
 

 

      
       ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

       ท่ี ทธ. 35/2556 
       เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  

       และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
       และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 98(3) (5) และ (7) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 109 วรรคหน่ึง มาตรา 114 
มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 18  
มาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และขอ้ 16(6)  
แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  และขอ้ 5 วรรคหน่ึง  
แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2555  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2557  เป็นตน้ไป เวน้แต่ 
(1)  ขอ้ 42(8)  ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2558  เป็นตน้ไป 
(2)  ขอ้ 34 วรรคสอง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจ

ความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเหมาะสม (basic asset allocation) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2559  เป็นตน้ไป 
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หมวด 1  
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

    

ส่วนท่ี 1 
วตัถุประสงคก์ารก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ 

    

  ขอ้ 2   เน่ืองจากการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ 
ในระบบตลาดทุน ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
จึงก าหนดขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นมาตรฐานท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็น 
การใหบ้ริการท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้เป็นส าคญั ปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ และ 
ป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนและภาพลกัษณ์ของตลาดทุนไทย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัการในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ 

    

  ขอ้ 3   ในการด าเนินธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการแห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัการด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย  ์
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยในการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินธุรกิจในเร่ืองใดท่ีประกาศน้ีหรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฉบบัอ่ืน  รวมทั้งประกาศหรือแนวทางท่ีออกตามประกาศน้ีหรือประกาศ 
ดงักล่าว มิไดมี้ขอ้ก าหนดไว ้หรือมีขอ้ก าหนดแต่จ าเป็นตอ้งพิจารณาหรือตีความขอ้ก าหนดดงักล่าว  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจ พิจารณา หรือตีความให้เป็นไปตามหลกัการของประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ส่วนท่ี 3 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 
    

   ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การประกอบธุรกิจในฐานะผูมี้วิชาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
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   (2)  โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงาน  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 
   (3)  การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีรายละเอียด 
ตามหมวด 4 
  (4)  การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5 
   (5)  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6 
   (6)  ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7 
   ในการออกขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีมีผลเป็นการยกเลิกขอ้ก าหนดตามประกาศท่ีมี 
รายช่ืออยูใ่นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 34 /2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6  กนัยายน พ.ศ. 2556  และรวมถึง        
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าสั่ง และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศท่ียกเลิกดงักล่าว การปฏิบติัตามประกาศน้ีในระยะแรกให้เป็นไปตาม 
บทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8  

ส่วนท่ี 4  
อ านาจส านกังาน 

    

  ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน

เพียงพอท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว อาจก าหนดตามประเภทธุรกิจหรือประเภทผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนก็ได ้ 

(2)  ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจบางประเภทไดรั้บการผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศน้ีเป็นการทัว่ไปเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ขอ้ก าหนดในเร่ืองดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ  
(ข)  ไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัสภาพการประกอบธุรกิจ 
(ค)  ไม่มีความจ าเป็นส าหรับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนบางประเภท 

(3)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี  
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจ 
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ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
ในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 

(4)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจกระท าการท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขอความเห็นชอบการด าเนินการใด
ตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้

(5)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือขอ้ก าหนด 
ท่ีส านกังานออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนั้นแกไ้ข 
หรืองดเวน้การกระท า หรือสั่งใหก้ระท าการ ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดอยา่งสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง   

(6)  เพื่อใหส้ านกังานสามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ ใหส้ านกังานก าหนด 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้ 
หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีโดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบธุรกิจจนเกินสมควร  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ี
ส านกังานจะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบ ดงัต่อไปน้ี 

        (ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูล้งทุน หรือ 
ตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดใหด้ าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได้   

        (ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก)  ใหก้ าหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ 
เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 5 
บทนิยาม 

    

ขอ้ 6   ในประกาศน้ี 
“ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุนหรือ 
การเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์และผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

“ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ และใหห้มายความรวมถึง กองทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย  

“กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล 
“ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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“การโฆษณา”  หมายความวา่  การท าให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือการใหบ้ริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยทางขอ้ความ ภาพ เสียง 
เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไม่วา่จะกระท าผา่นส่ือ หรือเคร่ืองมือใด ๆ  

“การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การใหข้องสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
แก่ลูกคา้ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการหรือตอบแทนท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอ 

“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่  

“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 

“สมาคม”  หมายความวา่    
(1)  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบั

ส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ 
(2)  สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
   “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หมวด 2 
การประกอบธุรกิจในฐานะผูมี้วิชาชีพ 

    

ขอ้ 7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
(1)  ประกอบธุรกิจและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้ความสามารถ 

และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะ
เดียวกนัจะพึงกระท า  
   (2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูป้ระกอบธุรกิจ  รวมทั้งรักษา 
ความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความสมเหตุสมผลซ่ึงเหมาะสมกบัเวลา 
ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ  และการใหบ้ริการ 
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   (3)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของลูกคา้ 

(4)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลใหลู้กคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือหนา้ท่ี 
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีลูกคา้แจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น   

(5)  ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีจะท าให้ 
การท าธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า   
เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนท่ี 4 ของหมวด 4 หรือ 
เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าตามกฎหมาย 

(6)  ไม่รับหรือใหค้่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือบริการ 
ยิง่กวา่ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือใหเ้น่ืองจากการประกอบธุรกิจ 

(7)  ดูแลไม่ใหมี้การน าทรัพยากรของผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถูกน าไปใช้
ในทางท่ีมิชอบ 

ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากร กระท าการใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และตอ้งมีมาตรการอยา่งเหมาะสมท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวผูกพนัท่ีตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดนั้น 
   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการแกไ้ข ควบคุม และลงโทษ ตามความร้ายแรงของการกระท า
ของบุคคลตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัการตามประกาศน้ี  

