
 

1 

 

 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 30/2560 

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑเ์งินกองทุนสภาพคล่องสุทธ ิ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
 

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

 

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

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 

1. นางสาวสวริน  เจือศรีกุล โทรศัพท์ 0-2033-4662 
2. นายพัฒนะ  สุขะธรรมโม โทรศัพท์ 0-2263-6257 
3. นายเก่งกาจ อ่ิมสัมฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-2033-9929 

 
 
 

      

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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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital - 

“NC”) ซึ่งก าหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ารงเงินกองทุนด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง หลังหักภาระหนี้สิน 

และความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ (“haircut”)  โดยก าหนดเป็น (1) จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องด ารงไว้  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และ (2) อัตราส่วนของเงินกองทุนเมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีภาระต้องช าระ (Net Capital 

Ratio - “NCR”) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอรองรับภาระหนี้สิน 

ที่มีต่อลูกค้า เจ้าหนี้ รวมถึงตัวกลางอ่ืน ๆ และยังมีส่วนเกินอีกจ านวนหนึ่งที่เตรียมรองรับความเสี่ยง 

จากการประกอบธุรกิจและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับเลิกกิจการ โดยสามารถสรุปเป็นสูตร 

ในภาพรวมได้  ดังนี้ 

 

  

𝑁𝐶𝑅 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏  𝑑𝑒𝑏𝑡) − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏  𝑑𝑒𝑏𝑡) −  𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

 โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ใช้บังคับมาในระยะหนึ่งแล้ว ส านักงานจึงมีแนวคิด 

ที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในส่วนของการก าหนดระดับเงินกองทุนขั้นต่ า  

การค านวณหนี้สินและค่าความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น 

และส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ อนธ. 19/2560  

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  

ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นั้น 

ส านักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ส านักงานเสนอ ส านักงานจึงไดน้ าเสนอหลักการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง 

และตลาด (“คณะอนุกรรมการฯ”) และด าเนินการยกร่างประกาศตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ ดังนี้ 

1) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560  

เรื่อง การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“ร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับ บล.”) 

2) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.   /2560  

เรื่อง การด ารงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

(“ร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับตัวแทนฯ”) 

I. บทน า 

NC 

- 
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3) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ที่ สธ.   /2560  เรื่อง การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“ร่างประกาศ

การค านวณ NC ส าหรับ บล.”) 

4) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ที่ สธ.   /2560  เรื่อง การค านวณและรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ร่างประกาศการค านวณ NC ส าหรับตัวแทนฯ”) 

5) ร่างแบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“ร่างแบบรายงาน NC”) 

6) ร่างค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 

(“ร่างค าอธิบายแบบรายงาน NC”) 

7) ร่างรายงานสรุปสัญญาหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

(“ร่างรายงานสรุปสัญญาหนี้สินฯ”) 

 ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเก่ียวกับเงินกองทุน 

สภาพคล่องสุทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจาก 

ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจด ารง NC ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

และมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยบริหารจัดการ NC โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาดทุน

โดยรวมมากเกินไป 
 

 
 

ส านักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จึงขอเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้  ดังนี้ 

(เนื้อหาที่แสดงด้วยตัวอักษรหนาเอียง หมายถึง หลักการใหม่ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมตามที่ได้ 

เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว)  

 

 

 

 

 

 

III. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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3.1 ระดับ NC ขั้นต่ าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ า 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน 

ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า  ดังนี้ 

ประเภทการประกอบธุรกิจ NC NCR 

ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ล้านบาท 
ร้อยละ 7 

ธุรกิจหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25 ล้านบาท 
 

สาระส าคัญในร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องที่ปรับปรุง 

ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ ด ารง NC ขั้นต่ า 

ที่ 1 ล้านบาท และด ารง NCR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7  

1)  ไมมี่การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  

2)  ไมม่ีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

เพ่ือการลงทุนของบริษัท  

3)  ไมม่ีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์        

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

เนื่องจากการประกอบธุรกิจในลักษณะข้างต้นมีความเสี่ยงต่ า ไมท่ าให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าโดยตรง และผลกระทบที่อาจเกิดต่อตลาดทุนโดยรวมมีจ ากัด  

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมหรือมีการก่อหนี้สิน

เพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องด ารง NC เพ่ิมข้ึน เพ่ือมิให้ NCR ต่ ากว่าร้อยละ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องที่ปรับปรุง 

- ข้อ 3 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับ บล.  

- ข้อ 3 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับตัวแทนฯ 
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ร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องที่ปรับปรุง 

- ข้อ 2 และข้อ 6 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับ บล. 

