
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทด. 67/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี ้
(ฉบับประมวล) 

 
 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 และมาตรา 114 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เปนตนไป 
 
  ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 13/2551  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  (1) “หลักทรัพย”  หมายความวา   หลักทรพัยอันเปนตราสารแหงหนี ้
  (2) “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการคาหลักทรัพย  
  (3) “คูคา”  หมายความวา   บคุคลที่ซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรพัย 
  (4) “ลูกคา”  หมายความวา   คูคาที่ไมใชบริษัทหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ 
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  (5)1 “ลูกคารายยอย”  หมายความวา   ลูกคาที่ไมใชผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
  (6)2 “ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา   ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
  (6/1)3 “ผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา   ผูลงทุนรายใหญตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
  (7) “ขอมูลภายใน”  หมายความวา   ขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนและบริษัทหลักทรัพยไดลวงรูมาเนือ่งจากการ
ประกอบธุรกจิ 
  (8) “ผูติดตอกับผูลงทุน”  หมายความวา   ผูทําหนาที่ติดตอ ชักชวน ใหคําแนะนํา หรือ 
วางแผนการลงทุน ใหกับผูลงทุนหรือลูกคาของบริษัทหลักทรัพยในธรุกิจหลักทรัพย ซ่ึงมี 2 ประเภท 
ไดแก ผูตดิตอกับผูลงทุนประเภท ก ซ่ึงสามารถทําการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยไดดวย และ 
ผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข ซ่ึงไมสามารถทําการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพย 
  (9) “คําแนะนาํเกี่ยวกับการลงทุน”  หมายความวา   คําแนะนําไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมเกี่ยวกับคุณคาของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือ 
ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ 
  (10) “การวิเคราะหการลงทนุในหลักทรัพย”  หมายความวา   การวเิคราะหขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อใชสําหรับการใหคําแนะนําหรือเผยแพรไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับ
คุณคาของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรพัยนั้น 
  (11) “คําแนะนําทั่วไป”  หมายความวา   คําแนะนําเกีย่วกับการลงทนุที่ใหแกบุคคลใด
โดยมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความตองการของบุคคลนั้น 
  (12) “คําแนะนําเฉพาะเจาะจง”  หมายความวา   คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน ที่ใหแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงนิหรือ 
ความตองการของบุคคลนั้น 
 
 
 
 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 

(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 
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หมวด 1 
การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

 
  ขอ 4 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและระบบปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ และกําหนด 
ระเบียบวิธีปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร โดยตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการหรือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย 
 
  ขอ 5 บริษัทหลักทรัพยตองกําหนดมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายในระหวาง
หนวยงานและบุคลากรของบรษิัทหลักทรัพย โดยอยางนอยตองกําหนดมาตรการปองกันการลวงรู
ขอมูลภายในระหวางหนวยงานและบุคลากรที่มีโอกาสทราบขอมูลภายในเกีย่วกับบรษิัทที่ออก
หลักทรัพยกับหนวยงานและบุคลากรที่มีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลภายในดังกลาว 
 
  ขอ 6 บริษัทหลักทรัพยตองแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่ติดตอ ชักชวน หรือ 
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยแกลูกคาออกจากหนวยงานและบุคลากรที่ตัดสินใจ 
ซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อบริษทัหลักทรัพย 
 
  ขอ 7 บริษัทหลักทรัพยตองแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคา
หลักทรัพย (front office) ออกจากหนวยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังการซื้อขาย (back office) และ
ตองกําหนดใหบุคลากรที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคาหลักทรัพยรายงานผลการคาหลักทรัพยแกหนวยงาน
ที่ปฏิบัติงานหลังการซื้อขายภายในระยะเวลาอันควร เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยไดรับทราบและสามารถ
รายงานผลการคาหลักทรัพยไดตามเกณฑที่เกี่ยวของ และเพื่อใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานหลังการซื้อขาย
สามารถยืนยันการซื้อหรือขายหลักทรัพยกบัคูคาไดโดยเร็ว 
 
  ขอ 8 บริษัทหลักทรัพยตองเปนสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ความใน
วรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทหลักทรัพยหยดุประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคา
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนีห้รือหยดุทําธุรกรรมการคาหลักทรัพย อันเปนตราสารแหงหนี้ และ
บริษัทหลักทรพัยไดมหีนังสอืแจงหยุดประกอบธุรกิจหรือธุรกรรมตอสํานักงานแลว 
 
  ขอ 9 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพยและ
เก็บรักษาไวใหครบถวนเปนปจจุบันอยางนอยเปนระยะเวลาหาปนับแตวันทีม่ีการซื้อขาย โดยการ
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จัดเก็บขอมูลดงักลาวในระยะเวลาสองปแรกตองกระทําในลักษณะทีพ่รอมใหสํานักงานเรียกดูหรือ
ตรวจสอบไดในทันท ี
 

หมวด 2 
การซือขายหลกัทรัพย์ 

 
  ขอ 10 บริษัทหลักทรัพยตองแจงใหคูคาทราบวาราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพยเปนราคา
ที่แนนอน (firm quotation) หรือเปนราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได (indicative quotation) 
 