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดงักล่าว 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามแนวทางของสมาคมนั้นดว้ย 
   ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติังานของบุคลากร 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตอ้งดูแลใหบุ้คลากรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติังานนั้นดว้ย 

ขอ้ 10   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดั 
ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นกบัลูกคา้ อนัเน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี 
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หมวด 3 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

    

ขอ้ 11   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน ตลอดจน
บุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรับผิดชอบ 
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ให้ค  านึงถึงลกัษณะ ขนาด  
ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 12   โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงานตามขอ้ 11 ตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การก าหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบติัของผูป้ระกอบธุรกิจ
อยา่งชดัเจน ครบถว้น และเขา้ใจไดง้่าย 

(2)  การก าหนดโครงสร้างองคก์ร บทบาท อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรท่ีชดัเจน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีกรรมการอิสระซ่ึงสามารถ 
ดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในได ้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 ความในวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการมีกรรมการอิสระ มิใหใ้ชบ้งัคบักบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

(3)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสม 
น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถใหบ้ริการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้ 
และเพื่อใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตรงตามหนา้ท่ีและไม่ก่อใหเ้กิด 
ความเส่ียงท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  

(4)  ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(5)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
(6)  การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกดา้นอยา่งรัดกุม โดยตอ้งมี 

มาตรการอยา่งเพียงพอท่ีจะป้องกนัและจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(7)  ระบบงานและมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18(2) 
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(8)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
ซ่ึงเหมาะสมและเพียงพอท่ีสามารถป้องกนัมิให้การลงทุน 

       (ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ  
       (ข)  เป็นผลใหก้ารซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
       (ค)  มีลกัษณะเป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมในฐานะผูมี้วิชาชีพ  

          (ง)  ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ลูกคา้หรือความไม่เป็นธรรมกบัลูกคา้ 
(9)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดย 
       (ก)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษาหรือจดัการของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการอยา่งเพียงพอในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้   
และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศเฉพาะท่ีก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

       (ข)  ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหท้รัพยสิ์นของลูกคา้อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษา 
ของบุคคลท่ีสาม  ตอ้งจดัให้มีระบบการรับและส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกคา้ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ 
กบับุคคลท่ีสามท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถติดตามผลการรับและส่งมอบนั้นได ้ โดยระหวา่งรอการ 
ส่งมอบดงักล่าวหรือรอการลงทุนเพื่อลูกคา้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบควบคุมดูแลทรัพยสิ์น 
ของลูกคา้เพื่อมิใหสู้ญหาย เสียหาย หรือมีการทุจริตในทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

(10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจ (compliance)  
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัใหมี้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจ  

(11)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
(12)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ

ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และปลอดภยั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14 
(13)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

            (ก)  การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 49 
            (ข)  การใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ (omnibus account) 
ตามขอ้ 57 
            (ค)  ระบบงานเพิ่มเติมท่ีประกาศอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนท่ีก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย  
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ขอ้ 13   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจ านวนท่ีเพียงพอ 
กบัการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่มีประวติัในทางท่ีเส่ือมเสีย  

ในกรณีท่ีบุคลากรตามวรรคหน่ึงตอ้งไดค้วามเห็นชอบจากส านกังานก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้บุคลากรดงักล่าวผา่นการให้ความเห็นชอบของส านกังานและตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดดว้ย   

ขอ้ 14   ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ระบบการจดัการและจดัเก็บท่ีรัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน าขอ้มูล เอกสาร 
หรือหลกัฐาน มาใชง้านหรือตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร  

(2)  ระบบตาม (1) ตอ้งสามารถป้องกนั 
       (ก)  การแกไ้ข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย อยา่งไม่เหมาะสม   
       (ข)  การใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือขดักบักฎหมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสาร หลกัฐาน หรือขอ้มูล ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรือขอ้มูล 
ท่ีไม่เปิดเผยหรือยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

(3)  จดัใหมี้บุคลากรท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐาน  
และขอ้มูล เพื่อใหก้ารจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเป็นไปตามระบบใน (1) และสามารถ
ป้องกนักรณีตาม (2) ได ้

(4)  ในกรณีท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร  
หรือหลกัฐาน ในประกาศฉบบัใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย  

หมวด 4 
การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

    

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

    

ขอ้ 15   การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้หมายความถึงผลประโยชน์ 
ท่ีขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี  
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(1)  ผลประโยชน์ของลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
(2)  ผลประโยชน์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนัของผูป้ระกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 

ใหบ้ริการหลายประเภทหรือหลายลกัษณะธุรกิจซ่ึงลกูคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจมีผลประโยชน์ 
ท่ีขดัแยง้กนั 

ขอ้ 16   การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหมวดน้ี  ใหค้รอบคลุมถึง 
การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  แสวงหาประโยชน์โดยใหลู้กคา้เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย  
(2)  ท าธุรกรรมโดยอาศยัขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ หรือกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร 

ของผูป้ระกอบธุรกิจล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และขอ้มูลดงักล่าวไม่เปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
(3)  ไดรั้บหรือจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือบริการ

จากบุคคลใด ๆ ยิง่กวา่ประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บจากการประกอบธุรกิจ 
(4)  ไดรั้บหรือจะไดรั้บค่าตอบแทน โดยเอ้ือประโยชน์แก่ลูกคา้รายใด ๆ ยิง่กวา่ประโยชน์ 

ของลูกคา้อีกรายหน่ึง ซ่ึงท าใหมี้การเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้อีกรายหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มลูกคา้
ประเภทเดียวกนัซ่ึงควรจะไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนั  

(5)  ไม่สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจ ใหไ้ดรั้บประโยชน์ 
ท่ีพึงไดรั้บอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บประโยชน์จากผลของการให้บริการแก่ลูกคา้หรือ
การท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีลูกคา้พึงไดรั้บ หรือเน่ืองจากมีประโยชน์ท่ีขดักนัเอง
ระหวา่งลูกคา้  

