
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ. 31/2557 
เร่ือง  ข้อก าหนดส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ 

ด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ 
(ฉบับประมวล) 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ด ารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ   
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ”  หมายความว่า   ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
  “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  ข้อ 2   ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตาม
ประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดท าและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิได้  เว้นแต่ก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถด ารงเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ
ติดต่อกัน 
 
 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2561  เรือ่ง ข้อก าหนดส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  (2)  ด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ที่ได้ยื่นต่อส านักงานตาม (1) เพื่อให้สามารถกลับมาด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตาม 
ประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้อง 
ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้  ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวยื่นค าขอ 
เป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลต่อส านักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 

  ข้อ 3   ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ 2  
ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นด าเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและได้รับอนุญาตจากส านักงานให้ประกอบ 
ธุรกิจได้ตามปกติ 
  (1)  การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็น 
การซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 
ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว 
  (2)  การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นหรือลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์ 
จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เว้นแต่เปน็การเพิ่มยอดหน้ีคงค้างเน่ืองจาก 
เหตใุดเหตุหนึ่งดังนี้ 

(ก)  ดอกเบี้ยค้างรับ 
(ข)  หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมมีมูลค่าสูงขึ้น 
(ค)  การซื้อหลักทรัพย์เพื่อน ามาคืนการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต 

  (3)  การให้บริการหรือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แก่ลูกค้ารายใหม่ 
  (4)  การเพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio)  เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้ 

(ก)  การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 
(ข)  การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัท 

ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ 
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
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(ค)  การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว 
อย่างเต็มจ านวน  

(ง)  การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ให้แก่ลูกค้า (error port) 
  (5)  การท าสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัญญาที่มีผล
ผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศ 
การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
  (6)  การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
การเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากการจ่ายเงินสะสม 
ของลูกจ้างหรือการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างส าหรับลูกค้าที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  (7)  การสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงิน หรือการเป็นผู้ค้ าประกัน 
ในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์แก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้า 
ได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจ านวนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ 
  (8)  การกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน  
การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า  ทั้งนี้ ตามที่ส านักงานก าหนด 

  ข้อ 4   ในกรณทีี่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่บริษัทหลักทรัพย์ 
ที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ   
ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 5  
  (1)  ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ต่อส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 2(1) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
  (2)  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผน 
และระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 2(2) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
  (3)  มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ ากว่าศูนย์ติดต่อกันเกินห้าวันท าการ 
  (4)  มีการผิดนัดช าระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อส านักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า 
 
 
 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2561  เรือ่ง ข้อก าหนดส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 5   ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏเหตุหนึ่งเหตุใดตามข้อ 4 ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ระงับการด าเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และได้รับอนุญาตจากส านักงานให้ด าเนิน
ธุรกิจได้ตามปกติ  เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้ 
          (ก)  การป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์หรือ 
การด าเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ 
          (ข)  การด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สิน 
ของลูกค้าได้รับความเสียหาย การใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชีพในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
กับผู้ออกตราสารดังกล่าว 
          (ค)  การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็นลกูค้า 
อยู่แล้วในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ 
  (2)  ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดหนึ่งดังนี้ 

  (ก)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยง 
จากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์  

  (ข)  การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ท าให้บริษัทหลักทรัพย์มีภาระผูกพัน
หรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง  
  (3)  โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บ
รักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้แล้วเสร็จภายในสิบวันท าการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุหนึ่งเหตุใดตามข้อ 4  
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ หากมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์รายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น 
  (4)  กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  
ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้ด าเนินการดังนี้ด้วย 

  (ก)  ด าเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง 
  (ข)  โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไปยังบริษัทหลักทรัพย์ 

ประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้เป็นผู้ให้บริการแทน  ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ 
 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2561  เรือ่ง ข้อก าหนดส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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 1.  บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ที่สามารถให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ 
 2.  บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและ 
จัดการกองทุนรวมนั้น ๆ  

  (ค)  ด าเนินการตาม (4) (ก) และ (ข) ให้แล้วเสร็จภายในห้าวันท าการนับแต่ 
วันทีป่รากฏเหตหุนึ่งเหตใุดตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากส านักงานเนื่องจาก 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น 
  (5)  กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ด าเนินการดังนี้ด้วย 
         (ก)  กรณีจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ติดต่อลูกค้าโดยเร็วเพื่อสอบถามความ
ประสงค์ของลูกค้าว่าจะให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร ระหว่างวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 
            1.  เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
โดยตรง 
        2.  ให้บริษัทหลักทรัพย์ด าเนินการเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลแทน 
        ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
เพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่อไป 
        ให้บริษัทหลักทรัพย์ด าเนินการให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ 
เปลี่ยนบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีป่รากฏเหตหุนึ่งเหตใุดตามข้อ 4 
         (ข)  กรณีจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยเร็ว และด าเนินการเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์อ่ืนเข้าจัดการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพแทน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุหนึ่งเหตุใดตามข้อ 4   
         ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาในการ
ด าเนินการตาม (5) วรรคหนึ่ง (ก) วรรคสาม หรือ (ข) ได้  ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอ
ผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลต่อส านักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบวันก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น 
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         ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม (5) วรรคหนึ่ง ใหบ้ริษัท
หลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  (6)  แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการด าเนินการตาม (1) (3) (4) หรือ (5) 
แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า 
  (7)  กระท าการหรืองดเว้นการกระท าอ่ืนใดตามที่ส านักงานก าหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
สามารถกลับมาด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

  ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557    
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 




