบธุรกิจอาจใชวงเงินคุม
 ครองของกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพยสนิ ของลูกคา

มูลคาเงินกองทุนที่ตองดำรง

เพื่อหักกลบมูลคาทรัพยสินของลูกคาที่ผปู ระกอบธุรกิจเก็บรักษาไวได
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ

วิธกี ารดำรงเงินกองทุน

ประเภทเงินกองทุนที่ตองดำรง
ประเภท

ตลาดหลักทรัพยวาดวย
การดำรงเงินกองทุนของ
ผูประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุน
สวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคา
หลักทรัพยและ
การจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และ
การเปนผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา

3. กรณีเปนบริษัทจัดการ ใหดำรงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิ (ประเภท 4) หรือกรณีเปน
ผูประกอบธุรกิจอื่นทีม่ ิใชบริษัทจัดการ
ใหดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 5) แลวแตกรณี

สามารถใชมูลคาจากวงเงินคุม ครองตามกรมธรรมประกันภัยทดแทนเงินกองทุนสภาพคลองได
สามารถใชมูลคาจากวงเงินคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยทดแทนเงินกองทุนสภาพคลองได
6 ใชกรมธรรมประกันภัยไดเฉพาะในสวนที่เกินกวามูลคาของคาใชจายโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป
4
5

รายการที่ตองดำรง

มูลคาเงินกองทุนที่ตองดำรง

3

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(รองรับความตอเนื่องของ
ธุรกิจ)

> มูลคาของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป

4

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(รองรับความรับผิดจาก
การปฏิบัติงาน)

> 0.01% ของ NAV4

5

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(รองรับความรับผิดจาก
การปฏิบัติงาน)

> 12% ของรายไดที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยตอป5

6

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

> มูลคา 10% ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ป
ลาสุด6 แตไมเกิน 5 ลานบาท ทั้งนี้ เฉพาะรายได
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ

วิธกี ารดำรงเงินกองทุน

ประเภทเงินกองทุนที่ตองดำรง
ประเภท

(3) ผูใหบริการรับฝาก
สินทรัพยดิจิทัลและ
เปนบริษัทหลักทรัพย
หรือผูป ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ซึง่ มีหนาที่ดำรง
เงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวย
การดำรงเงินกองทุนของ
ผูประกอบธุรกิจการเปน
ที่ปรึกษาการลงทุนและ
ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด
ระหวาง
1. จำนวนไมนอยกวามูลคาสูงสุดระหวาง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 1) กับ
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 3)
กับ
2. เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 2)
ซึ่งรวมกับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 6)

รายการที่ตองดำรง

มูลคาเงินกองทุนที่ตองดำรง
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ

วิธกี ารดำรงเงินกองทุน

ประเภทเงินกองทุนที่ตองดำรง
ประเภท

(4) ผูใหบริการรับฝาก
สินทรัพยดิจิทัล
และเปนศูนยรับฝาก
หลักทรัพย7

รายการที่ตองดำรง

มูลคาเงินกองทุนที่ตองดำรง

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด
ระหวางเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
(ประเภท 2)

วิธีการดำรงเงินกองทุนของผูใหบริการรับฝากสินทรัพยดิจิทัลที่เปนศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนวิธีการดำรงเงินกองทุนสำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลเทานั้น ทั้งนี้ ในสวนของการประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย
ใหศูนยรบั ฝากหลักทรัพยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการในการประกอบการเปนสำนักหักบัญชีหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพย
7

29
4.2 : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุน
เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ

สินทรัพยสภาพคลองที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน

ไดแกสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพันดังนี้
(1) เงินสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน
(2) ตัว๋ สัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(3) เงินลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซือ้ ขายลวงหนา และตราสาร
ทางการเงินอื่น
(4) สินทรัพยดิจิทัล
(5) รายการอืน่ ตามทีส่ ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หนี้สินรวมทีใ่ ชในการคำนวณเงินกองทุน

รายการหนี้สนิ หรือภาระผูกพันดังนี้
(1) รายการหนี้สินทุกรายการทีป่ รากฏในงบการเงินและภาระผูกพันอืน่
แตไมรวมถึงหนี้สินรายการดังนี้
(ก) หนีส้ ินทีก่ ำหนดสิทธิของเจาหนี้ไวดอ ยกวาเจาหนี้สามัญทัว่ ไป
โดยหนี้สนิ ดังกลาวตองไมมปี ระกันและไมมีเงื่อนไขใหเจาหนี้มสี ิทธิเรียกใหมี
การชำระหนีก้ อนกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ไมเกินกวามูลคาของสวนของผูถือหุนของ
ผูประกอบธุรกิจ
(ข) สัญญาเชาทางการเงินทีใ่ หสิทธิผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชา
(financing lease) ซึง่ ผูประกอบธุรกิจในฐานะผูเชาสามารถบอกเลิกการเชากอน
กำหนดไดโดยไมตองซื้อทรัพยสินนั้นไป ยกเวนสวนที่เปนเบีย้ ปรับที่เกิดจากการ
บอกเลิกสัญญากอนกำหนด
(ค) รายการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
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เรื่อง