  ขอ 11 ในกรณทีี่บริษัทหลักทรัพยเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพยเปนราคาที่แนนอน 
บริษัทหลักทรพัยตองปฏิบัตดิังตอไปนี ้
  (1) รับซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาเสนอซื้อขายดังกลาว โดยตองทําความเขาใจ 
กับคูคาใหชัดเจนเกีย่วกับกําหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผล 
  (2) กรณีที่ราคาเสนอซื้อขายดังกลาวมีเงื่อนไข บริษัทหลักทรัพยตองชี้แจงเงื่อนไข 
ใหคูคาทราบอยางชัดเจน และบริษัทหลักทรัพยจะปฏิเสธไมรับซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาเสนอ
ซ้ือขายดังกลาวไดเฉพาะกรณีที่กําหนดไวเปนเงื่อนไขเทานั้น  ทั้งนี้ บรษิัทหลักทรัพยตองแสดง
ขอเท็จจริงที่เปนเหตแุหงการปฏิเสธแกลูกคาไดอยางชัดเจนดวย 
 
  ขอ 12 บริษัทหลักทรัพยตองไมทําใหคูคาเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพยดวยการละเวนการเปดเผยขอมลู บิดเบือนขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองแกคูคา 
 
  ขอ 12/14 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยรับซื้อหลักทรัพยจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
เพื่อนําไปจําหนายตอใหแกลูกคา บริษัทหลักทรัพยตองแจกหนังสือช้ีชวนหรือขอมูลอ่ืนเกี่ยวกบัการ
เสนอขายหลักทรัพย รวมทั้งสงเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (fact sheet) ใหเปนไปตามหนาที่
ซ่ึงบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวาดวยการจอง  
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรพัยที่ออกใหมดวย  ทั้งนี้ ในการสงเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ 
ของตราสาร บริษัทหลักทรัพยตองสงใหลูกคากอนที่ลูกคาจะยนืยนัการทําธุรกรรม 
 

                                                        
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 21/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28/03/2555 
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  ขอ 13 บริษัทหลักทรัพยตองไมซ้ือหรือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบคุคลภายนอกหรือเปดเผยขอมูลภายในนัน้ใหผูอ่ืนไดใช
ประโยชน 
 
  ขอ 14 บริษัทหลักทรัพยตองยืนยนัการซื้อขายหลักทรัพยกับคูคาเปนลายลักษณอักษร
ภายในระยะเวลาอันควรหลังจากที่ไดตกลงซื้อขายหลักทรัพยกับคูคา 
 
  ขอ 155 บริษัทหลักทรัพยตองรายงานขอมลูการซื้อขายหลักทรัพยที่ขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
  ขอ 16 บริษัทหลักทรัพยตองแตงตั้งผูรับผิดชอบในการซื้อขายหลักทรัพย ซ่ึงตองเปน 
ผูที่ไดขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

หมวด 3 
การติดต่อ ชักชวน หรือให้คาํแนะนําแก่ลูกค้า 

 
  ขอ 176 ยกเลิกทั้งวรรค 1 
  ในกรณีที่เปนการใหบริการแกลูกคาในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร 
ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยที่มีขอกาํหนดใหผูถือกรรมสิทธิ์ขายคืนไดตามราคา 
ที่แนนอนหรือราคาขั้นต่ําที่ไดกําหนดไวตั้งแตวันที่ออกพันธบัตรดังกลาว โดยบรษิัทหลักทรัพยที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนรับซื้อพันธบัตรดังกลาว บริษัทหลักทรัพยดังกลาวอาจ 
จัดใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูติดตอกับผูลงทุนเปนผูดําเนินการก็ได  ทั้งนี้ ใหบริษัทหลักทรัพยนั้นปฏบิัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1) จัดใหมกีารใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับความเสี่ยงและลักษณะของพันธบัตรที่จะ
ลงทุน โดยอาจดําเนนิการดวยวิธีการใดวธีิการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี ้
        (ก) จัดใหมีพนักงานที่สามารถใหขอมูลดงักลาวกับลูกคาประจําอยู ณ สถานที่ 
ทําการของบริษัทหลักทรัพยที่ติดตอกับลูกคาในเรื่องดังกลาว 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 21/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28/03/2555 
6ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 

(ฉบับที่  2) ลงวันที่ 18/01/2555 
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        (ข) จัดใหมีระบบที่ทําใหลูกคาสามารถติดตอส่ือสารกับพนักงานของบริษัท
หลักทรัพยที่สามารถใหขอมูลดังกลาวกับลูกคาได ณ สถานที่ทําการของบริษัทหลักทรพัยที่ลูกคา 
เขามาใชบริการ 
        (ค) จัดใหมีศูนยบริการใหขอมูลเกี่ยวกบัการลงทุน เพื่อใหขอมูลดงักลาวกับลูกคา 
โดยอยางนอยตองใหบริการตลอดเวลาทําการของบริษัทหลักทรัพย 
  (2) ดําเนินการประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหลูกคาทราบถึงการดําเนินการตาม (1) 
  (3) เปดเผยใหลูกคาทราบถึงราคารับซื้อคืน 
  (4) ตรวจสอบดูแลใหพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง
ตามความเปนจริง 
 