(6)  ท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจนั้นเองหรือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 2 
มาตรการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

    

ขอ้ 17   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือ
คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ และมีการส่ือสารใหท้ัว่ถึงในองคก์ร  
รวมทั้งตอ้งด าเนินการและควบคุมดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ดงักล่าวดว้ย 
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ขอ้ 18   นโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 17  ตอ้งมีสาระ 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ก าหนดลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ 
ทุกขั้นตอน  
 (2)  ก าหนดระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

   (ก)  ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้แต่ละประเภทจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ในแต่ละประเภทนั้น 
   (ข)  สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งรัดกุมเพื่อไม่ใหมี้การใชข้อ้มูลหรือโอกาสจากการให้บริการ
ไปใชใ้นทางมิชอบ 

   (ค)  จดัให้หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ แยกส่วนการปฏิบติังานหรือแบ่งแยกพื้นท่ีการปฏิบติังาน และก าหนดวิธีปฏิบติังาน 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการปฏิบติังานของหน่วยงานและบุคลากรดงักล่าว 
    (ง)  ก าหนดระเบียบปฏิบติัหรือป้องกนัการมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี  
          1.  การหา้มการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การกระท าท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 16 เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีประกาศน้ีใหก้ระท าได ้ 
          2.  การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลอ่ืน   
         3.  การเปิดบญัชี และการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ  เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถติดตามและตรวจสอบการลงทุนของ
บุคคลดงักล่าวได ้

 (3)  มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการและ
ระบบงานท่ีก าหนดไวต้าม (2)  

(4)  ก าหนดใหมี้การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเพื่อป้องกนัและ
จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม (2) เป็นประจ า โดยอยา่งนอ้ยตอ้งทบทวนทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ  
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ และรายงาน
การทบทวนความเหมาะสมดงักล่าวต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
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(5)  มีการก าหนดมาตรการดงัต่อไปน้ี ส าหรับกรณีท่ีปรากฏวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือบุคลากรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระบบงานหรือมาตรการท่ีก าหนดไว ้

 (ก)  ลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั 
ตามความเหมาะสม 
  (ข)  เยยีวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกคา้ (ถา้มี) 
  (ค)  ทบทวนระบบงานและมาตรการดงักล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระบบงานและมาตรการท่ีก าหนดไว ้

 (ง)  รายงานการด าเนินการตาม (ก) ถึง (ค) ใหส้ านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 3 
ธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งหา้มมิใหก้ระท า 

    

ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการท่ีมีลกัษณะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 16  เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีใหก้ระท าไดต้ามส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี  

ขอ้ 20   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือมีลกัษณะ 
เป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือผูล้งทุนทัว่ไป โดยการใชข้อ้มูลหรือโอกาสจากการใหบ้ริการ ในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  ท าธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนก่อนด าเนินการเพื่อลูกคา้  
โดยอาศยัขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขาย หรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้หรือการตดัสินใจ
ลงทุนเพื่อลูกคา้ (front run) 

(2)  อาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุนท่ีตนเองจดัท าหรือไดรั้บมาเพื่อจะ 
เผยแพร่ ก่อนมีการเผยแพร่การวิเคราะห์ดงักล่าว เพื่อซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(3)  ซ้ือขายหรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยใชข้อ้มูลภายในท่ีน่าจะเป็น 
การเอาเปรียบต่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในนั้นใหบุ้คคลอ่ืนไดใ้ชป้ระโยชน์ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) ค าว่า “ขอ้มูลภายใน” หมายความว่า ขอ้มูลหรือ 
ขอ้เทจ็จริงใด ๆ อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ียงัไม่ได้เปิดเผย 
เป็นการทัว่ไป 

ขอ้ 21   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ใชบ้ญัชีซ้ือขายหรือบญัชีเพื่อการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้ เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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ส่วนท่ี 4 
ธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสามารถกระท าได ้

    

ขอ้ 22   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีเหตุอนัสมควรท่ีจะท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 16(6)  ผูป้ระกอบธุรกิจจะท าธุรกรรมดงักล่าวไดเ้ม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  เป็นธุรกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ หรือจ าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อลูกคา้ในสถานการณ์ขณะนั้น  
 (2)  เป็นการท าธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางคา้ปกติเสมือนเป็นการท า 
ธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions)   
 (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขเพิ่มเติมท่ีส านกังานประกาศก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติั 
ก่อนการท าธุรกรรม เพื่อใหมี้ความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลูกคา้ (ถา้มี)  

ขอ้ 23   เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าธุรกรรมตามขอ้ 22 เรียบร้อยแลว้ ให้เปิดเผยผลการท า
ธุรกรรมดงักล่าวใหลู้กคา้หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนลูกคา้ทราบอยา่งเพียงพอและเหมาะสมดว้ย  

 ขอ้ 24   ในกรณีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมหรือกองทุน
ส่วนบุคคล ประสงคจ์ะท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทุน หรือระหวา่งลูกคา้  
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของตนเอง (cross trade) ธุรกรรมท่ีจะท านั้นตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นธุรกรรมท่ีมีความเหมาะสมต่อลกัษณะ นโยบายการลงทุน และความจ าเป็น 
ในการลงทุนของกองทุนหรือลูกคา้ ทั้งดา้นผูซ้ื้อและดา้นผูข้าย 
 (2)  ธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่การซ้ือขายหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใต ้
การจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั ซ่ึงตอ้งหา้มตามมาตรา 126(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (3)  ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ 22 

 ขอ้ 25   ในกรณีท่ีการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ได ้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งลงทุนดว้ยความระมดัระวงั 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
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หมวด 5 
การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

    

ขอ้ 26   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหลู้กคา้ทราบ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และ
พิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดงักล่าว  

