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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงหลกัเกณฑต์่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกจิหรอืผลติภณัฑ์ในตลาดทุน เพื่อใหผู้ล้งทุนใชเ้ป็นทางเลอืกในการลงทุน รวมถงึเพิม่
ความสะดวกและลดภาระของผูป้ฏบิตั ิ(Ease of Doing Business) ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง 
Regulatory Revision โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมตลาดและ
หน่วยงานก ากบัดแูล ประกอบกบัการตดิตามพฒันาการของตลาดต่างประเทศ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา
ปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมต่อไป 

ในครัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้บทวนหลกัเกณฑ ์2 เรือ่ง ไดแ้ก ่  
1. การสนับสนุนการท าหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ส าหรบัตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (Depository Receipt หรอื DR) และหน่วยลงทุนอทีเีอฟ (ETF) โดยปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
การขายชอรต์เพือ่ลดอปุสรรคต่อการท าหน้าทีข่อง Market Maker 

2. การทบทวนนิยาม “ผูล้งทนุสถาบนั” ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารซื้อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด (“บญัชเีงนิสด”) 
ซึง่อา้งองินิยามดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีม่กีารปรบัปรงุ  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่6 กรกฎาคม 2565 ทางช่องทาง https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายก ากบับรษิทัสมาชกิ โทรศพัท ์02-009-
9316 หรอื 02-009-9321 หรอื Email: MemberSupervisionDepartment@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็  
 

2.1  การสนับสนุนการท าหน้าท่ีของ Market Maker ส าหรบั DR และ ETF 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้นีโยบายสนบัสนุนใหม้ ีMarket Maker ส าหรบั DR และ ETF ซึง่เป็นกลไกส าคญัใน
การเสรมิสภาพคล่อง และท าใหร้าคาของผลติภณัฑ์สอดคลอ้งกบัสนิคา้อา้งองิ (underlying) อนัเป็นปัจจยัหนึ่งใน
การพฒันาผลติภณัฑใ์หป้ระสบความส าเรจ็ อย่างไรกด็ ีตามเกณฑ์ปัจจุบนั การขายชอรต์สามารถท าไดเ้ฉพาะใน
ราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาซื้อขายครัง้สุดทา้ย (zero-plus tick rule) เพื่อป้องกนัไม่ใหร้าคาหลกัทรพัยล์ดต ่าลงอย่างรุนแรง 
ซึง่เกณฑด์งักล่าวเป็นอปุสรรคต่อการท าหน้าทีข่อง Market Maker กรณีทีร่าคาของ underlying หรอื iNAV ปรบัตวั
ลดลงต ่ากว่าราคาล่าสดุของ DR หรอื ETF ตามล าดบั 

เพื่อสนับสนุนให้การท าหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของ Market Maker สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากขึ้น ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทบทวนหลกัเกณฑ์การขายชอร์ตเพื่อให้เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์และ
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เคลื่อนไหวตาม underlying อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนให้สามารถซื้อขาย
ผลติภณัฑด์งักล่าวในราคาทีเ่หมาะสม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดศ้กึษาขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (Hong Kong Exchange, Bursa 
Malaysia, Taiwan Stock Exchange และ Korea Stock Exchange) พบว่าทัง้ 4 ตลาดมเีกณฑ ์tick rule ส าหรบั
ธุรกรรมขายชอรต์ โดยก าหนดขอ้ยกเวน้ใหส้ าหรบัการท าหน้าที่ของ Market Maker  

หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั: ก าหนดใหก้ารขายชอรต์ตอ้งท าในราคาไม่ต ่ากว่าราคาซือ้ขายครัง้สุดทา้ย (zero-plus tick 
rule) โดยใหร้ะบุเครื่องหมาย (flag) เพื่อแสดงว่าเป็นรายการขายชอรต์1 และทุกสิน้วนัท าการ สมาชกิจะ
ด าเนินการจดัส่งรายงานการขายชอรต์ทีย่งัมไิดม้กีารซื้อคนืตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

