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2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแห่ง 

4. ประกาศที่ยกเลิก 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2556 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า คณะกรรมการของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือคณะผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5.2 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

5.2.1 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้
ตามตารางประเภทธรุกิจที่ได้รับอนุญาตด้านล่าง โดยธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
แต่ละประเภทต้องได้รับใบอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
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ที ่ ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

เกณฑ์ ก.ล.ต. เกณฑ์ ธปท. (เพิ่มเติม) 
1 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก 

  
(เอกสารแนบ 1) 

1.2 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 

  
(เอกสารแนบ 2) 

2 ธุรกิจแนะน าการลงทุน 
2.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  - 
2.2 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ด้านหลักทรัพย์)  - 
3 ธุรกิจจัดการลงทุน 

3.1 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  - 
3.2 การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  - 
3.3 การจัดการกองทุนรวม   

(เอกสารแนบ 3) 
3.4 การจัดการเงินร่วมลงทุน   

(เอกสารแนบ 4) 
4 ธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืน 

4.1 การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
และการขายชอร์ต 

  
(เอกสารแนบ 5) 

4.2 การเป็นตัวแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ  - 
4.3 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  - 
4.4 การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  - 
4.5 การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  - 
4.6 การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน  - 

ส าหรับธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ได้ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการท าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อย 

5.2.2 การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 5.2.1 ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
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(1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีนโยบายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ 
และคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ต้องดูแลให้มีการน านโยบายที่ได้รับอนุมัติมาจัดท าแผนการด าเนินงาน  

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวข้างต้นต้องครอบคลุมในเรื่องอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) โครงสร้างองค์กรที่ใช้รองรับการประกอบธุรกิจ ขอบเขต
หน้าที ่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(1.2) ระบบงานที่รองรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง
ระบบงานที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ระบบการบริหาร
ความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจดัการ และระบบบัญชี รวมทั้งรายละเอียดของระบบงาน 
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบของหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภท 

(1.3) ความพร้อมด้านบุคลากร  

(2) ธนาคารพาณิชย์ต้องดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนโยบายและแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบของหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภท 

(3) ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
เพ่ือเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใด เช่น ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 
(Single Lending Limit)  

5.3 การรายงานการประกอบธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

(1) ให้ธนาคารพาณิชย์มีหนังสือแจ้งการประกอบธุรกิจพร้อมหลักฐาน  
การได้รับใบอนุญาต การได้รับความเห็นชอบ หรือการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์แล้วแตก่รณี มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต ได้รับความเห็นชอบ 
หรือขึ้นทะเบียน  

(2) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยถ์ูกจ ากัดการประกอบธุรกิจ หรือถูกพักการประกอบ
ธุรกิจเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนการอนุญาต การได้รับความเห็นชอบ หรือการขึ้นทะเบียนให้
ประกอบธุรกิจ หรือกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ให้ธนาคารพาณิชย์มีหนังสือแจ้งพร้อมระบุถึงสาเหตุดังกล่าวมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน 
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกจ ากัด
การประกอบธุรกจิ หรือวันที่ถูกพักการประกอบธุรกจิเปน็การชั่วคราว หรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต 
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เอกสารแนบ 1 

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าจ ากัดความ 

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ตราสารแห่งหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

“ศุกูก” หมายความว่า ศุกูกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

2.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องก าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจโดยระบุรายละเอียดของ
ระบบงานที่ใช้รองรับการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมระบบดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์ โดยสะท้อนถึง
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย  
การก าหนดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การก าหนดเพดานส าหรับธุรกรรมเพ่ือค้า 

(2) ระบบการก าหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการขาดทุน (เช่น stop loss 
limit) การติดตามและการทบทวนเพดานความเสี่ยง การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากวงเงินและเพดานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการอนุมัติให้เกินเพดานความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เป็นการชั่วคราว 

(3) ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ทุกสิ้นวันท าการ (mark to market) การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการจัดท ารายงานก าไรขาดทุนที่เกิดจากการท าธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ 

(4) ระบบการติดตามการปฏิบัติงานของ back office เช่น การรับค าสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ การยืนยันการท ารายการ การกระทบยอดรายการ การช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ 
การควบคุมการปฏิบัติงาน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการทางกฎหมาย 



1/2 

                                                                                               ฝนสป10-กส37003 -25610524 

(5) ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า เช่น การรับลูกค้า การรับส่งข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน หรือรายงานต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน การให้ค าแนะน า การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า 
และการเปิดเผยและจัดการข้อมูล 