กรมธรรมประกันภัยที่ใชในการคำนวณเงินกองทุน

ประเภท / ลักษณะ
(2) รายการภาระผูกพันอื่นที่ไมปรากฏในงบการเงิน ซึง่ อาจกอใหเกิดภาระ
หนี้สินแกผูประกอบธุรกิจไดในภายหลัง ไดแก
(ก) ภาระจากการค้ำประกัน รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงิน
(ข) ภาระผูกพันอื่นทีผ่ ูใหบริการรับฝากสินทรัพยดจิ ิทัลตองชำระเงิน
หรือทรัพยสนิ อื่นเมื่อเกิดเหตุการณที่กำหนดไว
(ค) ภาระผูกพันอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ตองเปนไปตามหลักเกณฑโดยครบถวนดังนี้
(1) ตองเปนกรมธรรมประกันภัยซึง่ อยางนอยตองมีเงื่อนไขความคุมครอง
ทีค่ รอบคลุมความเสียหายตอลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระทำของ
ผูประกอบธุรกิจ กรรมการ และผูบ ริหารหรือบุคลากรของผูประกอบธุรกิจที่ได
กระทำไปในนามของผูประกอบธุรกิจอันเนื่องจากสาเหตุดังนี้
(ก) ความบกพรองของกรรมการและผูบริหารของผูป ระกอบธุรกิจใน
การกำกับดูแลหรือจัดใหมรี ะบบงานที่เพียงพอเพือ่ ปองกันไมใหเกิดการกระทำที่ไม
เหมาะสม
(ข) เอกสารสิทธิทแี่ สดงความเปนเจาของทรัพยสินของลูกคาเสียหาย
(ค) การประเมินมูลคาทรัพยสินของลูกคาทีไ่ มถูกตอง
(2) ผูรับประกันภัยตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ โดยในการพิจารณา
เลือกผูรับประกันภัย ใหผูประกอบธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบตั ิตาม
สัญญาของผูรับประกันภัยดวย
(ก) ไดรับการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน (financial
strength rating) ในครั้งลาสุดในอันดับและจากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงาน ก.ล.ต.
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เรื่อง

ประเภท / ลักษณะ
ยอมรับ เวนแตในกรณีที่ไมมีการจัดอันดับความแข็งแกรงทางการเงิน
ผูรบั ประกันภัยดังกลาวตองมีผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร
หรือคูสัญญา (issuer rating) ในอันดับทีผ่ ูลงทุนสามารถลงทุนได
(ข) สามารถดำรงอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio) ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยไมต่ำกวา 200% และมีกำไรสุทธิติดตอกันในรอบ
3 ปบัญชีลาสุด โดยใหพิจารณาจากงบการเงินประจำรอบปบัญชีของผูรับประกันภัย
ซึง่ ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(3) ในการคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ในกรณีทกี่ รมธรรมประกันภัยมีขอกำหนดใหผูเอาประกันภัย
รับผิดตอความเสียหายสวนแรก (deductible) มิใหผูประกอบธุรกิจนำเอามูลคา
ความรับผิดตอความเสียหายดังกลาวมานับรวมเปนวงเงินเพื่อการดำรงเงินกองทุน
(ข) ในกรณีเปนการประกันภัยแบบกลุมหรือมีผูรับผลประโยชนหลาย
ราย ใหคำนวณมูลคาของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุน
ไดเพียงเทากับมูลคาตามสัดสวนของจำนวนเงินซึง่ ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรบั
(ค) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยมิไดครอบคลุมความเสียหาย
ยอนหลังเปนระยะเวลา 10 ปนับถึงวันที่ผูประกอบธุรกิจรายงานการดำรง
เงินกองทุนตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือนับแตวันที่เริม่ ประกอบธุรกิจ ใหคำนวณมูลคา
ของกรมธรรมประกันภัยในการดำรงเงินกองทุนไดเพียง 50% ของจำนวนเงินซึ่ง
ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิจะไดรับที่หักดวยความรับผิดตอคาเสียหายสวนแรก (ถามี) แลว
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4.3 : คำอธิบายศัพท/สัญลักษณ
คำศัพท/สัญลักษณ

คำอธิบาย

กรมธรรมประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance)

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยง

เงินกองทุนสภาพคลอง

สินทรัพยสภาพคลองหักดวยหนีส้ ินรวม

คาความเสี่ยง

คาความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการอื่นใดของผูประกอบธุรกิจ ตามหลักเกณฑทกี่ ำหนดใน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการคำนวณและการจัดทำรายงาน
การคำนวณเงินกองทุน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือที่ไดรับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

