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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 28/2563 

เรื่อง ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรม 
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 

ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง  หรือ e-mail: kornwara@sec.or.th  

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 กันยายน 2563 

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้ 
 

1.  นางสาวกรวรา ยงฤทธิกุล โทรศัพท์ 0-2033-9554 
2.  นายฐานทิพย์ กมลบุตร โทรศัพท์ 0-2033-9766 
3.  นางสาวกมลวรรณ ทิชาคูณเจริญสุข   โทรศัพท์ 0-2263-6053 

 
      

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เลขที ่333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล info@sec.or.th  

mailto:info@sec.or.th
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ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 

2563 มีมติเห็นชอบในหลักการในการขยายประเภทหลักทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”)  ในการทำ

ธุรรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันให้ครอบคลุม

ถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนและหน่วยลงทุน และสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการดังกล่าวแล้ว

ตามเอกสารเปิดรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนธ. 10/2563 ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563   

จากผลการรับฟังความคิดเห็นหลักการตามที่กล่าวข้างต้นที ่นำส่งมายังสำนักงาน 

เห็นด้วยกับหลักการ สำนักงานจึงได้นำหลักการดังกล่าวยกร่างประกาศที่เกี ่ยวข้อง  อย่างไรก็ดี  

หลักการการขยายขอบเขตประเภทของหลักทรัพย์ที่ บล. สามารถทำธุรกรรมการซื้อหรือขายโดยมีสัญญา

ขายหรือซื ้อคืน มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผ ู ้ลงทุนและ บล. สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องและ 

ใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองได้อย่างเต็มที่   ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ 

และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจในตลาดทุน ( level of playing field)  สำนักงาน 

จ ึ ง เห ็นควรขยายขอบเขตด ั งกล ่ าว ให ้ก ับผ ู ้ ประกอบธ ุ รก ิ จส ัญญาซ ื ้ อขายล ่ ว งหน ้ าด ้ วย  

โดย บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) สามารถทำธุรกรรมซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลเดียวกัน สำนักงาน

จึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศตามหลักการข้างต้น และขอเปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ฉบับ ดังนี้  

(1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563  เรื ่อง การประกอบ

กิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์กรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 

(2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563  เรื่อง การประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 
 
 

ผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และผู ้ลงทุนสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องและ 

ใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองได้อย่างเต็มที่  โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการบริหารควบคุมและ

จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีหลักเกณฑ์กำหนด  

 
 
 
 

 

I. ที่มา 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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 สำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศท้ัง 2 ฉบับ ดังนี้  

(1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563  เรื ่อง การประกอบ

กิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์กรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน   

  เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 98 (8) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ออกประกาศสำนักงานเพื่อแจ้ง 

มติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 3/2563 ตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ทั้งนี้ 

ปัจจุบันสำนักงานได้มีประกาศที่เกี ่ยวกับเรื ่องดังกล่าวกำหนดไว้เป็น 2 ฉบับ โดยแยกเป็นประกาศ 

ที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า 

ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินร่วมลงทุน และประกาศที่ใช้บังคับกับ บล.  

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยร่างประกาศที่

เปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะรวมประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามโครงการ 

regulatory guillotine ของสำนักงาน และได้ยกร่างตามหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นตามเอกสาร

เลขที่ อนธ. 10/2563 ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  

(2) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563  เรื่อง การประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

  เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) ออกประกาศขยายประเภทหลักทรัพย์สำหรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ในการทำธุรกรรมการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื ้อคืน  

กับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันให้ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนและหน่วยลงทุน โดยผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาฯ จะต้องมีระบบในการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเช่นเดียวกับ  

ที่กำหนดไว้สำหรับ บล. ดังนี้  

(2.1) ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทำสัญญา repo/reverse repo กับผู้ลงทุน 

ต้องกำหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาเพื่อห้ามนำหุ้นที่ได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนไปขายต่อ 

เว้นแต่เป็นการขายต่อตามสัญญา repo/reverse repo  

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ 
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(2.2) ในกรณีที ่ผ ู ้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ เป็นผู ้รับมอบหลักทรัพย์จากลูกค้า  

จากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนกับลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ  

จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ก. กำหนดอัตราส่วนมูลค่าซื้อต่อมูลค่าหลักทรัพย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

ข. ปฏ ิบ ัต ิตามประกาศสำน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ว ่าด ้วย 

การปฏิบัต ิงานเกี ่ยวกับการให้กู ้ย ืมเง ินเพื ่อซ ื ้อหลักทรัพย์และการให้ย ืมหลักทรัพย์แก่ล ูกค้า  

ที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพ่ือขายชอร์ตมาปฏิบัติโดยอนุโลมด้วย เช่น  

-  ต้องมีการจ ัดให้ม ีข ้อมูลของล ูกค้าที ่ เพียงพอในการว ิเคราะห์  

ความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรม และความสามารถในการชำระหนี้  

-  กำหนดวงเงินสูงสุดของลูกค้าเมื่อรวมกับกรณีท่ีลูกค้าดังกล่าวอาจเป็นหนี้ได้ 

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  

-  เมื่อนับมูลค่าซื้อหลักทรัพย์จากธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญา  

จะขายคืนของลูกค้ารายใดรายหนึ่งเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ รวมกับยอดหนี้คงค้างอ่ืน ๆ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 

ของเงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และห้ามมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ มียอดมูลค่า  

ซื้อหลักทรัพย์จากธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนรวมกับยอดหนี้คงค้างอ่ืน ๆ ของลูกค้าทุกราย

รวมกันภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินกว่า 5 เท่าของเงินกองทุนของ  

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ  
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เร่ือง ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 
ของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ______________________________ ตำแหน่ง ____________________________ 

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์______________________________ โทรสาร _____________________________ 

อีเมล _____________________________________________________________________ 

 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคล 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ______________________________________________________ 

 

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ อีเมล kornwara@sec.or.th  

 

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***  

แบบสำรวจความคดิเห็น 



 

6 

 

 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563   
เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์กรณีการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน   

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ.     /2563   
เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

แบบสำรวจความคิดเห็น 
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3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 