(6) ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานการติดตาม วเิคราะห์ และประเมิน 
ผลการประกอบธุรกิจ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) ระบบงานอ่ืนใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก าหนด เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก 

2.2 ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงเงินกองทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
องค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือส าหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 

(2) การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และศุกูก 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งจัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

(3) การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)  

(4) การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) 

(5) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
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(6) การก ากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
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เอกสารแนบ 2 

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าจ ากัดความ 

“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

“ใบทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“กองทรัสต์” หมายความว่า กองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

2. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ  

2.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องก าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจโดยระบุรายละเอียดของ
ระบบงานที่ใช้รองรับการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมระบบดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์ โดยสะท้อนถึง
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย 
การก าหนดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การก าหนดเพดานส าหรับธุรกรรมเพ่ือค้า 

(2) ระบบการก าหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการขาดทุน (เช่น stop loss 
limit) การติดตามและการทบทวนเพดานความเสี่ยง การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากวงเงินและเพดานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการอนุมัติให้เกินเพดานความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เป็นการชั่วคราว 

(3) ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ทุกสิ้นวันท าการ (mark to market) การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการจัดท ารายงานก าไรขาดทุนที่เกิดจากการท าธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ 

(4) ระบบการติดตามการปฏิบัติงานของ back office เช่น การรับค าสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ การยืนยันการท ารายการ การกระทบยอดรายการ การช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ 
การควบคุมการปฏิบัติงาน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการทางกฎหมาย 
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(5) ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า เช่น การรับลูกค้า การรับส่งข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน หรือรายงานต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน การให้ค าแนะน า การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า 
และการเปิดเผยและจัดการข้อมูล 

(6) ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานการติดตาม วิเคราะห์ และประเมิน 
ผลการประกอบธุรกิจ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) ระบบงานอ่ืนใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศก าหนด เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 

2.2 ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย ์การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต ์ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงเงินกองทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
องค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือส าหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 

(2) การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน รวมทั้งจัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

(3) การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)  

(4) การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) 

(5) การถือหรือมหีน่วยลงทุนและใบทรัสต์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน 
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(6) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR)    

(7) การก ากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 
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เอกสารแนบ 3 

การจัดการกองทุนรวม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าจ ากัดความ 

“การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

2.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(conflict of interest) ระหว่างธนาคารพาณิชย์และกองทุนรวม โดยการท าธุรกรรมระหว่างธนาคาร
พาณิชย์และกองทุนรวมต้องมีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป
ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน 

2.2 ธนาคารพาณิชย์ที่ลงทุนในกองทุนรวมที่ตนเองบริหารจัดการ หรือให้กู้ยืมหรือ
เข้าท าธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนกับกองทุนรวมที่ตนเองบริหารจัดการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงเงินกองทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
องค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือส าหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 

(2) การจัดประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งจัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

(3) การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) 

(4) การถือหรือมหีน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน
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เอกสารแนบ 4 

การจัดการเงินร่วมลงทุน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ค าจ ากัดความ 

“การจัดการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า การประกอบกิจการประเภทการจัดการ 
เงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“นิติบุคคลร่วมลงทุน” หมายความว่า นิติบุคคลร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

2. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

ธนาคารพาณิชย์ทีล่งทุนในนิติบุคคลร่วมลงทุน หรือให้กู้ยืม หรือท าธุรกรรมกับนิติบุคคล
ร่วมลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลร่วมลงทุน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงเงินกองทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบ
ของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 

(2) การจัดประเภทเงินลงทุนในนิติบุคคลร่วมลงทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งจัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

(3) การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) 

(4) การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) 
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(5) การถือหรือมีหุ้นในนิติบุคคลร่วมลงทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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เอกสารแนบ 5 

การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

2. ค าจ ากัดความ 

“การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing and lending)” 
หมายความว่า การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

“การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายชอร์ตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

“สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายความว่า สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของ
การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม” หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้และศุกูก ตราสารทุน และ
หน่วยลงทุนและใบทรัสต์ที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

“ศุกูก” หมายความว่า ศุกูกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ใบทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ลูกค้าสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

3. ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายชอร์ตดังต่อไปนี้ 

3.1 ประเภทธุรกิจ 

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะเป็น
ตัวแทนหรือนายหน้า 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะเป็น
คู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม 
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(3) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือส านักหักบัญชี 

(4) การขายชอร์ต 

3.2 คู่สัญญาในการประกอบธุรกิจ 

(1) กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการยืมหลักทรัพย์ ให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถท าธุรกรรมได้กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ตลอดจนผู้ลงทุนสถาบัน 