- ข้อ 2 และข้อ 7 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับตัวแทนฯ 

- ข้อ 4 (3) ของร่างประกาศการค านวณ NC ส าหรับ บล. 

- ข้อ 4 (3) ของร่างประกาศการค านวณ NC ส าหรับตัวแทนฯ 

- ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และ 9 ของร่างแบบรายงาน NC 

- ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และ 9 ของร่างค าอธิบายแบบรายงาน NC 

- ร่างรายงานสรุปสัญญาหนี้สินฯ 
 

3.2 เงื่อนไขของหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม (qualified sub-debt) 
 
 

𝑁𝐶𝑅 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡) − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏  𝑑𝑒𝑏𝑡) −  𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน 
การค านวณ NC จะไม่นับหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่มีประกัน มีอายุคงเหลือมากกว่า  

1 ปี และไม่มีเงื่อนไขเรียกช าระคืนก่อนก าหนดภายใน 1 ปี (“qualified sub-debt”) เป็นหนี้สินรวม 
(total liabilities) เนื่องจากถือว่าเป็นหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายทุน ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ต้องส ารอง NC  
เผื่อการช าระคืนเจ้าหนี้ประเภทนี้ 

เนื้อหาในร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องที่ปรับปรุง 

(1) ปรับปรุงเงื่อนไข qualified sub-debt ให้หมายถึง หนี้สินด้อยสิทธิ 
ที่ไม่มีประกัน และไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกช าระคืนก่อนก าหนด (ไม่มี put option) 
โดยจ ากัดมูลค่า qualified sub-debt ไว้ไม่เกินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ  
เพ่ือให้หนี้สินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารระดับ NC ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่ก่อ 
ให้เกิดความเสี่ยงกับฐานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยง 
เชิงระบบ (systemic risk) ที่อาจเกิดต่อตลาดทุนโดยรวม 

(2) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มี qualified sub-debt สูงกว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ สามารถค านวณ NC ได้ตามเดิมต่อไปไม่เกิน 6 เดือน 
นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระยะเวลาในการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

(3) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้ qualified sub-debt เพ่ือประโยชน์
ในการเพิ่มระดับ NC จัดส่งแบบรายงาน NC พร้อมแนบส าเนาสัญญาหนี้สินดังกล่าวภายในวันท าการ 
ถัดจากวันที่มีการค านวณเป็นครั้งแรก (T+1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยยื่นเอกสารทั้งหมด 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานได้จัดไว้ให้  

 

 

 

 

 
 

NC 
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ร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องท่ีปรับปรุง 

- ข้อ 2 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับ บล. 

- ข้อ 2 ของร่างประกาศการด ารง NC ส าหรับตัวแทนฯ 

- ข้อ 4 (3) ของร่างประกาศการค านวณ NC ส าหรับ บล.  

- ข้อ 4 (3) ของร่างประกาศการค านวณ NC ส าหรับตัวแทนฯ 

- ส่วนท่ี 2 ข้อ 14 และ 16 ของร่างแบบรายงาน NC 

- ส่วนท่ี 2 ข้อ 14 และ 16 ของร่างค าอธิบายแบบรายงาน NC 

- ร่างรายงานสรุปสัญญาหนีส้ินฯ 

 

3.3 เงื่อนไขของหนี้สินที่มีหลักประกัน (qualified secured liabilities) 
 

 

𝑁𝐶𝑅 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏  𝑑𝑒𝑏𝑡) − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏  𝑑𝑒𝑏𝑡) −  𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน 
การค านวณ NCR จะก าหนดให้หนี้สินที่มีหลักประกัน มีอายุคงเหลือมากกว่า  

1 ปี และไม่มีเงื่อนไขช าระคืนก่อนก าหนดภายใน 1 ปี (“qualified secured liabilities”) เป็นหนี้สิน 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีภาระในการส ารอง NC ส่วนเพิ่ม (“หนี้สินพิเศษ”) โดยหลักประกันของหนี้สิน
ข้างต้น จะต้องเป็นหลักประกันตามรายการที่ส านักงานก าหนดไว้ เช่น เงินสด ตราสารทางการเงิน 
หลักทรัพย์ หรือทองค า เป็นต้น 

เนื้อหาในร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องที่ปรับปรุง 

(1) ปรับปรุงเงื่อนไข qualified secured liabilities ให้หมายถึง หนี้สินที่มี
หลักประกัน และไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกช าระคืนก่อนก าหนด (ไม่มี put option)   
เพ่ือลดภาระในการด ารง NC ของผู้ประกอบธุรกิจ 