(1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจ  
(2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อลูกคา้ 
(3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
(4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และเง่ือนไข ท่ีลูกคา้มีหรือตอ้งปฏิบติัเม่ือใชบ้ริการ 
(5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
(6)  วิธีปฏิบติัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้น  

ขอ้ 27   การติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการใหลู้กคา้ 
ลงนามรับทราบหรือยอมรับการใหบ้ริการหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นรูปเอกสารหรือรูปแบบท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้ 

ขอ้ 28   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมีระบบการควบคุม 
ดูแลอยา่งเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารตอ้งชดัเจน 
น่าเช่ือถือ และไม่ท าใหลู้กคา้ส าคญัผิด 

ขอ้ 29   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอ่ืนหรือใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจาก
การใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดว้ย  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแล
ใหก้ารให้บริการเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีการแบ่งแยกพื้นท่ีในการติดต่อหรือใหบ้ริการลูกคา้ออกจากพื้นท่ีการประกอบธุรกิจอ่ืน
หรือให้บริการอ่ืนอยา่งเป็นสัดส่วน และจดัใหมี้ป้ายหรือแสดงสัญลกัษณ์ใหลู้กคา้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

(2)  จดัใหบุ้คคลท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แสดงตนต่อลูกคา้วา่เป็น 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจใหท้ าหนา้ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน   
ทั้งน้ี ตอ้งแสดงตนตามวิธีการและช่องทางท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด 
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ส่วนท่ี 1 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้  

    

ขอ้ 30   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรวบรวมและประเมินขอ้มูล 
ของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(1)  ท าความรู้จกัลูกคา้  
(2)  จดัประเภทลูกคา้  
(3)  ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(4)  พิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ  
ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการเฉพาะ

วรรคหน่ึง (3) ในการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

ขอ้ 31   ในการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพือ่วตัถุประสงคต์ามขอ้ 30   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง และขอ้มูลของผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนบุคคลดงักล่าว (ถา้มี) 

(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถและแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้น ามาใชใ้นการช าระหน้ี 
และการวางหลกัประกนัของลูกคา้  ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองดงักล่าว
ประกอบดว้ย 

(3)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี  
 (ก)  ฐานะทางการเงิน 
 (ข)  ประสบการณ์ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
 (ค)  ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
 (ง)  วตัถุประสงคใ์นการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
 (จ)  ความเส่ียงท่ียอมรับได ้

ขอ้ 32   ในการท าความรู้จกักบัลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31 
เพือ่ระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบนั 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้หรือ 
ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการ   
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ขอ้ 33   ในการจดัประเภทลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31  
เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทลูกคา้ รวมทั้งการใหข้อ้มูลและการแจง้เตือนต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละประเภท 

ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบนั 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้ไม่สามารถจดัประเภทลูกคา้ได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการลูกคา้โดยจดัเป็นประเภทลูกคา้ทัว่ไป  

เม่ือไดท้ าการจดัประเภทลูกคา้แลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงผลการจดัประเภท
ของลูกคา้ และตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิ ขอ้จ ากดัสิทธิ และระดบัความเส่ียง ของลูกคา้แต่ละประเภทดว้ย 
รวมทั้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่อาจขอเปล่ียนประเภทเพื่อรับการบริการเช่นเดียวกบัประเภทลูกคา้ทัว่ไปได ้ 

ขอ้ 34   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการเก่ียวกบั 
การลงทุนหรือการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับได ้เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจจะไม่ประเมินความเหมาะสมในการ 
ลงทุนหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ก็ได ้

(1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั  
(2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ท่ีจะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
(3)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 
(4)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ 

หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ โดยลูกคา้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวอยูแ่ลว้ 
ในวนัท่ีท าการลงทุน หรือในวนัท่ีไดรั้บสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ 

เม่ือไดท้ าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ผลการประเมินความเหมาะสมในการ 
ลงทุนหรือการท าธุรกรรม พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและ
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเหมาะสม (basic asset allocation) 
โดยพิจารณาจากการประเมินความเหมาะสมดงักล่าว  

ในกรณีท่ีลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (1) แสดงความประสงคท่ี์จะไดรั้บการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การประเมินขอ้มูลของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง 
และด าเนินการตามขอ้ 35 โดยอนุโลมในกรณีท่ีลูกคา้ไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนประเภทใด 
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ขอ้ 35   ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ของลูกคา้ได ้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการ เวน้แต่ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ ใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพและด าเนินการ 
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้มาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการประเมิน 
ความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

ในกรณีท่ีขอ้มูลจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม  
ของลูกคา้แสดงผลวา่ลูกคา้ไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนประเภทใด  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ใหลู้กคา้ทราบ  
(2)  ในกรณีท่ีลูกคา้ยนืยนัท่ีจะลงทุนหรือท าธุรกรรมดงักล่าว ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัให้มี

ค  าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนของการลงทุนหรือการท าธุรกรรมนั้นเพิ่มเติม  
เพื่อใหลู้กคา้ทบทวนหรือพิจารณาการตดัสินใจอีกคร้ัง หากลูกคา้ยงัคงยนืยนัท่ีจะลงทุนหรือท าธุรกรรมนั้น   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหลู้กคา้ลงนามยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการท าธุรกรรม
ดงักล่าว  

ขอ้ 36   ในการพิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ
ดงักล่าวของลูกคา้ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินหรือพบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการไม่วา่ในขณะใด ๆ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการหรือจ ากดัขอบเขต
การใหบ้ริการ 

ขอ้ 37   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลท่ีไดรั้บตามขอ้ 31 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือ 
มีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวท่ีท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยไม่ชกัชา้  
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุนใหก้บัลูกคา้ 

    

ขอ้ 38   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะท าการวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุน 
ใหก้บัลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้บุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 13 เป็นผูท้  าหนา้ท่ี 
ดงักล่าว หรือด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนท่ีมีบุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามขอ้ 13 เป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวแทน หรือจดัใหมี้ช่องทางท่ีลูกคา้สามารถติดต่อกบับุคลากร 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 13 ใหท้ าหนา้ท่ีดงักล่าว   

