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ส่วนที่ 1: บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุ นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้ผลู้ งทุนใช้เป็ นทางเลือกในการลงทุน รวมถึงเพิม่
ความสะดวกและลดภาระของผูป้ ฏิบตั ิ (Ease of Doing Business) ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
Regulatory Revision โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้ ร วบรวมความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะจากผู้ร่ ว มตลาดและ
หน่วยงานกากับดูแล ประกอบกับการติดตามพัฒนาการของตลาดต่างประเทศ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มคี วามเหมาะสมต่อไป
ในครัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ 2 เรือ่ ง ได้แก่
1. การสนับ สนุ น การทาหน้ า ที่ข องผู้ดูแ ลสภาพคล่ อง (Market Maker) ส าหรับ ตราสารแสดงสิทธิใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt หรือ DR) และหน่ วยลงทุนอีทเี อฟ (ETF) โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์
การขายชอร์ตเพือ่ ลดอุปสรรคต่อการทาหน้าทีข่ อง Market Maker
2. การทบทวนนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด (“บัญชีเงินสด”)
ซึง่ อ้างอิงนิยามดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีม่ กี ารปรับปรุง
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จึง ขอรับ ฟั งความคิดเห็นจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ได้ข อ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องต่อไป โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ตงั ้ แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางช่องทาง https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66
ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทฝี่ ่ ายกากับบริษทั สมาชิก โทรศัพท์ 02-0099316 หรือ 02-009-9321 หรือ Email: MemberSupervisionDepartment@set.or.th
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ส่วนที่ 2: ประเด็นรับฟังความคิ ดเห็น
2.1 การสนับสนุนการทาหน้ าที่ ของ Market Maker สาหรับ DR และ ETF
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มนี โยบายสนับสนุนให้ม ี Market Maker สาหรับ DR และ ETF ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญใน
การเสริมสภาพคล่อง และทาให้ราคาของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ สินค้าอ้างอิง (underlying) อันเป็ นปั จจัยหนึ่งใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ดี ตามเกณฑ์ปัจจุบนั การขายชอร์ตสามารถทาได้เฉพาะใน
ราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าราคาซื้อขายครัง้ สุดท้าย (zero-plus tick rule) เพื่อป้ องกันไม่ให้ราคาหลักทรัพย์ลดต่าลงอย่างรุนแรง
ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้าทีข่ อง Market Maker กรณีทร่ี าคาของ underlying หรือ iNAV ปรับตัว
ลดลงต่ากว่าราคาล่าสุดของ DR หรือ ETF ตามลาดับ
เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารท าหน้ า ที่ดู แ ลสภาพคล่ อ งของ Market Maker สามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การขายชอร์ต เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เคลื่อนไหวตาม underlying อันจะเป็ นประโยชน์ แก่ ผู้ลงทุ นให้สามารถซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในราคาทีเ่ หมาะสม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ศกึ ษาข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ต่า งประเทศ (Hong Kong Exchange, Bursa
Malaysia, Taiwan Stock Exchange และ Korea Stock Exchange) พบว่าทัง้ 4 ตลาดมีเกณฑ์ tick rule สาหรับ
ธุรกรรมขายชอร์ต โดยกาหนดข้อยกเว้นให้สาหรับการทาหน้าที่ของ Market Maker
หลักเกณฑ์ปัจจุบนั : กาหนดให้การขายชอร์ตต้องทาในราคาไม่ต่ากว่าราคาซือ้ ขายครัง้ สุดท้าย (zero-plus tick
rule) โดยให้ร ะบุเ ครื่อ งหมาย (flag) เพื่อ แสดงว่า เป็ น รายการขายชอร์ต 1 และทุก สิน้ วัน ท าการ สมาชิก จะ
ดาเนินการจัดส่งรายงานการขายชอร์ตทีย่ งั มิได้มกี ารซื้อคืน ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
ข้อเสนอ: เพื่อให้การทาหน้าทีด่ ูแลสภาพคล่องของ Market Maker มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และทาให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ underlying หรือ iNAV ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอปรับปรุง หลักเกณฑ์เพื่อให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ DR (ซึง่ รวมถึง Fractional DR) และ ETF ดังนี้
1. ยกเว้น Tick Rule ให้แก่ Market Maker ของ DR และ ETF ซึง่ จะทาให้ Market Maker สามารถเสนอซือ้
ขาย DR และ ETF ในราคาทีส่ อดคล้องกับราคา Underlying หรือ iNAV ส่งผลให้นกั ลงทุนสามารถซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีเ่ หมาะสม
2. ปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสาหรับ Market Maker เช่น กรณี DR ทีซ่ ้อื ขายแบบ
fractional จะยกเลิกการระบุ flag short selling และไม่ตอ้ งรายงานข้อมูลขายชอร์ตทีย่ งั มิได้มกี ารซื้อคืน
เป็ นต้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะพิจ ารณาเริ่ม ใช้ห ลัก เกณฑ์ด ัง กล่ า ว โดยค านึ ง ถึง ความพร้อ มด้า นระบบงานของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป
1 ตามเกณฑ์ปัจ จุบน
ั