ข้อเสนอ: เพื่อใหก้ารท าหน้าทีดู่แลสภาพคล่องของ Market Maker มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และท าใหร้าคาของ
ผลติภณัฑส์อดคลอ้งกบั underlying หรอื iNAV  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์พื่อใหเ้หมาะสม
กบัผลติภณัฑแ์ละระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั DR (ซึง่รวมถงึ Fractional DR) และ ETF ดงันี้  

 

1. ยกเวน้ Tick Rule ใหแ้ก ่Market Maker ของ DR และ ETF  ซึง่จะท าให ้Market Maker สามารถเสนอซือ้
ขาย DR และ ETF ในราคาทีส่อดคลอ้งกบัราคา Underlying หรอื iNAV สง่ผลใหน้กัลงทนุสามารถซือ้ขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าวในราคาทีเ่หมาะสม   

2. ปรบัปรงุหรอืยกเลกิการรายงานขอ้มลูการขายชอรต์ส าหรบั Market Maker เช่น กรณี DR ทีซ่ื้อขายแบบ 
fractional จะยกเลกิการระบุ flag short selling และไม่ตอ้งรายงานขอ้มลูขายชอรต์ทีย่งัมไิดม้กีารซื้อคนื 
เป็นตน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยค านึงถึงความพร้อมด้านระบบงานของ  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

                                            
1 ตามเกณฑ์ปัจจุบนั ก าหนดยกเว้น tick rule และการระบุ flag ส าหรบักรณีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรอื Market Maker ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ETF ขายชอร์ตเพื่อบญัชบีรษิัทประเภทเพื่อท าก าไรจากส่วนต่างของราคา (Arbitrage) หรอืเพื่อดูแลสภาพคล่อง โดยการขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ทีต่้องม ีunderlying ของกองทุนรวม ETF ก่อนการขาย ในมลูค่าเทยีบเท่ากบัหน่วย ETF ทีท่ าการขาย และ
ตอ้งด าเนินการ Create หน่วย ETF กบับรษิทัจดัการภายในวนัท าการดงักล่าวเพือ่การส่งมอบ รวมถงึการขาย underlying ของกองทุนรวม ETF 
ที่ต้องมหีน่วย ETF ก่อนการขายในมูลค่าเทียบเท่ากับ underlying ของกองทุนรวม ETF ที่ท าการขายและต้องด าเนินการ Redeem กบั 
บรษิทัจดัการภายในวนัท าการดงักล่าวเพือ่ใหไ้ด ้underlying มาเพือ่การส่งมอบ 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูด้แูลสภาพคล่อง และนิยาม “ผูล้งทุนสถาบนั” ส าหรบัหลกัเกณฑบ์ญัชเีงนิสด 
 

 5 

2.2  การทบทวนนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบนั” ส าหรบัหลกัเกณฑ์บญัชีเงินสด  

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ได้ทบทวนการจ าแนกผู้ลงทุน 
เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจตามลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน  ตลอดจน
ความสามารถในการรบัความเสีย่งของผลติภณัฑน์ัน้ รวมถงึช่วยใหก้จิการและผูล้งทุนสามารถเขา้ถงึช่องทางการ
ระดมทนุและการลงทนุทีห่ลากหลายมากขึน้ ซึง่ไดป้รบัปรงุนิยามกลาง “ผูล้งทนุสถาบนั” สรปุไดด้งันี้ 

(1) Institutional investor ที่มี regulator ก ากับดูแล เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และ 
Regulator เชน่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

(2) Professional investor ทีม่คีวามรู ้ได้แก่ ผูจ้ดัการกองทุน และเพิม่นักวเิคราะห์การลงทุน และ
บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั2 

(3) เพิม่บุคคลทีม่ฐีานะและมคีวามรู ้เชน่ นิตบิุคคลรว่มลงทนุ (VC) และกจิการเงนิรว่มลงทนุ (PE) 

โดยหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ ในส่วนของการวางหลักประกันตามหลักเกณฑ์การซื้อขาย
หลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด (“บญัชเีงนิสด”) มกีารอา้งองินิยามดงักล่าว 

