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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 24/2560 

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
  

ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail:  nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th  

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 19 กันยายน 2560 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวณัฐศศิ ฝีมือช่าง โทรศัพท์ 0-2033-4620 
2. นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร โทรศัพท์ 0-2263-6050 
3. นางสาวอาชินี  ปัทมะสุคนธ์ โทรศัพท์ 0-2263-6032 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที ่333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th  
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ตามท่ีส านักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดทุนจดทะเบียนส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมุ่งหวังให้การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการลด barrier to entry ส าหรับผู้ประสงค์ 
จะเข้ามาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายใหม่ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและ business model 
ของผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม ทั้งนี้ การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้ว เป็นเพียง initial requirement ส าหรับ 
ผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบธุรกิจ และเม่ือเริ่มประกอบธุรกิจผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีการด ารงเงินกองทุน 
ซึ่งสะท้อนตามความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจด้วย โดยส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตาม
เอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 9/2560 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  
8 มิถุนายน 2560 นั้น 

ส านักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ส านักงานเสนอ ส านักงานจึงไดน าเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด พิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่อง 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และด าเนินการ 
ยกรา่งประกาศตามแนวทางดังกลาวทีผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 

1) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560  
เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย ์  

2) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560  
เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

3) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560  
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่  )  

 โดยหลักการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
(1)  หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(2)  หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่ก าหนดในร่างประกาศนี้ 

ซึ่งเป็นหลักการตามท่ีได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 

 ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการก าหนดทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้จัดท า
เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 
 

I. บทน า 
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ส านักงานมุ่งหวังให้การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วเอ้ือต่อการพัฒนารูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ (“business model”) ที่แตกต่าง และให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแข่งขันได้ อีกท้ังสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท และในขณะเดียวกันต้องไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็น
ต่อภาคธุรกิจ 
 
 

ส านักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงขอเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ร่างประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ออกทดแทนประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 11/2560 เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

เนื้อหาสาระในร่างประกาศมีรายละเอียด ดังนี้   

1. บทนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน”  
ก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

2. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า  
100 ล้านบาท 

2.1  การค้าหลักทรัพย์ 
2.2  การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  
2.3  ประเภทอ่ืนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง 
(2) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ เพ่ือการลงทุนของบริษัทนั้นเอง 
(3) มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์  

III. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

II. เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ในการก าหนดหลักเกณฑ ์

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560 
เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ 
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เหตุผล  เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนช าระแล้วส าหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ก าหนดข้างต้น 
เป็นไปตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) 

อย่างไรก็ดี ส านักงานได้อยู่ระหว่างเสนอหลักการเพ่ือแก้ไขมาตรา 96 แห่ง  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่ต่ ากว่าที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เมื่อการแก้ไขแล้วเสร็จ ส านักงานจะแก้ไข
การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วส าหรับการประกอบหลักทรัพย์ข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการ คือ 
บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ส าหรับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และ 25 ล้านบาท 
ส าหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง  

3. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคล ทีไ่ม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.3 ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรณใีห้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนทั่วไป : มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท 
3.2 กรณใีห้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน : มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
เหตุผล  การจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  

โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน จึงมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจต่ า ประกอบกับ
ผู้ลงทุนทั่วไปเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองมากกว่าผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้น จึงก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทีส่ะท้อนความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจในลักษณะดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ 

4. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2. และ 3. ต้องมี 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

เหตุผล การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจทีม่ีความเสี่ยงที่ต่ ามาก 

ตารางสรุปทุนจดทะเบียนช าระแล้วของธุรกิจหลักทรัพย์  

ประเภทธุรกิจหลกัทรัพย์ ระดับทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรา 96 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ  
    - ค้าหลักทรัพย์ 
    - จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
    - มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
    - มีการลงทุนเพื่อบริษัท 
    - มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบ clearing & settlement 

100 ลบ. 

2. Mutual Fund / Private Fund 
   (ซ่ึงไม่มีลักษณะตามข้อ 1) 

ให้บริการผู้ลงทุนทั่วไป 
25 ลบ. 

ให้บริการผู้ลงทุนสถาบัน 
10 ลบ. 

3. อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 1 ลบ. 
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ร่างประกาศดังกล่าวเป็นประกาศที่ออกทดแทนประกาศเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 26/2558 เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

เนื้อหาสาระในร่างประกาศมีรายละเอียด ดังนี้   

1. การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและ 
การส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1.1 กรณไีม่ใช่สินค้าเกษตร : มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  
1.2 กรณสีินค้าเกษตร : มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท  

เหตุผล การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคา
และการส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อตลาดทุนโดยรวม 

2. การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีไ่ม่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคา
และการส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า  
25 ล้านบาท 

2.1  กรณมีีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง 
2.2  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุนทั่วไป 

เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบกับกรณีที่มีการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าท่ีอยู่ในการดูแลออกจากทรัพย์สินของ
ตนเอง ท าให้ความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าลดลง จึงมีความเสี่ยงไม่มากนัก และ 
เป็นการก าหนดในระดับที่ใกล้เคียงกับในต่างประเทศ 

3. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้บริการแก่กองทุนรวมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ม่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง ก าหนดให้มี 
ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  

เหตุผล การให้บริการแก่กองทุนรวมซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถดูแลตัวเองได้ รวมทั้งไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า จึงมีความเสี่ยงไม่มากนัก 
  

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.  /2560  
เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
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 4. การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1. 2.  
หรือ 3. ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

 เหตุผล การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงต่ า 

5. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรทีใ่ช้คุณสมบัติการเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามคุณสมบัติ
ข้างต้นต้องมทีุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่น้อยกว่าจ านวนและตามช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ 

(1) 25 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
(2) 35 ล้านบาท ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(3) 50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน 
 

ตารางสรุปทุนจดทะเบียนช าระแล้วของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

ประเภทธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ระดับทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

1. มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบ clearing & settlement 
- กรณไีม่ใช่สินค้าเกษตร 
- กรณสีินค้าเกษตร 

 
100 ลบ. 
50 ลบ. 

2. มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกคา้ 25 ลบ. 

3. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
   (ซ่ึงไม่มีลักษณะตามข้อ 1 และ/หรือ 2) 

ให้บริการผู้ลงทุนทั่วไป 
25 ลบ. 

ให้บริการกองทุนรวม 
10 ลบ. 

4. อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 2 และ 3 1 ลบ. 
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 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2551 ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สอดคล้อง

กับร่างประกาศฉบับอื่น  

ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ตามร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.  /2560 เรื่อง การก าหนด

ทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

 

 

 

 
  

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข.   /2560        
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่  ) 

ช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้ 
ประกาศท้ัง 3 ฉบับ ออกภายในไตรมาส 4 ของปี 2560 โดยมีผลใช้บังคับในต้นปี 2561 
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เร่ือง การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ___________________________________ ต าแหน่ง __________________________ 

ชื่อบริษัท ______________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์________________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ _________________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:หรือ
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ.  /2560 เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาต
และผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

1.1 นิยามผู้ลงทุนสถาบนั   
1.2 ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนไมน่้อยกว่า 100 ล้านบาท   
 (1) การค้าหลักทรัพย ์
     (2) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 (3) ธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
          (ก) มีการเก็บรักษาทรัพยส์ินของลูกค้าไว้ในครอบครอง 
          (ข) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุนของบริษัท 
          (ค) มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ 

 
 

 
 

1.3 การจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลทีไ่ม่มีลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1.2  
 (1) กรณีให้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (25 ล้านบาท) 
 (2) กรณีให้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบนั (10 ล้านบาท) 

  

1.4 ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1.2 และ 1.3 (1 ล้านบาท)   
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กธ.   /2560 เรื่อง การก าหนดทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

2.1 ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (1) กรณีที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร (100 ล้านบาท) 
 (2) กรณีสินค้าเกษตร (50 ล้านบาท) 

  

2.2  การประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีไม่มีภาระความรบัผิดชอบต่อระบบช าระราคา
และการส่งมอบสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (25 ล้านบาท) 
 (1) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง 
 (2) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุนทั่วไป 

 
 

 
 

2.3 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีให้บริการแก่กองทุนรวมทีไ่ม่มีภาระ 
ความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของลกูค้าไว้ในครอบครอง (10 ล้านบาท) 

  

2.4 ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอื่นทีไ่ม่มีลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 2.1 2.2 หรือ 2.3 
(1 ล้านบาท)   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กธ/น/ข.  /2560 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 