กาหนดยกเว้น tick rule และการระบุ flag สาหรับกรณีผู้ร่วมค้าหน่ วยลงทุนหรือ Market Maker ของหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวม ETF ขายชอร์ตเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคา (Arbitrage) หรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง โดยการขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ทีต่ ้องมี underlying ของกองทุนรวม ETF ก่อนการขาย ในมูลค่าเทียบเท่ากับหน่ วย ETF ทีท่ าการขาย และ
ต้องดาเนินการ Create หน่วย ETF กับบริษทั จัดการภายในวันทาการดังกล่าวเพือ่ การส่งมอบ รวมถึงการขาย underlying ของกองทุนรวม ETF
ที่ต้อ งมีห น่ ว ย ETF ก่อ นการขายในมูล ค่ า เทีย บเท่ ากับ underlying ของกองทุน รวม ETF ที่ทาการขายและต้อ งดาเนิน การ Redeem กับ
บริษทั จัดการภายในวันทาการดังกล่าวเพือ่ ให้ได้ underlying มาเพือ่ การส่งมอบ
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2.2 การทบทวนนิ ยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชี เงิ นสด
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ได้ทบทวนการจาแนกผู้ล งทุน
เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความรู้ค วามเข้า ใจตามลัก ษณะและความเสี่ย งของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีจ ะลงทุ น ตลอดจน
ความสามารถในการรับความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์นนั ้ รวมถึงช่วยให้กจิ การและผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงช่องทางการ
ระดมทุนและการลงทุนทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึง่ ได้ปรับปรุงนิยามกลาง “ผูล้ งทุนสถาบัน” สรุปได้ดงั นี้
(1) Institutional investor ที่ ม ี regulator ก ากั บ ดู แ ล เช่ น ธนาคารพาณิ ช ย์ กองทุ น รวม และ
Regulator เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) Professional investor ทีม่ คี วามรู้ ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทุน และเพิม่ นักวิเคราะห์การลงทุน และ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั 2
(3) เพิม่ บุคคลทีม่ ฐี านะและมีความรู้ เช่น นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน (VC) และกิจการเงินร่วมลงทุน (PE)
โดยหลัก เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในส่ ว นของการวางหลัก ประกัน ตามหลัก เกณฑ์ก ารซื้อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด (“บัญชีเงินสด”) มีการอ้างอิงนิยามดังกล่าว
หลักเกณฑ์ปัจจุบนั : ก่อนการซือ้ ขายด้วยบัญชีเงินสด สมาชิกต้องเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกันในอัตราไม่ต่ากว่า
ทีก่ าหนด เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับสมาชิกในกรณีลูกค้าผิดนัดชาระราคา และหลักทรัพย์ทล่ี ูกค้าซื้อไว้นัน้ มี
มูลค่าลดต่าลง โดยยกเว้นลูกค้าทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนสถาบัน3
ข้อเสนอ: เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีจ่ ะยกเว้นการวางหลักประกันตามเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด
ให้แก่บุคคคลทีม่ คี วามเสีย่ งด้านการซือ้ ขายและชาระราคาต่า จึงเสนอปรับปรุงนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” ให้หมายถึง
Institutional investor ตามข้อ (1) ทีม่ ี regulator กากับดูแล เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และ Regulator เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2

หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ย่อย หรือ
บริษทั ร่วม ทัง้ นี้ เฉพาะในธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงบุคคลทีเ่ คยมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึง่ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
3

ปั จจุบนั หลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสดมีการอ้างอิงนิยาม “ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท โดยประกาศดังกล่าวอ้างอิงนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” ไปทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ ซึ่ง ถูกยกเลิกและแทนทีด่ ว้ ยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ
กาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ และจะมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 รายละเอียดการ
ปรับปรุงตามตารางแนบท้าย

5

เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับผูด้ แู ลสภาพคล่อง และนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด

เปรียบเทียบนิ ยาม “ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท (ปัจจุบนั )
ได้แก่ ผูล้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(4) บริษทั เงินทุน
(5) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษทั หลักทรัพย์
(7) บริษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการ
เงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือ
ผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(18) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(20) นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
(21) นิตบิ ุคคลซึง่ มีผลู้ งทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมด
(22) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
ผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(23) ผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(24) ผูล้ งทุนอื่นใดตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุน รายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
(มีผลใช้บงั คับ 1 ต.ค. 2565)
ได้แก่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึง่ มีความ
เชีย่ วชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(4) บริษทั เงินทุน
(5) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษทั หลักทรัพย์
(7) บริษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการ
เงินทุนของผูล้ งทุนดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)
หรือ (26)
(ข) ผูล้ งทุนตาม (25) ทัง้ นี้ เฉพาะในธุรกรรมที่
เกีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ดังกล่าว
(ค) ผูล้ งทุนทีม่ คี ุณสมบัตดิ า้ นฐานะทางการเงิน
เทียบเท่าผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษหรือผูล้ งทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(18) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
(20) นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
(21) นิตบิ ุคคลซึง่ มีผลู้ งทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(22) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
ผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
(23) ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการลงทุน
ได้แก่
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หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท (ปัจจุบนั )

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุน รายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
(มีผลใช้บงั คับ 1 ต.ค. 2565)
(ก) ผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(ข) นักวิเคราะห์การลงทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(ค) ผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ (angel investor)
ดังนี้ ทัง้ นี้ เฉพาะในธุรกรรมเกีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ตามประกาศเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริม่ ต้น
(startup) หรือหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายผ่านผูใ้ ห้บริการระบบ
คราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
1. ทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
2. ผูใ้ ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิง
(crowdfunding portal) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
3. ผูล้ งทุนทีม่ คี ุณสมบัตดิ า้ นความรูห้ รือ
ประสบการณ์ และคุณสมบัตดิ า้ นฐานะการเงิน อย่างครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ กจ. 39/2564
(24) กิจการทีป่ ระกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน
ได้แก่ นิตบิ ุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
(25) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ เฉพาะในธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ดังกล่าว
(ก) กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ค) บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ตามวรรคหนึ่ง ให้
หมายความรวมถึงบุคคลทีเ่ คยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึง่ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่เกิน 3 เดือน
(26) ผูล้ งทุนอื่นใดตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด
(หมายเหตุ: ข้อความทีข่ ดี เส้นใต้คอื การปรับปรุงเพิม่ เติม)
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ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นบนแบบรับฟั งความคิดเห็นนี้หรือผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/qyWnTPdqP9niHfQ66

1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

(ชือ่ ย่อ

)

สถานะของผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั หลักทรัพย์

 ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (ระบุ product) ……….........……………

 ผูล้ งทุนสถาบัน

 บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (ระบุ product) ………………........

 ผูล้ งทุนบุคคล

 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................

2. ความคิ ดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
2.1 การสนับสนุนการทาหน้ าที่ ของผู้ดแู ลสภาพคล่องสาหรับ DR และ ETF
2.1.1 ท่ า นเห็น ด้ว ยหรือ ไม่ ใ นการยกเว้น เกณฑ์ร าคาขายชอร์ต (Tick Rule) ให้แ ก่ Market Maker เพื่อ
สนับสนุนการทาหน้าทีด่ แู ลสภาพคล่องสาหรับ DR และ ETF
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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2.1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการรายงานข้อมูลการขายชอร์ตสาหรับ Market Maker
ในบางผลิตภัณฑ์ เช่น กรณี DR ทีซ่ อ้ื ขายแบบ fractional จะยกเลิกการระบุ flag short selling และไม่
ต้อ งรายงานข้อ มูล ขายชอร์ต ที่ย ัง มิไ ด้ม ีก ารซื้อ คืน เป็ นต้น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
ระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

2.2 การทบทวนนิ ยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชี เงิ นสด
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การปรับปรุงนิยาม “ผูล้ งทุนสถาบัน” สาหรับหลักเกณฑ์บญ
ั ชีเงินสด ให้หมายถึง
Institutional investor ทีม่ ี regulator กากับดูแล เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และ Regulator เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
โปรดส่ ง ความเห็ น ของท่ า นกลั บ มา ที่ MemberSupervisionDepartment@set.or.th ภายใน วั น ที่
6 กรกฎาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รบั การคุม้ ครอง
ตามคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้
จาก https://www.set.or.th/th/privacy-notice

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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