(2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ของลูกคา้ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัประเภทลูกคา้และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือ 
การท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 33 และขอ้ 34  

(3)  ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีจะแนะน า 
ใหแ้ก่ลูกคา้หรือท่ีลูกคา้สนใจลงทุน โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามขอ้ 42 อยา่งเพียงพอ ไม่บิดเบือน และ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

(4)  ด าเนินการใหมี้การแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน รวมทั้งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน (fact sheet) แก่ลูกคา้  ใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ท่ีซ่ึงผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งปฏิบติั  

(5)  ดูแลใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
เป็นไปตามความประสงคข์องลูกคา้ โดยอยา่งนอ้ยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
           (ก)  มีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น สมเหตุสมผล และไม่ท าใหส้ าคญัผิด   
           (ข)  มีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้เขา้ใจลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนของ
บริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นอยา่งดี ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
   (6)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งใหเ้วลาลูกคา้อยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ลูกคา้
ศึกษาขอ้มูลและตดัสินใจใชบ้ริการ  

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมและป้องกนัมิใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการยนืยนั
ความถูกตอ้งจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือท าธุรกรรมของลูกคา้ 
จนกวา่จะไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และในระหวา่งรอการตรวจสอบ  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเตือนให้ลูกคา้ใชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมดว้ย 
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ขอ้ 39   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้โดยบุคคลต่างประเทศ  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

(1)  พิจารณาคดัเลือกบุคคลต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสามารถในการ 
ใหค้  าแนะน า รวมทั้งสามารถใหค้  าแนะน าไดต้ามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศนั้น 

(2)  พิจารณาคดัเลือกบุคคลต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล 
ท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดงักล่าว
ตอ้งเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning 
Consultation and Cooperation and the Exchange of Info rmation (MMOU) หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 
ดา้นหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีบนัทึกความเขา้ใจในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบงัคบัใช ้
กฎหมายและการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัส านักงานในลกัษณะท านองเดียวกบัท่ีก าหนดตาม MMOU  
และหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ส านักงานได ้
ตามบนัทึกความเขา้ใจนั้น   

(3)  แจง้หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการให้ค  าแนะน าตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหบุ้คคลต่างประเทศทราบ 

(4)  แจง้ช่ือและท่ีอยูข่องบุคคลต่างประเทศดงักล่าวเพื่อให้ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบัการใหค้  าแนะน าได ้และ 

(5)  ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแปลบทวิเคราะห์ท่ีก าหนดโดยสมาคม 

ขอ้ 40   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะน าเสนอการใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุน 
หรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนใดใหแ้ก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าเสนอเฉพาะบริการ 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคา้ โดยค านึงถึงกรณีดงัต่อไปน้ีประกอบกนั 

(1)  ผลการจดัประเภทลูกคา้  
(2)  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(3)  ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วน 

การลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเหมาะสม  
(4)  บทวิเคราะห์การลงทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าขึ้นเอง  
(5)  การท่ีลูกคา้จะไดรั้บขอ้มูลหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งหลงัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่สนบัสนุนหรือใหค้วามร่วมมือกบัลูกคา้ในการใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบั

การลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน หรือความสามารถช าระหน้ีของบุคคลดงักล่าว
ต่อระบบการช าระราคาและส่งมอบผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
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ส่วนท่ี 3 
การศึกษาและท าความเขา้ใจผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
    

ขอ้ 41   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีจะน ามา
ใหบ้ริการต่อลูกคา้  และตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจว่าผูท้  าหนา้ท่ีแนะน าบริการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
รู้และเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวเป็นอยา่งดี และสามารถน าเสนอขอ้มูลนั้นได ้

ขอ้ 42   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 41 ไดแ้ก่ขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะ โครงสร้าง เง่ือนไข และผลตอบแทนของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(2)  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(3)  สภาพคล่องของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือขอ้มูลของผูท่ี้จะท าธุรกรรม 

อีกฝ่ายหน่ึง (ถา้มี) 
(5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
(7)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) 
(8)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (fund performance) ท่ีใหบ้ริการ 

เทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนั โดยตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีแสดงผลการด าเนินงานสูงสุด 
ต ่าสุด และค่าเฉล่ีย และเทียบกบัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (benchmark) ของกองทุนรวมท่ีใหบ้ริการนั้น (ถา้มี) 

(9)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรม (ถา้มี) 

ส่วนท่ี 4 
การด าเนินการเม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ  

    

ขอ้ 43   เม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการตามความประสงค์
ของลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

(1)  ด าเนินการดว้ยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การใหบ้ริการนั้น 
ตรงตามความประสงคข์องลูกคา้ 



 

 

21 

(2)  ด าเนินการให้การให้บริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเป็นไปตามกลไกตลาด 
และไดรั้บเง่ือนไขดีท่ีสุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) 

(3)  รายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการใหลู้กคา้ทราบโดยมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   

ขอ้ 44   ในกรณีท่ีการใหบ้ริการประเภทใดจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้การท าขอ้ตกลงก่อนเร่ิม
ใหบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้เอกสารท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีท ากบัลูกคา้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีการใชภ้าษาและขนาดตวัอกัษรเพื่อแสดงเน้ือหาท่ีอ่านไดง้่าย ชดัเจน และเหมาะสม 
กบัรูปแบบของเอกสาร และมีการเนน้ตวัอกัษรเม่ือเป็นขอ้ความส าคญั เช่น ค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียง เป็นตน้ 

