สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผูด้ แู ลสภาพคล่อง
และนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เรื่องการปรับปรุง หลักเกณฑ์เ กี่ยวกับ ผู้ดูแลสภาพคล่อง (“Market Maker”) และนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน ”
สาหรับหลักเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด (“บัญชีเงินสด”)
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์
ระหว่ า งวัน ที่ 23 มิถุ น ายน 2565 – 6 กรกฎาคม 2565 ซึ่ง มีผู้ใ ห้ค วามเห็น รวม 47 ราย ได้ แ ก่ บริษัท สมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 38 ราย, ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 ราย, บริษทั หลักทรัพย์ทม่ี ใิ ช่สมาชิก 1 ราย,
ผูด้ ูแลสภาพคล่อง 1 ราย, ผูล้ งทุนบุคคล 2 ราย และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) โดยมีรายละเอียดความเห็น
และข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ข้อหารือที่ 1: การยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (“Tick Rule”) ให้แก่ Market Maker เพื่อสนับสนุนการทา
หน้ าที่ ดแู ลสภาพคล่องสาหรับ DR และ ETF
สรุปการยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (“Tick Rule”) ให้แก่ Market Maker เพื่อสนับสนุนการทาหน้ าที่ ดูแล
สภาพคล่องสาหรับ DR และ ETF
เพื่อให้การทาหน้าทีด่ ูแลสภาพคล่องของ Market Maker มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึ่งจะทาให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ หลักทรัพย์อา้ งอิง (“underlying”) หรือ iNAV จึงได้มกี ารเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ DR (ซึง่ รวมถึง Fractional DR) และ ETF ด้วยการยกเว้น Tick
Rule ให้แ ก่ Market Maker ของ DR และ ETF ซึ่งจะทาให้ Market Maker สามารถเสนอซื้อขาย DR และ ETF
ในราคาทีส่ อดคล้องกับราคา underlying หรือ iNAV และส่งผลให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ใน
ราคาทีเ่ หมาะสม
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยเห็นว่า การมี Tick Rule ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการส่งคาสังซื
่ ้อ
ขายโดยเฉพาะเมื่อ DR ไม่มสี ภาพคล่องในการซื้อขาย ดังนัน้ การยกเว้นเกณฑ์ดงั กล่าวจะทาให้ Market Maker
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ แก่ผลู้ งทุน
อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้ความเห็น 2 รายทีไ่ ม่เห็นด้วย ซึง่ ได้แก่ บริษทั สมาชิก 1 ราย ทีเ่ ห็นว่าการยกเว้น Tick
Rule อาจทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าทัวไปกั
่ บ Market Maker และมีผลู้ งทุนบุคคล 1 ราย ทีไ่ ม่เห็นด้วย
แต่ไม่ได้ระบุเหตุผล
ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงหรือยกเลิ กการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสาหรับ Market Maker ในบาง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น กรณี Fractional DR จะยกเลิ กการระบุ Flag Short Selling และไม่ ต้องรายงานข้ อมูล
ขายชอร์ตที่ ยงั มิ ได้มีการซื้อคืน เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์และระบบงานที่ เกี่ยวข้อง
สรุปการปรับปรุงหรือยกเลิ กการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสาหรับ Market Maker ในบางผลิ ตภัณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงได้มกี ารเสนอปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงาน
ข้อมูล การขายชอร์ตสาหรับ Market Maker เช่น กรณี Fractional DR จะยกเลิกการระบุ Flag Short Selling และ
ไม่ ต้อ งรายงานข้อมูลขายชอร์ตที่ย ังมิได้ม ีการซื้อคืน เป็ นต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสามารถก ากับดู แล
การขายชอร์ตได้
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบริษทั สมาชิก 1 รายไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าอาจทา
ให้การควบคุมการขายชอร์ตเป็ นไปได้ยาก และทาให้ไม่ทราบปริมาณการขายชอร์ตในแต่ละวัน
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ข้อหารือที่ 3: การทบทวนนิ ยาม “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงิ นสด
สรุปการปรับปรุงนิ ยาม “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงิ นสด
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีจ่ ะยกเว้นการวางหลักประกันตามเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด
ให้แก่บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งต่าในการซื้อขายและชาระราคา จึงเสนอปรับปรุงนิยาม “ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน” ซึง่ ได้
อ้างอิงนิยามดังกล่าวตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)
ทีม่ กี ารปรับปรุง1 ด้วยการให้ยกเว้นการวางหลักประกันให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน (Institutional Investors) เช่นเดียวกับ
ในปั จจุบนั ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ที่มหี น่ วยงานกากับดูแล (เช่น ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนรวม) และ
หน่ ว ยงานกากับ ดูแ ล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็ น ต้น แต่จ ะไม่ร วมถึง Professional ที่ม ีความรู้ (เช่น
ผูจ้ ดั การกองทุน) และนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะและมีความรู้ (เช่น นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน)
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• ควรพิจารณากาหนดนิยามให้ตรงกันทัง้ หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคาร
แห่งประเทศไทย
• ควรให้รวมถึงบุคคลหรือนิตบิ ุคคลต่าง ๆ เพิม่ เติม เช่น กองทุนส่วนบุคคลในต่างประเทศ ผูล้ งทุนสถาบัน
ตามเกณฑ์การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending หรือ SBL) ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคล
ทีม่ ฐี านะการเงินหรือประสบการณ์ในการลงทุนตามทีก่ าหนด เป็ นต้น
• TIA มีขอ้ เสนอแนะว่านิยามผูล้ งทุนสถาบันตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ควรรวมถึงกองทุนส่วน
บุคคล
---------------------------------------------------------------------
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เนื่องจากหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการวางหลักประกันตามหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด มีการอ้างอิงนิยามตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงนิยามกลางของ “ผูล้ งทุนสถาบัน” และจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 สรุปได้ดงั นี้
(1) Institutional Investor เช่นเดียวกับปั จจุบนั ซึ่งรวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันที่มหี น่ วยงานกากับดูแล (เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม) และ
หน่วยงานกากับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็ นต้น
(2) Professional Investors ทีม่ คี วามรู้ ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทุน (Fund Manager) และเพิม่ นักวิเคราะห์การลงทุน และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับบริษทั
(3) นิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะและมีความรู้ เช่น นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน (VC) กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) เป็ นต้น
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