
ตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาไมสามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4  
[แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย ที ่สธ. 73/2563  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 

โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 23/2565  (ฉบับที่ 2)] 

การดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไมสามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4  

  ในกรณทีี่บริษัทหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งมีหนาที่ตองดำรงเงินกองทนุโดยวิธี NC-41 ไมสามารถดำรงเงินกองทุนดังกลาว  

ใหดำเนินการในสวนที่เปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามหลักเกณฑที่กำหนดในตารางดังนี้ 

                                      ดำเนนิการตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
                                      กรณีท่ีไมสามารถดำรงเงินกองทนุโดย 

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ 

ตาราง 1 ตาราง 2 

(1) บริษัทหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซึ่งมีหนาที่ตองดำรงเงินกองทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดำรงเงินกองทุน 

ของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนา 

ซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน  

และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ทีเ่ปนผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดิจิทัล 

 

 

 

 
 

 
1 หลักเกณฑการดำรงเงินกองทุนโดยวธิี NC-4 ของภาคผนวก 1 การดำรงเงนิกองทุนของผูประกอบธุรกิจ [แนบทายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 19/2561  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 27/2565  (ฉบบัที่ 18)] 

  ประเภท 1  เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ > 25 ลานบาท 

  ประเภท 2  เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (% ของมูลคาทรัพยสินของลูกคา) > 100% ของทรัพยสินที่จัดเก็บในระบบของผูประกอบธุรกิจที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น (hot wallet)  

                 และ > 2% ของทรัพยสินทีจ่ัดเก็บในระบบของผูประกอบธุรกิจที่เชื่อมตอกับเครือขายเมื่อทำธุรกรรมเทานั้น (cold wallet) 

  ประเภท 3  เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (รองรบัความตอเนื่องของธุรกิจ) > มูลคาของคาใชจายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนตอป 

  ประเภท 4  เงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ (รองรบัความรับผิดจากการปฏิบัติงาน) > 0.01% ของ NAV 

  ประเภท 5  เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (รองรับความรบัผิดจากการปฏิบัตงิาน) > 12% ของรายไดที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยตอป 

  ประเภท 6  เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ > มูลคา 10% ของรายไดตอปเฉลี่ยในรอบ 3 ปลาสุด แตไมเกิน 5 ลานบาท  ทั้งนี้ เฉพาะรายไดที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
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                                      ดำเนนิการตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
                                      กรณีท่ีไมสามารถดำรงเงินกองทนุโดย 

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ 

ตาราง 1 ตาราง 2 

(2) บริษัทหลกัทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึง่มีหนาที่ตองดำรงเงินกองทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดำรงเงินกองทุน 

ของผูประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ทีเ่ปนผูใหบริการรับฝาก

สินทรัพยดิจิทลั 
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ตาราง 1  

ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 การดำเนินการกรณีไมสามารถดำรงเงินกองทุน  

บริษัทหลักทรัพยหรือ 

ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา ซึ่งมีหนาที่ตองดำรง

เงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวย 

การดำรงเงินกองทุนของ 

ผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุน

สวนบุคคล การเปนนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและการจดัจำหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

และการเปนผูจัดการเงินทุน

สัญญาซือ้ขายลวงหนา 

1.  กรณีเปนบริษัทจัดการ ใหดำรงเงินกองทุน

สภาพคลองสุทธิ (ประเภท 4) หรอืกรณีเปน 

ผูประกอบธุรกิจอ่ืนทีม่ิใชบริษัทจัดการ  

ใหดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

(ประเภท 5)  

              ขอ 1   ใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการดังตอไปนี้ 

   (1)  แจงการไมสามารถดำรงเงินกองทุนพรอมดวยสาเหตุ โดยยื่นตอสำนักงาน 

ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได 

   (2)  จัดสงแผนหรือแนวทางแกไขตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีรู

หรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได เวนแตกอนครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวสามารถ

แกไขเงนิกองทุนได ใหจัดสงรายงานการแกไขดังกลาวใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการ

ถดัจากวันท่ีสามารถแกไขเงนิกองทุนไดแทนการจัดสงแผนหรือแนวทางแกไขนั้น 

  ในกรณีมีเหตจุำเปนและสมควร ผูประกอบธุรกิจอาจขอผอนผันระยะเวลา 

ในการจัดสงแผนหรอืแนวทางแกไขตอสำนักงาน ก.ล.ต. ได ตามข้ันตอนและวิธีการที่กำหนด 

ในคูมือสำหรับประชาชน 

              (3)  ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางดังกลาวเพื่อใหสามารถกลับมาดำรง

เงินกองทนุไดโดยเร็ว และตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรอื

แนวทางนั้นซึ่งตองไมเกินกวา 30 วันนับแตวันที่ไมสามารถดำรงเงนิกองทุนได   

              (4)  แจงผลการดำเนนิการใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่

สามารถกลับมาดำรงเงนิกองทุนได  

 (5)  ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนไดภายใน

ระยะเวลาตาม (3) ใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการตามขอ 3 โดยอนุโลม 

              ขอ 2   ในระหวางท่ีผูประกอบธุรกิจไมสามารถดำรงเงนิกองทุนตามขอ 1 หรือ 

อยูระหวางการดำเนินการตามขอ 1(3) ผูประกอบธุรกิจตองดำเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

จนกวาจะสามารถดำรงเงนิกองทนุได 

              (1)  หามใหบริการแกลูกคารายใหม 
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 การดำเนินการกรณีไมสามารถดำรงเงินกองทุน  

              (2)  หามลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจเพ่ิมเติม  เวนแตเปน 

การลงทุนในทรัพยสินดังนี้  

                   (ก)  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 

                   (ข)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิที่ไมมีการลงทุนในทรัพยสิน 

ที่มคีวามเสี่ยงเก่ียวกับตางประเทศ โดยตองเปนไปเพ่ือประโยชนในการบรหิารสภาพคลอง 

ของผูประกอบธุรกิจเทานั้น 

                   (ค)  สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง 

               (3)  ในกรณีที่เปนบริษัทจดัการกองทุนรวม หามเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ที่ยังมิไดมีการเสนอขายหนวยลงทุนเปนครั้งแรก   

                   ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทนุรวมมีการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยพิเศษ หรอืกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากการปฏิบัติตาม

วรรคหนึง่แลว หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ือการเพ่ิมเงินทุน 

จดทะเบียนของกองทุนรวมดังกลาวดวย 

             (4)  ในกรณเีปนบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล หามรับจัดการเงินทุนของลูกคา

เพ่ิมเติม เวนแตเปนกรณีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีลู่กจางจายเงินสะสมและนายจาง

จายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราที่กำหนดในขอบังคบัของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

               (5)  ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจตวักลางซือ้ขายหนวยลงทุน หามเสนอขายหนวยลงทุน

ของกองทุนรวม ใบทรัสตของทรัสตที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพยอ่ืนใด 

ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดใหเปนหลักทรัพยทีม่ีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับ 

หนวยลงทุน  เวนแตเปนการเสนอขายหลักทรัพยดงักลาวที่มีการเสนอขายอยูแลวในวันกอน

วันที่ไมสามารถดำรงเงินกองทุนได 
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 การดำเนินการกรณีไมสามารถดำรงเงินกองทุน  

2.  ดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสทุธิ 

(ประเภท 2) 

-2 

3.  ดำรงเงนิกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุด

ระหวางเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

(ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

(ประเภท 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ขอ 3   ใหผูประกอบธุรกิจที่ไมสามารถดำรงเงินกองทุนในจำนวนที่ไมนอยกวามลูคา

สูงสุดระหวางเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ(ประเภท 3) 

หรือไมสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางตาม 

ขอ 1 หรือระยะเวลาที่ไดรบัการผอนผันตามขอ 1(3) หรือไมสามารถดำรงฐานะทางการเงินตาม

กฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผูประกอบธุรกิจดังกลาวจนเปนเหตุใหตองระงับการประกอบธุรกิจ  

ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

               (1)  ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาใน

ประเภทที่เก่ียวของกับการดำรงเงนิกองทนุจนกวาจะสามารถดำรงเงนิกองทุนได หรือดำรง

ฐานะไดตามกฎหมายอืน่ที่กำกับดูแลผูประกอบธุรกิจดังกลาว แลวแตกรณ ีและไดรับอนุญาต

จากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหดำเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ เวนแตเปนกรณีดังนี้ 

                       (ก)  การดำเนินการตามความจำเปนและสมควรเพ่ือปองกันมิใหมูลคาทรัพยสิน

ซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการไดรับความเสียหาย หรือการใชสิทธิเพ่ือประโยชนของกองทุนรวม 

ลูกคากองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในฐานะทีเ่ปนเจาของทรัพยสินที่ลงทุน หรือ

เพ่ือเปลี่ยนตราสารท่ีครบกำหนดไถถอนกับผูออกตราสารดังกลาว 

(ข)  การบรหิารเงินสะสมและเงนิสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ีเปนลูกคา 

อยูแลวในขณะนั้น หรือการจายเงินใหแกสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ 

               (2)  แจงการไมสามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงนิ พรอมดวยสาเหตุ

 
2 การดำเนินการกรณีไมสามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ในสวนที่เปนการประกอบธุรกิจสนิทรัพยดิจิทัล ใหผูใหบริการรบัฝากสินทรพัยดิจิทัลดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 วาดวยหลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 
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และการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1) เปนลายลักษณอักษรใหแกสำนักงาน ก.ล.ต. และ 

ผูถอืหนวยลงทุน ลูกคา หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี ภายในวันทำการ 

ถัดจากวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได 

                (3)  ดำเนินการตามหลกัเกณฑเพ่ิมเติมดังนี้ แลวแตกรณี 

                     (ก)  ในกรณีเปนบริษทัจัดการกองทุนรวม ใหดำเนินการตามขอ 4 

                       (ข)  ในกรณีเปนบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหดำเนินการตามขอ 6 

                     (ค)  ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหนวยลงทุนที่มีการเก็บ

รักษาทรัพยสินของลูกคา ใหดำเนินการตามขอ 7 

                (4)  แจงการดำเนินการตาม (3) เปนลายลกัษณอักษรตอผูถอืหนวยลงทุน ลูกคา 

หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แลวแตกรณี โดยไมชักชา 

                (5)   กระทำการหรืองดเวนการกระทำอ่ืนใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพ่ือให 

ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิิทัลสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได 

               ขอ 4   ในกรณทีี่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำรงเงินกองทนุตามขอ 3  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 

                (1)  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืน่เขาจัดการกองทนุรวมภายใตการจัดการ

ของตนภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

 (ก)  30 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงนิกองทนุได ในกรณทีี่

เปนกองทุนรวมที่มิใชกรณตีาม (ข) 

 (ข)  90 วันนับแตวันที่รูหรอืควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได ในกรณทีีเ่ปน

กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

 ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการ

กองทุนรวมตองคำนึงถงึประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญและตองไดรับความเห็นชอบ
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จากผูดูแลผลประโยชนของแตละกองทุนรวมดวย เวนแตกองทุนรวมดังกลาวเปนกองทุนรวม

ตามวรรคหนึ่ง (ข) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามขอ 5  

ในกรณทีี่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลีย่นบรษิัทจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

                (2)  ในระหวางดำเนินการใหบรษิทัจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวม

ภายใตการจัดการตาม (1) บริษัทจัดการกองทนุรวมรายเดิมสามารถจัดการกองทนุรวมภายใต 

การจัดการไดเพียงเพื่อการดูแลรักษาประโยชนหรือการใชสิทธิประโยชนเพื่อมิใหกองทนุรวม 

ไดรบัความเสยีหายเทานัน้ 

                (3)  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นรับซื้อคืนหนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทุน

ที่มรีายชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเขาบริหาร

จัดการกองทุนรวมและมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน โดยไมเก็บคาธรรมเนียม 

การรบัซื้อคืนหนวยลงทนุอยางนอย 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืน่ 

เขาบรหิารจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุนเปนชวง (interval fund) ซึ่งมิไดมีชวงเวลารบัซือ้คืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 