(2)  เลือกใชข้อ้ความท่ีไม่ท าใหเ้ขา้ใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนขอ้เทจ็จริง  
(3)  ไม่มีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือเป็นขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม  
(4)  ครอบคลุมลกัษณะ ขอบเขต เง่ือนไข และช่องทางในการติดต่อการใหบ้ริการ  
(5)  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบธุรกิจและลูกคา้  
(6)  มีขอ้มูล ค าเตือน ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม หรือความเส่ียงใดๆ ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ 
(7)  จดัใหลู้กคา้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัการให้บริการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ

ก าหนดขึ้น เช่น การใหลู้กคา้จดัหาขอ้มูลเพิ่มเติม การงดใหบ้ริการ เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสม  

(8)  มีขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ 

หมวด 6 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  

    

ส่วนท่ี 1 
การโฆษณา 

    

ขอ้ 45   ความในส่วนน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาดงัต่อไปน้ี 
(1)  การโฆษณาท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการใหค้วามรู้ ท าความเขา้ใจ หรือแจง้ขอ้เทจ็จริง 

เก่ียวกบัตลาดทุน การลงทุน ภาคการผลิตและบริการ หรือภาพรวมของผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนแต่ละ 
ประเภทหรือโดยรวม   

(2)  การโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อหลกัทรัพยโ์ดยการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
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ขอ้ 46   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา ตอ้งด าเนินการใหก้ารโฆษณานั้น 
มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูล 
ท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือต่อการตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
(2)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุน 

ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในผลิตภณัฑ ์

ในตลาดทุน เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน หรือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานในอดีตอยา่งเหมาะสม 
หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
 (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเง่ือนไข 
 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

โดยไม่ส าคญัผิด 
(4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนอยา่งเหมาะสม  

และมีการแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  

(5)  หากเป็นการโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหลกัทรัพย ์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ขอ้มูลท่ี
โฆษณาตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบ  และตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงวา่เป็นการโฆษณา
ในระหวา่งท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขาย
หลกัทรัพยย์งัไม่มีผลใชบ้งัคบั 

(6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมาจาก
แหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั  โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 

(7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้งมีขอ้มูล
ของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งเป็นเน้ือหาหลกั  
และขอ้มูลการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 

(8)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะกระท าได ้
ต่อเม่ือไดมี้การยืน่ค  าขอจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมต่อส านกังานแลว้ และในกรณีท่ีค าขอดงักล่าว 
ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงวา่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาค าขอนั้น 
จากส านกังาน 
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(9)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจจะน าค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมใด ๆ  
ไดเ้ฉพาะเม่ือการโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทุนรวมหรือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมนั้น  ทั้งน้ี หากเป็น
การโฆษณาเพื่อกองทุนรวมหลายกองรวมกนั ตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารคิดค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากกองทุนรวม 
แต่ละกองอยา่งเป็นธรรมดว้ย 

(10)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูจ้ดัใหมี้การโฆษณา 
เพื่อผูป้ระกอบธุรกิจ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม (1) ถึง (8)  

ขอ้ 47   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ และตอ้งให้
ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย  

ส่วนท่ี 2 
การส่งเสริมการขาย 

    

ขอ้ 48   ผูป้ระกอบธุรกิจอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกคา้โดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจ 
ใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็น
พื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน  

(2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใด 

(3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีลูกคา้จะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสม และเป็นธรรม 

(4)  มีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย  

(5)  หากเป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทุนรวม 
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หมวด 7 
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ 

    

ส่วนท่ี 1 
การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

    

ขอ้ 49   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจดัใหมี้การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ใหก้บัลูกคา้ตอ้งจดัใหมี้ระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 12 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนน าขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั 
และยงัไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

(2)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน 
จากบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการวิเคราะห์การลงทุนนั้น  

(3)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนมีความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ท่ี  โดยไม่ถูกครอบง าหรือไดรั้บอิทธิพลจากผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบุคคล 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการจดัท าการวิเคราะห์การลงทุน 

(4)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง 
ใหเ้ป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้ 50   ในกรณีท่ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนโดยใชข้อ้มูลของบุคคลอ่ืน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
(1)  พิจารณาคดัเลือกขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั 
(2)  ตรวจสอบและระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อการสืบคน้เพิ่มเติมได ้ 
(3)  ดูแลใหก้ารใชข้อ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล 

ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 

ขอ้ 51   การวิเคราะห์การลงทุนท่ีจดัท าในรูปบทวิเคราะห์หรือรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอ่ืนใด  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  มีการก าหนดลกัษณะความเส่ียงและความเหมาะสมในการลงทุนอยา่งครบถว้น 
(2)  มีการแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีชดัเจน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจุบนั  

ไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และมีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ  
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(3)  ไม่อา้งอิงกบัขอ้มูลท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาหรือท่ีมีการปฏิเสธวา่เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

(4)  ไม่มีลกัษณะเป็นการกระตุน้หรือยยุงใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพื่อลงทุนหรือท าธุรกรรม
บ่อยคร้ัง หรือเร่งรัดใหมี้การใชบ้ริการเพื่อการลงทุนหรือเขา้ท าธุรกรรม 

(5)  จดัท าโดยอาศยัหลกัวิชาอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
(6)  ในสาระท่ีเป็นการตีความ คาดการณ์  ประเมิน หรือความเห็น จะตอ้งมีการระบุ 

ลกัษณะเช่นนั้นไวอ้ยา่งชดัเจน  และตอ้งแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือ
ความเห็นนั้นดว้ย 

ในการวิเคราะห์การลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท าใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 
การจดัท าบทวิเคราะห์ขององคก์รหรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานการจดัท าบทวิเคราะห์ท่ีส านกังาน
ยอมรับ หรือเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดโดยสมาคมดว้ย  

ขอ้ 52   ในการเผยแพร่การวิเคราะห์การลงทุนไม่วา่ช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใด ท่ีจดัท า 
ในรูปแบบบทวิเคราะห์หรือรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนน าไปเผยแพร่ 
(2)  จดัใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนท าความเขา้ใจและน าบทวิเคราะห์ 