  ขอ 18 ในการพิจารณาทําธุรกรรมการคาหลักทรัพยกับลูกคา บริษัทหลักทรัพย 
ตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการทําความรูจักลูกคาไวเปนลายลักษณอักษรโดยตองมกีระบวนการ
ที่เพียงพอทีจ่ะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาเปนบคุคลเดียวกับทีป่รากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการ
ขอทําธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย รวมถึงตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง
จากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ตลอดจน
ตองพิจารณาและจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานอยางเพียงพอทีจ่ะทราบถึงฐานะการเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา และสําหรับกรณีลูกคารายยอย บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมี
ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานอยางเพยีงพอที่จะทราบถึงวตัถุประสงคในการลงทุน ระดับความรู 
ความเขาใจและประสบการณเกีย่วกับการลงทุนในหลักทรัพยของลูกคารายยอยนั้นเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาทําธุรกรรมการคาหลักทรัพยและการใหคําแนะนํากับลูกคาดวย 
  บริษัทหลักทรพัยตองทําความรูจักลูกคาอยางตอเนื่อง โดยจะตองปรับปรุงขอมูล 
ของลูกคา ผูรับประโยชนทีแ่ทจริงจากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาใหเปนปจจุบัน รวมทัง้ทบทวนความสามารถในการชําระหนี้และวงเงนิซื้อขาย 
ของลูกคาแตละรายเปนประจํา 
  บริษัทหลักทรพัยตองจดัเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองไวใหครบถวนในลักษณะที่พรอมใหสํานักงานเรยีกดูหรือตรวจสอบไดในทนัท ีและ
ตองจัดเก็บเอกสารดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลาอยางนอยหาปนับแตวันที่มีการเลิกสัญญากับลูกคา 
  ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชกับคูคาที่เปนบริษัทหลักทรัพย หรือ
ผูไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศดวย 
 
  ขอ 19 บริษัทหลักทรัพยตองจัดเก็บบนัทกึการใหคําแนะนําและการเจรจาตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยกับลูกคา ไวอยางนอยเปนระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีใ่หคําแนะนํา



7 
 
หรือวันที่เจรจาตกลง  ทั้งนี้ หากกรณีที่ขอรองเรียนเกีย่วกับการใหคําแนะนําหรือการเจรจาตกลงและ
การดําเนินการกับขอรองเรียนยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทหลักทรัพยจดัเก็บ
บันทึกเกีย่วกบัการดําเนินการดังกลาวไวตอไปจนกวาการดําเนินการกบัขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 
  ในกรณีที่การใหคําแนะนําหรือเจรจาตกลงไดกระทําทางโทรศัพทหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหบริษัทหลักทรัพยจดัเก็บบนัทึกการใหคําแนะนําหรือเจรจาตกลงดังกลาวไวโดย 
เทปบันทึกเสียงหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
 
  ขอ 20 ในการซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคารายยอย บริษัทหลักทรัพยตองจัดทําเอกสาร
หลักฐานทีแ่สดงใหเห็นวา ในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวลูกคาไดรับคําแนะนําทัว่ไป คําแนะนาํ
เฉพาะเจาะจง หรือไมไดรับคําแนะนําเกีย่วกับการลงทนุ 
  
  ขอ 21 บริษัทหลักทรพัยตองตรวจสอบดูแลใหพนกังานปฏิบัติตามประกาศนีแ้ละ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพยกําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี ้
 
  ขอ 22 นอกจากที่ระบุไวเปนการเฉพาะแลว  ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการในรายละเอียดเกีย่วกับเรือ่งที่กําหนดในประกาศนีเ้พือ่ใหเกดิความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และเพือ่ใหสํานักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได 
 
  ขอ 23 ในกรณทีี่สํานักงานพบวาบริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตาม 
ประกาศนี้ หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพยกําหนด หรือมพีฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
ในการคาหลักทรัพย สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไข กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
ใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามประกาศนีไ้ด 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 24 บริษัทหลักทรพัยตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนทีแ่ทจริงจากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และ 
ผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ตลอดจนตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีข้องลูกคา ในสวนของลูกคารายเดิมทุกรายที่
บริษัทหลักทรพัยยังไมเคยมขีอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาว ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 
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  ขอ 25 ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสือเวยีน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 43/2543  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคา
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวา 
จะไดมปีระกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ทีอ่อกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนีใ้ชบังคับ 
 
  ขอ 26 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กธ. 43/2543  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการในการคาหลักทรัพย 
อันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวนัที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิง
ประกาศฉบับนี้ 
   

ประกาศ  ณ  วนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 

   
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
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หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทด. 67/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ ลงวันที0่3/08/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 9/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่  2) ลงวันที1่8/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ 21/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวนัที่28/03/2555 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 8/2556 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ (ฉบับที่ 4) ลงวนัที่ 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เมื่อ 
 