หลกัเกณฑปั์จจบุนั: กอ่นการซือ้ขายดว้ยบญัชเีงนิสด สมาชกิตอ้งเรยีกใหล้กูคา้วางหลกัประกนัในอตัราไมต่ ่ากว่า
ทีก่ าหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบัสมาชกิในกรณีลูกคา้ผดินัดช าระราคา  และหลกัทรพัย์ทีลู่กคา้ซื้อไว้นัน้มี
มลูคา่ลดต ่าลง โดยยกเวน้ลกูคา้ทีเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนั3 

ข้อเสนอ: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีจ่ะยกเวน้การวางหลกัประกนัตามเกณฑ์บญัชเีงนิสด
ใหแ้กบุ่คคคลทีม่คีวามเสีย่งดา้นการซือ้ขายและช าระราคาต ่า จงึเสนอปรบัปรงุนิยาม “ผูล้งทนุสถาบนั” ใหห้มายถงึ 
Institutional investor ตามขอ้ (1) ทีม่ ีregulator ก ากบัดูแล เช่น ธนาคารพาณิชย ์กองทุนรวม และ Regulator เชน่ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย    

 

 

 

 

 

                                            
2 หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บรษิทัย่อย หรอื
บรษิทัร่วม ทัง้นี้ เฉพาะในธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทัดงักล่าว และใหห้มายความรวมถงึบุคคลทีเ่คยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งขา้งตน้ ซึง่พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน 
3 ปัจจุบนัหลกัเกณฑบ์ญัชเีงนิสดมกีารอา้งองินิยาม “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท โดยประกาศดงักล่าวอา้งองินิยาม “ผูล้งทุนสถาบนั” ไปทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซึ่งถูกยกเลกิและแทนทีด่ว้ยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการ
ก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และจะมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2565 รายละเอยีดการ
ปรบัปรุงตามตารางแนบทา้ย 
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เปรียบเทียบนิยาม “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

หลกัเกณฑว่์าด้วยการก าหนดบทนิยามใน 
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท (ปัจจบุนั) 

หลกัเกณฑว่์าด้วยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั 
ผูล้งทุน รายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  

(มีผลใช้บงัคบั 1 ต.ค. 2565) 
ไดแ้ก่ ผูล้งทุนดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(4) บรษิทัเงนิทุน 
(5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(6) บรษิทัหลกัทรพัย ์
(7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 
(8) บรษิทัประกนัชวีติ 
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนสว่นบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการ

เงนิทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอื 
ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (25) 

(11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
(15) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงนิ 
(16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  
(18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(19) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(20) นิตบุิคคลประเภทบรรษทั 
(21) นิตบุิคคลซึง่มผีูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) ถอืหุน้

รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมด 

(22) ผูล้งทุนตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะท านองเดยีวกบั
ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (22) 

(23) ผูจ้ดัการกองทุน หรอืผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

(24) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด 

ไดแ้ก่ ผูล้งทุนทีเ่ป็นนิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดาซึง่มคีวาม
เชีย่วชาญในการลงทุน (professional investor) ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(4) บรษิทัเงนิทุน 
(5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(6) บรษิทัหลกัทรพัย ์
(7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 
(8) บรษิทัประกนัชวีติ 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนสว่นบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการ

เงนิทุนของผูล้งทุนดงันี้ 
   (ก)  ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (24) 
หรอื (26) 
   (ข)  ผูล้งทุนตาม (25)  ทัง้นี้ เฉพาะในธุรกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัดงักลา่ว 
   (ค)  ผูล้งทุนทีม่คีุณสมบตัดิา้นฐานะทางการเงนิ
เทยีบเท่าผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ 

(11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
(15) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
(16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมาย

วา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  
(18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
(19) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ 
(20) นิตบุิคคลประเภทบรรษทั 
(21) นิตบุิคคลซึง่มผีูล้งทุนตาม (1) ถงึ (20) ถอืหุน้รวมกนั

เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(22) ผูล้งทุนตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะท านองเดยีวกบั 

ผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) หรอื (23) หรอื (26)   
(23) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการลงทุน 