30 วันดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนนั้นรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยไมเกบ็คาธรรมเนียม

สำหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในชวงที่จะมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในครั้งถัดไป  ทัง้นี้  

เฉพาะการรับซือ้คนืหนวยลงทุนตามคำสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกเทานั้น 

               ขอ 5   ในการใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยพิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน   

ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติของผูถือหนวยลงทุน โดยใหถือคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 
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                (1)  ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ในกรณีที่เปนการขอมติโดยการประชุมผูถือหนวยลงทุน 

                (2)  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูถือหนวยลงทุนที่ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง  

ในกรณีที่เปนการขอมตโิดยการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน 

               การขอมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ

ตามประกาศที่กำหนดหลกัเกณฑเก่ียวกับการขอมติของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว 

               ขอ 6   ในกรณทีี่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไมสามารถดำรงเงนิกองทุนตาม

ขอ 3  ใหดำเนินการตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 

                (1)  ในกรณเีปนการจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคล 

รายเดิมติดตอลูกคาโดยเร็วเพื่อสอบถามความประสงคของลูกคาวาจะใหจัดการทรัพยสินของ

ลูกคาอยางไร ระหวางวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

   (ก)  เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพ่ือใหลูกคามีชื่อเปนเจาของทรัพยสินนั้น

โดยตรง 

   (ข)  ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลรายเดิมดำเนินการเพื่อใหบริษัท

จัดการกองทุนสวนบุคคลรายอื่นเขาจัดการกองทนุสวนบคุคลได  

   ในกรณทีี่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลรายเดิมไมสามารถตดิตอลูกคาได  

ใหดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่ง (ก) 

   ใหบริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลรายเดมิดำเนินการจัดการทรัพยสินของ

ลูกคาตามวิธีการในวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณ ีใหแลวเสร็จภายใน  

30 วันนับแตวันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงนิกองทุนไดตามขอ 3 

                (2)  ในกรณเีปนการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใหบริษัทจัดการกองทุน 

สวนบุคคลรายเดิมติดตอคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเร็ว และดำเนินการเพ่ือให
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บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได ภายใน 60 วันนับแต

วันที่รูหรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนไดตามขอ 3 

               ในกรณีทีม่ีคาใชจายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการ

กองทุนสวนบุคคลรายเดิมตองเปนผูรับผดิชอบคาใชจายดังกลาว 

               ขอ 7   ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหนวยลงทุนที่มีการเก็บรักษา

ทรัพยสินของลูกคาและไมสามารถดำรงเงนิกองทนุตามขอ 3  ใหดำเนินการหลักเกณฑ

เพ่ิมเติมดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแตวันทีรู่หรือควรรูวาไมสามารถดำรง

เงนิกองทุนได  เวนแตจะไดรับการผอนผันระยะเวลาจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุ

จำเปนและสมควร  ทัง้นี้ ตามข้ันตอนและวิธีการที่กำหนดในคูมอืสำหรับประชาชน 

                (1)  ดำเนนิการใหลูกคาเปนผูมีชื่อเปนผูถือหลักทรัพยโดยตรง 

                (2)  โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาแตละรายไปยังผูประกอบธุรกิจ

ประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้เปนผูใหบริการแทน  ทั้งนี้ ตามที่ลูกคาแจงความประสงคไว 

  (ก)  ผูประกอบธุรกิจตัวกลางซือ้ขายหนวยลงทุนรายอ่ืน 

  (ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมซึง่เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ 

                ในกรณทีี่มคีาใชจายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจ 

ตัวกลางซื้อขายหนวยลงทุนรายเดิมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

               ขอ 8   ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิิทัลสามารถขอผอนผันระยะเวลา 

ในการดำเนินการตามขอ 1(3) ขอ 4(1) วรรคหนึง่ ขอ 6 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือ 

วรรคหนึ่ง (2) ไดตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคูมือสำหรับประชาชนโดยตองย่ืนคำขอ 

ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว   

ทัง้นี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผันโดยคำนึงถึงเหตุจำเปนและสมควร 
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บริษัทหลักทรัพยหรือ 

ผูประกอบธุรกิจสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา ซึ่งมหีนาที่

ตองดำรงเงนิกองทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยวาดวย 

การดำรงเงนิกองทุนของ 

ผูประกอบธุรกิจการเปน 

ที่ปรึกษาการลงทุนและ 

ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

ดำรงเงินกองทุนไมนอยกวามูลคาสูงสุดระหวาง 

1.  จำนวนไมนอยกวามูลคาสูงสุดระหวาง

เงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 1) กับ 

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (ประเภท 3)  

กับ 

2.  เงินกองทนุสภาพคลองสทุธิ (ประเภท 2)  

ซึ่งรวมกับ เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

(ประเภท 6) 

              ขอ 1   ใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการตามหลกัเกณฑดังนี้ 

               (1)  แจงการไมสามารถดำรงเงินกองทุนพรอมดวยสาเหตุ โดยยื่นตอสำนักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 2 วันทำการนับแตวันทีรู่หรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได 

               (2)  จัดสงแผนหรือแนวทางแกไขตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 10 วันนับแตวันที่รู

หรือควรรูวาไมสามารถดำรงเงินกองทุนได  เวนแตกอนครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวสามารถ

แกไขเงินกองทุนไดติดตอกันไมนอยกวา 5 วันทำการ 

               (3)  ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางการแกไขที่ไดแจงตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (2) 

เพ่ือใหสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนไดภายใน 30 วันนับแตวันทีไ่มสามารถดำรงเงินกองทุนได   

เวนแตจะไดรับการผอนผันใหขยายระยะเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุ

จำเปนและสมควร  ทัง้นี้ ตามข้ันตอนและวิธีการที่กำหนดในคูมือสำหรับประชาชน 

                (4)  แจงผลการดำเนินการใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 วันทำการนับแต

วันที่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนไดตามแผนหรือแนวทางแกไขที่ไดแจงตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

ตาม (2)  

                ขอ 2   ในระหวางทีผู่ประกอบธุรกิจไมสามารถดำรงเงินกองทุน หรืออยูในระหวาง

ดำเนินการตามขอ 1(3) หามมิใหผูประกอบธุรกิจดำเนินการดังตอไปนี้ จนกวาจะสามารถดำรง

เงินกองทุนได 

                 (1)  ใหบริการแกลูกคารายใหม  

                 (2)  ขยายระยะเวลาการใหบริการแกลูกคารายเดิมของผูประกอบธุรกิจ         

                 (3)  กระทำการอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอฐานะการเงิน  

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติตามขอตกลงกับลูกคา  ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
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ประเภทของผูประกอบธุรกิจ วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 การดำเนินการกรณีไมสามารถดำรงเงินกองทุน  

                ขอ 3   ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนไดภายใน

ระยะเวลาตามขอ 1(3) หรือไมมีเงินกองทนุติดตอกันเกินกวา 5 วันทำการ ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

                 (1)  ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาในประเภท 

ทีเ่ก่ียวของกับการดำรงเงินกองทุนจนกวาจะสามารถดำรงเงินกองทุนได และไดรับอนุญาตจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. ใหดำเนนิธุรกิจตอไปไดตามปกติ 

                 (2)  แจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1)  

โดยไมชักชา 

                 (3)  กระทำการหรืองดเวนการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพ่ือให 

สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได 
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คำอธบิายศพัท/สญัลักษณ 

คำศัพท/สญัลักษณ คำอธิบาย 

คำวา “บริษัทจัดการ” “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  

และ“บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล”  

 

 

 

คำวา “ผูประกอบธุรกิจตัวกลางซือ้ขายหนวยลงทุน” 

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพิเศษ”และ“กองทุน 

สำรองเลี้ยงชีพ” 

มคีวามหมายเชนเดยีวกับบทนิยามของคำดังกลาวที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยวาดวยการดำรงเงนิกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ 

กองทนุสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจำหนายหลักทรัพย 

ที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสญัญาซื้อขายลวงหนา 

 

มีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคำดังกลาวที่กำหนดไวในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงนิกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจำหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายลวงหนา และขอกำหนดกรณีที่ไมสามารถ

ดำรงเงินกองทนุได 

  

 

 

 

 

 


