
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทด. 67/2552 
   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพย ์

อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี 
(ฉบบัประมวล) 

 
 
           

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 และมาตรา 114 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 13/2551  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 
 
  ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  (1) “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 
  (2) “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์ 
  (3) “คู่คา้”  หมายความวา่   บุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์
  (4) “ลูกคา้”  หมายความวา่   คู่คา้ท่ีไม่ใช่บริษทัหลกัทรัพย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศ 
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  (5)1 “ลูกคา้รายยอ่ย”  หมายความวา่   ลูกคา้ท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (6)2 “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (6/1)3 “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (7) “ขอ้มูลภายใน”  หมายความวา่   ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนและบริษทัหลกัทรัพยไ์ดล้่วงรู้มาเน่ืองจากการ
ประกอบธุรกิจ 
  (8) “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน”  หมายความวา่   ผูท้  าหนา้ท่ีติดต่อ ชกัชวน ใหค้  าแนะน า หรือ 
วางแผนการลงทุน ใหก้บัผูล้งทุนหรือลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงมี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก ซ่ึงสามารถท าการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย และ 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข ซ่ึงไม่สามารถท าการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพย์ 
  (9) “ค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุน”  หมายความวา่   ค  าแนะน าไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้มเก่ียวกบัคุณค่าของหลกัทรัพยห์รือความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น หรือ 
ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์ด ๆ 
  (10) “การวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   การวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ
เก่ียวกบัหลกัทรัพย ์เพื่อใชส้ าหรับการใหค้  าแนะน าหรือเผยแพร่ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบั
คุณค่าของหลกัทรัพยห์รือความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น 
  (11) “ค าแนะน าทัว่ไป”  หมายความวา่   ค  าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนท่ีใหแ้ก่บุคคลใด
โดยมิไดค้  านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความตอ้งการของบุคคลนั้น 
  (12) “ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง”  หมายความวา่   ค  าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุน ท่ีใหแ้ก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ฐานะทางการเงินหรือ 
ความตอ้งการของบุคคลนั้น 
 
 
 
 

 
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพย ์

อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพย ์

อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 

(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
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หมวด 1 
การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 
  ขอ้ 4 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร 
ความเส่ียงและระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อยา่งมีประสิทธิภาพ และก าหนด 
ระเบียบวิธีปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์
 
  ขอ้ 5 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งก าหนดมาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่ง
หน่วยงานและบุคลากรของบริษทัหลกัทรัพย ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัการล่วงรู้
ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีโอกาสทราบขอ้มูลภายในเก่ียวกบับริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยก์บัหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีโอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในดงักล่าว 
 
  ขอ้ 6 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีติดต่อ ชกัชวน หรือ 
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ออกจากหน่วยงานและบุคลากรท่ีตดัสินใจ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อบริษทัหลกัทรัพย ์
 
  ขอ้ 7 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีปฏิบติัการเก่ียวกบัการคา้
หลกัทรัพย ์(front office) ออกจากหน่วยงานและบุคลากรท่ีปฏิบติังานหลงัการซ้ือขาย (back office) และ
ตอ้งก าหนดใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติัการเก่ียวกบัการคา้หลกัทรัพยร์ายงานผลการคา้หลกัทรัพยแ์ก่หน่วยงาน
ท่ีปฏิบติังานหลงัการซ้ือขายภายในระยะเวลาอนัควร เพื่อใหบ้ริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บทราบและสามารถ
รายงานผลการคา้หลกัทรัพยไ์ดต้ามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหห้น่วยงานท่ีปฏิบติังานหลงัการซ้ือขาย
สามารถยนืยนัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยก์บัคู่คา้ไดโ้ดยเร็ว 
 
  ขอ้ 8 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ความใน
วรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยห์ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหยดุท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพย ์อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี และ
บริษทัหลกัทรัพยไ์ดมี้หนงัสือแจง้หยดุประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมต่อส านกังานแล้ว 
 
  ขอ้ 9 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ
เก็บรักษาไวใ้หค้รบถว้นเป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โดยการ
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จดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวในระยะเวลาสองปีแรกตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานเรียกดูหรือ
ตรวจสอบไดใ้นทนัที 
 

หมวด 2 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
  ขอ้ 10 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ใหคู้่คา้ทราบวา่ราคาเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคา
ท่ีแน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้(indicative quotation) 
 
  ขอ้ 11 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์สนอราคาซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาท่ีแน่นอน 
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1) รับซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามราคาเสนอซ้ือขายดงักล่าว โดยตอ้งท าความเขา้ใจ 
กบัคู่คา้ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัก าหนดเวลาท่ีราคาเสนอซ้ือขายจะส้ินผล 
  (2) กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือขายดงักล่าวมีเง่ือนไข บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งช้ีแจงเง่ือนไข 
ใหคู้่คา้ทราบอยา่งชดัเจน และบริษทัหลกัทรัพยจ์ะปฏิเสธไม่รับซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามราคาเสนอ
ซ้ือขายดงักล่าวไดเ้ฉพาะกรณีท่ีก าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขเท่านั้น  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแสดง
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
 
  ขอ้ 12 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งไม่ท าใหคู้่คา้เขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยการละเวน้การเปิดเผยขอ้มูล บิดเบือนขอ้มูล หรือใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งแก่คู่คา้ 
 
  ขอ้ 12/14 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยรั์บซ้ือหลกัทรัพยจ์ากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแจกหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัการ
เสนอขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งส่งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ให้เป็นไปตามหนา้ท่ี
ซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง  
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดว้ย  ทั้งน้ี ในการส่งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญั 
ของตราสาร บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งส่งใหลู้กคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะยนืยนัการท าธุรกรรม 
 

 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ 21/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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  ขอ้ 13 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 
ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกหรือเปิดเผยขอ้มูลภายในนั้นให้ผูอ่ื้นไดใ้ช้
ประโยชน์ 
 