(2) กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถท าธุรกรรมได้กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ตลอดจนผู้ลงทุนสถาบัน ยกเว้นการท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) และการท าธุรกรรมกับบุคคลใด ๆ ซึ่งมีผลให้เกิดการ
ปล่อยสภาพคล่องที่เป็นเงินบาทให้แก่บุคคลที่มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) 

(3) กรณีการยืมหลักทรัพย์จากคู่สัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้กับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น 

(4) กรณีการให้ยืมหลักทรัพย์แก่คู่สัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้กับผู้ลงทุนสถาบันเทา่นั้น ยกเว้นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) 
และการท าธุรกรรมกับบุคคลใด ๆ ซึ่งมีผลให้เกิดการปล่อยสภาพคล่องที่เป็นเงินบาทให้แก่บุคคลที่ มี
ถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) 

ส าหรับการยืมและให้ยืมตราสารในสกุลเงินต่างประเทศหรือท าธุรกรรมยืมหรือให้ยืม
หลักทรัพย์กับคู่สัญญาที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ
ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ 

4. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 

4.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการพิจารณาเรียกหลักประกันตามความเหมาะสม 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
การขายชอร์ต มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องทั้งความเสี่ยงด้านเครดิตกับคู่ค้า ความเสี่ยงด้านตลาดจากการ
มีฐานะถือครองในหลักทรัพย์ และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากการด าเนินธุรกรรม การเรียกหลักประกัน 
การคืนหลักประกัน และการยึดหลักประกันเมื่อคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

4.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาทุกครั้ง
ก่อนการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมถึง
การก าหนดวงเงินของคู่สัญญาแต่ละรายซึ่งต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

4.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการเรียกหลักประกัน
เริ่มแรก การเรียกหลักประกันเพ่ิม และการบังคับหลักประกัน เช่น การก าหนดระดับ initial margin 
ระดับ call margin 
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4.4 ธนาคารพาณิชย์ต้องก าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจโดยระบุรายละเอียดของ
ระบบงานที่รองรับการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมระบบดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์และหลักประกัน 
โดยสะท้อนถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย การก าหนดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และการก าหนด
เพดานส าหรับธุรกรรมเพ่ือค้า 

(2) ระบบการก าหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการขาดทุน (เช่น stop loss 
limit) การติดตามและการทบทวนเพดานความเสี่ยง การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากวงเงินและเพดานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการอนุมัติให้เกินเพดานความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เป็นการชั่วคราว 

(3) ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันตาม
ราคาตลาดทุกสิ้นวันท าการ (mark to market) การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการจัดท ารายงานก าไรขาดทุนที่เกิดจากการท าธุรกรรม 

(4) ระบบการติดตามการปฏิบัติงานของ back office เช่น การรับค าสั่งยืม ให้ยืม 
หรือขายชอร์ตหลักทรัพย์ การยืนยันการท ารายการ การกระทบยอดรายการ การช าระราคาค่ายืม ให้ยืม 
หรือขายชอร์ตหลักทรัพย์ การควบคุมการปฏิบัติงาน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การจัดการทางกฎหมาย 

(5) ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานการติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินผลการประกอบธุรกิจ เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและธนาคารแห่งประเทศไทย 

(6) ระบบงานอ่ืนใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก าหนด เพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ
การขายชอร์ต 

4.5 ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการประกอบกิจการการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลดังต่อไปนี้ 

(1) การด ารงเงินกองทุน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
องค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือส าหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 

(2) การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมและหลักประกัน 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งจัดชั้นและกันเงินส ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 
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(3) การนับลูกหนี้รายใหญ่ 

(3.1) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ยืมหลักทรัพย์ 

(3.1.1) ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ผู้ยืมหลักทรัพยย์ังคงเป็นเจ้าของ
หลักทรัพยท์ี่น าไปวางเป็นหลักประกันอยู่ เนื่องจากในที่สดุแลว้ก็จะได้รับหลักทรัพย์ที่วางเปน็หลักประกัน
ดังกล่าวคืน โดยให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)  

(3.1.2) การค านวณมูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์
สามารถวางเป็นหลักประกันกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ธนาคารพาณิชย์นับรวมกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ 
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแกบุ่คคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
แก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินกว่าที่ธนาคารพาณิชย์สามารถท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) 