ไดแ้ก่ 
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หลกัเกณฑว่์าด้วยการก าหนดบทนิยามใน 
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี

ทุกประเภท (ปัจจบุนั) 

หลกัเกณฑว่์าด้วยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั 
ผูล้งทุน รายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  

(มีผลใช้บงัคบั 1 ต.ค. 2565) 
   (ก)  ผูจ้ดัการกองทุน หรอืผูจ้ดัการลงทุนในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
   (ข)  นกัวเิคราะหก์ารลงทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน  
   (ค)  ผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (angel investor) 
ดงันี้  ทัง้นี้ เฉพาะในธุรกรรมเกีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ตามประกาศเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) หรอืวสิาหกจิเริม่ตน้ 
(startup) หรอืหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายผา่นผูใ้หบ้รกิารระบบ
คราวดฟั์นดงิ (crowdfunding portal) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน 
   1.  ทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
   2.  ผูใ้หบ้รกิารระบบคราวดฟั์นดงิ 
(crowdfunding portal) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
   3.  ผูล้งทุนทีม่คีุณสมบตัดิา้นความรูห้รอื
ประสบการณ์ และคุณสมบตัดิา้นฐานะการเงนิ อยา่งครบถว้น
ตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศ กจ. 39/2564   

(24) กจิการทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะเงนิรว่มลงทุน 
ไดแ้ก่ นิตบุิคคลรว่มลงทุนและกจิการเงนิรว่มลงทุน  

(25) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัในลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงันี้  ทัง้นี้ เฉพาะในธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัดงักลา่ว 
 (ก)  กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน 
 (ข)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 (ค)  บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่ม  
 บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัตามวรรคหนึ่ง ให้
หมายความรวมถงึบุคคลทีเ่คยมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งขา้งตน้ ซึง่พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 

(26) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด 
(หมายเหตุ: ขอ้ความทีข่ดีเสน้ใตค้อืการปรบัปรุงเพิม่เตมิ) 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็น้ีหรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์  ผูด้แูลสภาพคล่อง (ระบุ product) ……….........…………… 

 ผูล้งทนุสถาบนั  บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(ระบุ product) ………………........ 

 ผูล้งทนุบุคคล  อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1  การสนับสนุนการท าหน้าท่ีของผู้ดแูลสภาพคล่องส าหรบั DR และ ETF 

2.1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการยกเว้นเกณฑ์ราคาขายชอร์ต (Tick Rule) ให้แก่ Market Maker เพื่อ
สนบัสนุนการท าหน้าทีด่แูลสภาพคล่องส าหรบั DR และ ETF  

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66
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2.1.2  ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไม่ในการปรบัปรงุหรอืยกเลกิการรายงานขอ้มลูการขายชอรต์ส าหรบั Market Maker 
ในบางผลติภณัฑ ์เชน่ กรณี DR ทีซ่ือ้ขายแบบ fractional จะยกเลกิการระบุ flag short selling และไม่
ต้องรายงานข้อมูลขายชอร์ตที่ย ังมิได้มีการซื้อคืน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และ
ระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 

2.2  การทบทวนนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบนั” ส าหรบัหลกัเกณฑ์บญัชีเงินสด 

ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงนิยาม “ผูล้งทุนสถาบนั” ส าหรบัหลกัเกณฑบ์ญัชเีงนิสด ใหห้มายถงึ 
Institutional investor ทีม่ ีregulator ก ากบัดูแล เช่น ธนาคารพาณิชย ์กองทุนรวม และ Regulator เช่น ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 
 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
โปรดส่ งความ เห็นของท่ านกลับมา ที่  MemberSupervisionDepartment@set.or.th ภายในวันที่   

6 กรกฎาคม 2565 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอเรยีนว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หไ้วจ้ะถูกประมวลผลและไดร้บัการคุม้ครอง
ตามค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ท่านสามารถศกึษารายละเอยีดได้
จาก https://www.set.or.th/th/privacy-notice  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
 

mailto:MemberSupervisionDepartment@set.or.th
https://www.set.or.th/th/privacy-notice