การลงทุนนั้นไปใชป้ระกอบการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(3)  น าเสนอการวิเคราะห์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท โดยใหพ้ิจารณา

จากขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดจ้ากการท าความรู้จกัลูกคา้ตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 5 
(4)  เม่ือมีการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนตาม (3) แลว้  ตอ้งมีการน าเสนอการวิเคราะห์ 

การลงทุนต่อลูกคา้นั้นอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบัภาวะการลงทุนหรือความตอ้งการของลูกคา้  

ขอ้ 53   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการมอบหมายบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนผา่นส่ือ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ี
วิเคราะห์การลงทุนดงักล่าวได ้ 

ก่อนการวิเคราะห์การลงทุนผ่านส่ือ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหบุ้คลากรตามวรรคหน่ึง 
แสดงตนและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเภทนกัวิเคราะห์ท่ีตนไดรั้บความเห็นชอบใหท้ าหนา้ท่ีได ้ 
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ขอ้ 54   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุนตอ้งจดัท าบทวิเคราะห์หุน้ดา้นปัจจยั 
พื้นฐาน (fundamental analysis) และน าเสนอขอ้มูลตามบทวิเคราะห์ดงักล่าวต่อลูกคา้ โดยการจดัท า 
และน าเสนอขอ้มูลบทวิเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัการจดัท าบทวิเคราะห์ท่ีสมาคมก าหนด 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ส่วนท่ี 2 
การใหบ้ริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน 

    

ขอ้ 55   ก่อนการขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสม
ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเหมาะสม 
ตามขอ้ 34 

ขอ้ 56   ในการให้บริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี
เพิ่มเติมดว้ย 

(1)  จดัใหก้ารซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน โดยหากจ าเป็น 
ตอ้งใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการลงทุน ตอ้งเป็นการแตกต่าง 
ในรายละเอียดท่ีไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน และตอ้งเปิดเผยใหลู้กคา้ทราบ 
อยา่งครบถว้นและชดัเจน 

(2)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยลงทุนท่ีใหบ้ริการซ้ือขายใหลู้กคา้ทราบ 
อยา่งต่อเน่ือง  

(4)  จดัการและจดัเก็บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ 
ลูกคา้อยา่งเหมาะสมเพื่อมิให้เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนปะปนกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(5)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บ 
การจดัสรรหน่วยลงทุนเพื่อใหลู้กคา้สามารถใชป้ระโยชน์จากเงินดงักล่าวไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
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ขอ้ 57   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ 
(omnibus account)  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานท่ีรองรับการใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
โดยในการใหบ้ริการดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบวา่จะไดรั้บการปฏิบติัต่อลูกคา้ 
ในเร่ืองใดท่ีมีผลใหลู้กคา้ไดรั้บเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากบริษทัจดัการ
กองทุนรวม รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้หลกัฐานท่ีแสดงไดว้า่ลูกคา้ไดรั้บทราบและยอมรับเง่ือนไขการใหบ้ริการ 
ท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย   

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้การใหบ้ริการตามวรรคหน่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และตอ้งไม่ท าใหลู้กคา้เสียสิทธิ 
ความเป็นเจา้ของหรือเสียผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการดว้ย 

ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ท่ี 
ตอ้งน าส่งเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหห้รือรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจากบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าส่งเงินใหห้รือรับเงินจากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้  

ขอ้ 59   ในกรณีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมเ์ป็นคร้ังแรก
ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ 
ในการยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว  โดยในกรณีท่ีลูกคา้ใชสิ้ทธิขายคืนหน่วยลงทุน
ควบคู่กรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมิได ้

ขอ้ 60   ผูป้ระกอบธุรกิจจะซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองได ้เม่ือเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  โครงการจดัการกองทุนรวม และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวม ตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะใหบ้ริการซ้ือขาย   

(2)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนตรงกบัวนัท่ีบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งซ้ือขายหน่วยลงทุนในราคาเดียวกบั
ราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดค้  านวณตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

(3)  การใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตอ้งเปิดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณและประกาศล่าสุด  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถท าให้ลูกคา้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจกบัการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้ 

ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  
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ส่วนท่ี 3 
การคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็น 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี 

    

ขอ้ 61   ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการเพื่อคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย ์  
ประเภทตราสารหน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
ซ้ือขาย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบราคาท่ีเสนอซ้ือขาย เง่ือนไข ระยะเวลาการซ้ือขาย  
และเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซ้ือขาย อยา่งชดัเจนดว้ย 

ขอ้ 62   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีคา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งเป็นสมาชิกของ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เพื่อประโยชน์ในการรายงานขอ้มูลการซ้ือขายตราสารหน้ี  

ขอ้ 63   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีคา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี  ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนกบัส านกังาน  
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ  

ส่วนท่ี 4 
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
    

ขอ้ 64   ในส่วนน้ี  
“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติั 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 

“ศูนยซ้ื์อขายสัญญา”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ขอ้ 65   การใหบ้ริการนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจให้บริการไดเ้ฉพาะกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเท่านั้น  

การใหบ้ริการตามวรรคหน่ึง  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบั 
คู่สัญญาท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเท่านั้น  
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ขอ้ 66   การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเขา้เป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดเ้ฉพาะกบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูล้งทุนสถาบนั 
(2)  นิติบุคคลอ่ืนท่ีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือภาระผกูพนัท่ีนิติบุคคลดงักล่าว
มีอยูห่รือจะมีในอนาคตอนัใกลอ้นัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ์

ขอ้ 67   ในการให้บริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 66(2) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเขา้เป็นคู่สัญญากบัลูกคา้
ไดเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการป้องกนัความเส่ียงของลูกคา้ 
โดยตอ้งมีความเส่ียง (risk profile) ในทางตรงกนัขา้มกบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะท าสัญญา หรือ 
เป็นสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ท่ีสามารถลดหรือจ ากดัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะท าสัญญาอยา่งมีนยัส าคญั 
และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม  ยกเวน้ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นเอง 