  ขอ้ 14 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งยนืยนัการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัคู่คา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายในระยะเวลาอนัควรหลงัจากท่ีไดต้กลงซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัคู่คา้ 
 
  ขอ้ 155 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งรายงานขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ขึ้นทะเบียนกบั
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
 
  ขอ้ 16 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งเป็น 
ผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 

หมวด 3 
การติดต่อ ชักชวน หรือให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า 

 
  ขอ้ 176 ยกเลิกทั้งวรรค 1 
  ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัร 
ท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิขายคืนไดต้ามราคา 
ท่ีแน่นอนหรือราคาขั้นต ่าท่ีไดก้  าหนดไวต้ั้งแต่วนัท่ีออกพนัธบตัรดงักล่าว โดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
การแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนรับซ้ือพนัธบตัรดงักล่าว บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวอาจ 
จดัใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนเป็นผูด้  าเนินการก็ได ้ ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) จดัใหมี้การใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้เก่ียวกบัความเส่ียงและลกัษณะของพนัธบตัรท่ีจะ
ลงทุน โดยอาจด าเนินการดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนั ดงัน้ี 
        (ก) จดัใหมี้พนกังานท่ีสามารถใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ประจ าอยู ่ณ สถานท่ี 
ท าการของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ติดต่อกบัลูกคา้ในเร่ืองดงักล่าว 

 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ 21/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพย ์

อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
6ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 

(ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี 18/01/2555 
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        (ข) จดัใหมี้ระบบท่ีท าให้ลูกคา้สามารถติดต่อส่ือสารกบัพนกังานของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์สามารถใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ได ้ณ สถานท่ีท าการของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ 
เขา้มาใชบ้ริการ 
        (ค) จดัใหมี้ศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการลงทุน เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งใหบ้ริการตลอดเวลาท าการของบริษทัหลกัทรัพย  ์
  (2) ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่ใหลู้กคา้ทราบถึงการด าเนินการตาม (1) 
  (3) เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบถึงราคารับซ้ือคืน 
  (4) ตรวจสอบดูแลใหพ้นกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง 
 
  ขอ้ 18 ในการพิจารณาท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพยก์บัลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการท าความรู้จกัลูกคา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งมีกระบวนการ
ท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้เป็นบุคคลเดียวกบัท่ีปรากฏตามเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการ
ขอท าธุรกรรมกบับริษทัหลกัทรัพย ์รวมถึงตรวจสอบตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง
จากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ และผูมี้อ  านาจควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ ตลอดจน
ตอ้งพิจารณาและจดัใหมี้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะทราบถึงฐานะการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ และส าหรับกรณีลูกคา้รายยอ่ย บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้
ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ระดบัความรู้ 
ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยข์องลูกคา้รายยอ่ยนั้นเพื่อใชป้ระกอบการ
พิจารณาท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพยแ์ละการใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้ดว้ย 
  บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งท าความรู้จกัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง โดยจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูล 
ของลูกคา้ ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ และผูมี้อ  านาจควบคุมการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งทบทวนความสามารถในการช าระหน้ีและวงเงินซ้ือขาย 
ของลูกคา้แต่ละรายเป็นประจ า 
  บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามวรรค
หน่ึงและวรรคสองไวใ้หค้รบถว้นในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบไดใ้นทนัที และ
ตอ้งจดัเก็บเอกสารดงักล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการเลิกสัญญากบัลูกคา้ 
  ความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสามใหใ้ชก้บัคู่คา้ท่ีเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
ผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศดว้ย 
 
  ขอ้ 19 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัเก็บบนัทึกการใหค้  าแนะน าและการเจรจาตกลง
เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยก์บัลูกคา้ ไวอ้ยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีใหค้  าแนะน า
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หรือวนัท่ีเจรจาตกลง  ทั้งน้ี หากกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการใหค้  าแนะน าหรือการเจรจาตกลงและ
การด าเนินการกบัขอ้ร้องเรียนยงัไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัเก็บ
บนัทึกเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวไวต้่อไปจนกวา่การด าเนินการกบัขอ้ร้องเรียนจะแลว้เสร็จ 
  ในกรณีท่ีการใหค้  าแนะน าหรือเจรจาตกลงไดก้ระท าทางโทรศพัทห์รือทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัเก็บบนัทึกการให้ค  าแนะน าหรือเจรจาตกลงดงักล่าวไวโ้ดย 
เทปบนัทึกเสียงหรือส่ิงบนัทึกขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
  ขอ้ 20 ในการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัลูกคา้รายยอ่ย บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัท าเอกสาร
หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวลูกคา้ไดรั้บค าแนะน าทัว่ไป ค าแนะน า
เฉพาะเจาะจง หรือไม่ไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุน 
  
  ขอ้ 21 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งตรวจสอบดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามประกาศน้ีและ
ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดขึ้นเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 
  ขอ้ 22 นอกจากท่ีระบุไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้  ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าหนดในประกาศน้ีเพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนในทางปฏิบติั และเพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบติันั้นได ้
 
  ขอ้ 23 ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
ประกาศน้ี หรือตามระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนด หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ในการคา้หลกัทรัพย ์ส านกังานอาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นแกไ้ข กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ
ใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีได ้
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ้ 24 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ และ 
ผูมี้อ านาจควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ ตลอดจนตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ในส่วนของลูกคา้รายเดิมทุกรายท่ี
บริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่เคยมีขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าว ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2552 
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  ขอ้ 25 ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 43/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่ 
จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ 26 ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 43/2543  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพย ์
อนัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2543  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 

   
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทด. 67/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี03/08/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทธ. 9/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี18/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทธ 21/2555 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี28/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือ 
 