ในกรณีธนาคารพาณิชย์ยืมหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับ
ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยมีการน าเงินสดหรือหลักทรัพย์
ไปวางเป็นหลักประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์ได้รับยกเว้นไม่ต้องนับรวมมูลค่าเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่น าไป
วางเป็นหลักประกันในการค านวณอัตราส่วนข้างต้น ส าหรับส่วนที่ไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ยืมมา 
ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ยืมมาให้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

(3.2) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ 

(3.2.1) ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ผู้ให้ยืมหลักทรัพยย์ังคงเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมอยู่ เนื่องจากในที่สุดแล้วก็จะได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวคืน โดยให้ธนาคารพาณิชย์
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)  

(3.2.2) การค านวณมูลค่าสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์
สามารถให้ยืมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ธนาคารพาณิชย์นับรวมกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคน
รวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ต้อง 
ไม่เกินกว่าที่ธนาคารพาณิชย์สามารถท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) 

ในกรณีธนาคารพาณิชย์ให้ยืมหลักทรัพย์โดยได้รับหลักประกันเป็น
เงินสด เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา 50  
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ให้ธนาคารพาณิชย์ได้รับยกเว้นไม่ต้องนับรวม
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในการค านวณอัตราสว่นข้างต้น ส าหรบัส่วนที่มีการวางเงนิสด เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์ หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ได้รับเป็นหลักประกัน
ให้ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตราไว้แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
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(3.3) ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ผู้ยืมและผู้ให้ยืมได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ (3.1) 
และข้อ (3.2) แล้ว ต่อมาถ้ามูลค่าเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่น าไปวางเป็นหลักประกันในส่วนที่เกินกว่ามูลค่า
หลักทรัพย์ที่ได้ยืมมา (กรณีเป็นผู้ยืม) หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน 
ที่ได้รับมา (กรณีเป็นผู้ให้ยืม) เปลี่ยนแปลงจนมีผลท าให้อัตราส่วนดังกล่าวตามข้อ (3.1) หรือข้อ (3.2) 
เกินกว่าที่ก าหนด ธนาคารพาณิชย์จะประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับคู่สัญญาดังกล่าว
เพ่ิมอีกไม่ได้ ส่วนการประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่เกิดข้ึนก่อนแล้ว มีผลผูกพันต่อไป
ตามสัญญาที่ท าไว้ 

(3.4) ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ (3.1) และข้อ (3.2) ส าหรับช่วงเวลา
ที่ประกอบธุรกรรมอยู่นั้น จะต้องมีการวัดมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักทรัพย์ที่ได้น ามาวางเป็น
หลักประกันให้มีมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงต้องถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(3.4.1) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืม
หรือหลักประกันที่น าไปวางเป็นประกัน และธนาคารพาณิชย์ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องส่งมาร์จิ้ นเพ่ิมหรือ
ได้รับหลักประกันคืน ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณอัตราส่วนดังกล่าวโดยน ามาร์จิ้นที่ต้องส่งเพ่ิมหรือ
หลักประกันที่ได้รับคืน มาบวกหรือหักออกจากหลักประกันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าแล้วแต่กรณี  

(3.4.2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นหลักประกัน และธนาคารพาณิชย์ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์มีการเรียกมาร์จิ้นเพ่ิม 
หรือส่งคืนหลักประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณอัตราส่วนดังกล่าวน ามาร์จิ้นที่เรียกเพ่ิมหรือ
หลักประกันที่ส่งคืนมาบวกหรือหักออกจากหลักประกันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าแล้วแต่กรณี 

(4) การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) 

(5) การถือหรือมีหุ้น หน่วยลงทุน และใบทรัสต์ 

ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ผู้ยืมหลักทรัพย์โดยน าหลักทรัพย์ประเภทหุ้น 
หน่วยลงทุน และใบทรัสต์ ไปวางเป็นหลักประกัน หรือธนาคารพาณิชย์ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น 
หน่วยลงทุน และใบทรัสต์ ยังคงเป็นเจ้าของหุ้น หน่วยลงทุน และใบทรัสต์นั้นอยู่ เนื่องจากในที่สุดแล้ว 
ก็จะได้รับหุ้น หนว่ยลงทุน และใบทรัสต ์ดังกลา่วคืน โดยระหวา่งการยืมหลักทรัพยโ์ดยน าหุ้น หน่วยลงทุน 
และใบทรัสต์ ไปวางเป็นหลักประกัน หรือการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หน่วยลงทุน และใบทรัสต์นั้น 
มิได้ท าให้หุ้น หน่วยลงทุน และใบทรัสต์ ในบัญชีของธนาคารพาณิชย์ลดลงแต่อย่างใด ดังนั้น ให้ธนาคาร
พาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน 

(6) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) 