(2) ก าหนดเพ่ิมประเภทหลักประกันให้ครอบคลุมถึงสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้น  
ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเหนือหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจในทางจ านอง จ าน า มีบุริมสิทธิเหนือหลักประกัน 
ของผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีเงื่อนไขอ่ืนใดที่ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการบังคับหลักประกันเมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
เกิดเหตุผิดนัดช าระหนี้  ทั้งนี้ หลักประกันที่เป็นสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้นให้ใช้ได้เฉพาะรายการ
ลูกหนี้มาร์จิ้นที่มีหลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้แล้วเท่านั้น และก าหนดค่าความเสี่ยงส าหรับ
สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้นเท่ากับ 60% ของมูลค่าลูกหนี้  

(3) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้ qualified secured liabilities  
เพ่ือประโยชน์ในการลดภาระด ารง NC จัดส่งแบบรายงาน NC พร้อมแนบส าเนาสัญญาหนี้สินดังกล่าว 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการค านวณเป็นครั้งแรก (T+1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยยื่น
เอกสารทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานได้จัดไว้ให้  

 

 

 

 

 
 

NC 
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ร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องท่ีปรับปรุง 

- ส่วนที่ 1 ข้อ 19 ของร่างค าอธิบายแบบรายงาน NC 
 

3.4 ความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนสัญญาฯ 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน 

ในกรณีที่ลูกค้าบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจไมส่ามารถ 

วางหลักประกันได้ตามมูลค่าและภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านวณค่าความเสี่ยงจากการ 

เป็นตัวแทนสัญญาฯ เพ่ิมเติม โดยใช้ส่วนต่างระหว่างมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 

และมูลค่าหลักประกันคงเหลือของลูกค้ารายดังกล่าว โดยไม่มีการปรับลดด้วยค่าความเสี่ยงของหลักประกัน   

เนื้อหาในร่างประกาศและเอกสารที่เก่ียวข้องที่ปรับปรุง 

ก าหนดให้ค านวณค่าความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนสัญญาฯ โดยใช้ส่วนต่างระหว่าง

มูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ และมูลค่าหลักประกันคงเหลือหลังหักค่าความเสี่ยงตามที่ส านักหักบัญชี

ก าหนด เพ่ือให้รองรับการวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (non-cash collateral) ของธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า และสะท้อนมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อลูกค้าผิดนัดวางหลักประกัน 

 

 

 
 

3.5 ประเด็นอ่ืน ๆ 

นอกจากประเด็นข้างต้น ส านักงานยังได้ปรับปรุงร่างแบบรายงาน NC / ค าอธิบาย

แบบรายงาน NC เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ (1) แนวทางของหลักเกณฑ์ที่ได้เสนอปรับปรุงในครั้งนี้  

(2) หลักเกณฑ์การค านวณค่าความเสี่ยงจากธุรกิจจัดการลงทุนที่ส านักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 

และ (3) การปรับลดระยะเวลา settlement ของตลาดหลักทรัพย์ (T+2)  ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 

และข้อมูลสรุปการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ในส่วนสรุปของร่างแบบรายงาน NC ที่จัดท าข้ึนใหม ่

เพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักเกณฑต์ามข้อ 3.1 และ 3.2 

(2) ก าหนดให้ค านวณค่าความเสี่ยงจากการจัดการลงทุนตามแนวทางที่

ส านักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นในเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนจ. 17/2560 เรื่อง  

หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน (on-going capital requirement)  

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 

(บลน.) และแนวทางด าเนินการเมื่อไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด 

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

เริ่มค านวณค่าความเสี่ยงจากการจัดการลงทุนเม่ือประกาศในเรื่องดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

 

 



 

8 

 

(3) ปรับปรุงค าอธิบายเกี่ยวกับลูกหนี้และเจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์  

ให้สอดคล้องกับการปรับระยะเวลา settlement ของตลาดหลักทรัพย์เป็น T+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างประกาศและเอกสารเกี่ยวข้องท่ีปรับปรุง 

- ส่วนสรุป และส่วนที่ 1 ข้อ 20 ของร่างแบบรายงาน NC 

- ส่วนสรุป และส่วนที่ 1 ข้อ 5 8 และ 20 ของร่างค าอธิบายแบบรายงาน NC 
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เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

หรือ email : patana@sec.or.th  

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:patana@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ระดับ NC ขั้นต่ าส าหรบัผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
เงื่อนไขของหนี้สินด้อยสิทธ ิ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
เงื่อนไขของหนี้สินที่มีหลักประกัน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนสัญญาฯ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