ในการใหบ้ริการตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบจนมัน่ใจว่าผูบ้ริหารสูงสุด
หรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจของลูกคา้ไดใ้หค้วามเห็นชอบในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจก่อนเขา้ท าสัญญาแลว้ 

ส่วนท่ี 5 
การใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์

    

ขอ้ 68   ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

(1)  เม่ือลูกคา้มอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้น 
อยูใ่นครอบครอง  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 

(ก)  ใหลู้กคา้น าหลกัทรัพยห์รือใบตอบรับการโอนหลกัทรัพยท่ี์นายทะเบียนเป็น 
ผูอ้อกหรือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยม์ามอบไวใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจาก 
วนัท่ีไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น 

(ข)  บนัทึกบญัชีการขายหลกัทรัพยน์ั้นใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 
ไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น   

(ค)  ด าเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ในวนัท าการท่ีสามนบัแต่ 
วนัท่ีขายหลกัทรัพยน์ั้น 



 

 

30 

(2)  เม่ือลูกคา้มอบหมายใหซ้ื้อหลกัทรัพยใ์ด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
(ก)  ใหลู้กคา้ท าสัญญายนิยอมวา่ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระราคาหลกัทรัพยภ์ายใน

ก าหนดเวลาตาม (2)(ค)  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขายหลกัทรัพยน์ั้นไดท้นัทีและยนิยอมชดใชค้่าเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 

(ข)  บนัทึกบญัชีการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง  
พร้อมทั้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงจ านวนและราคาของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือได ้ไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจาก 
วนัท่ีไดซ้ื้อหลกัทรัพยน์ั้น  

(ค)  ด าเนินการใหลู้กคา้ช าระราคาทนัทีหรืออยา่งชา้ไม่เกินสามวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศซ่ึงตอ้ง 
ส่งเงินเขา้มาในประเทศไทยเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย ์ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้ช าระราคา
ภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ หากลูกคา้ไม่สามารถช าระราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งด าเนินการขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว 

(ง)  ด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หลู้กคา้ภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ 
โดยใหร้วมถึงการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีมี 
การน าหลกัทรัพยไ์ปลงทะเบียนโอนหลกัทรัพยห์รือแยกหลกัทรัพยก์บัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละยงัไม่ได้รับ
หลกัทรัพยน์ั้นจากผูอ้อกหลกัทรัพย ์

(3)  เม่ือลูกคา้มอบหมายให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือหลกัทรัพยแ์ละมอบหมายใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นโดยท่ียงัมิไดช้ าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 

(ก)  ใหลู้กคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยก่์อนจึงจะช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ใหลู้กคา้ โดยจะใชก้ารหกักลบราคาซ้ือและราคาขายมิได ้ 

(ข)  ช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุขอ้ความ 
เขา้บญัชีผูรั้บเงินเท่านั้น 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

    

ขอ้ 69   ในการปฏิบติัตามประกาศน้ีในรายละเอียด ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ.  34 /2556  
เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ลงวนัท่ี   6   กนัยายน   พ.ศ. 2556  รวมทั้งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว  
หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
แห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ แนวทาง ค าสั่ง หรือหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม 
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

ขอ้ 70   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 34 /2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน     
พ.ศ. 2556  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 71   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนด 
แห่งประกาศน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีภายใน
โอกาสแรกท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่เกินกวา่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

ขอ้ 72   ในกรณีท่ีขอ้ตกลงในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่สอดคลอ้ง 
กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ตกลงดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศน้ีภายในโอกาสแรกท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่เกินกวา่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

                                          ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


	ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2557  เป็นต้นไป เว้นแต่
	(1)  ข้อ 42(8)  ที่เกี่ยวกับข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป
	(2)  ข้อ 34 วรรคสอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เหมาะสม (basic asset allocation) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2559  เป็นต...
	หมวด 1  ข้อกำหนดทั่วไป
	ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
	ข้อ 2   เนื่องจากการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ในระบบตลาดทุน ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ จึงกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจในลักษณะที่...
	ส่วนที่ 2 หลักการในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
	ข้อ 3   ในการดำเนินธุรกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการแห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัต...
	ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของข้อกำหนด
	ข้อ 4   ประกาศนี้มีข้อกำหนดในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องดังต่อไปนี้    (1)  การประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2    (2)  โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงาน  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3    (3)  การป้องกันและการจัดการความ...
	ส่วนที่ 4  อำนาจสำนักงาน
	ข้อ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้
	(1)  กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจนเพียงพอที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจกำหนดตามประเภทธุรกิจหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนก็ได้
	(2)  กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบางประเภทได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศนี้เป็นการทั่วไปเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
	(ก)  ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
	(ข)  ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจ
	(ค)  ไม่มีความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนบางประเภท
	(3)  กำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้  เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศน...
	(4)  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศนี้ สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอความเห็นชอบการดำเนินการใดตามประกาศนี้ก่อนการดำเนินการนั้นก็ได้
	(5)  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือข้อกำหนด ที่สำนักงานออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไข หรืองดเว้นการกระทำ หรือสั่งให้กระทำการ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดอย่างสมเหตุสมผล ...
	(6)  เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้สำนักงานกำหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้  หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีโดยต้องไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจจนเกินสมควร  ท...
	(ก)  ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน หรือ ตลาดทุน อย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานอาจกำหนดให้ดำเนินการภายในวันทำการที่เกิดกรณีดังกล่าวได้
	(ข)  ในกรณีอื่นนอกจาก (ก)  ให้กำหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ เรื่อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
	ส่วนที่ 5 บทนิยาม
	ข้อ 6   ในประกาศนี้
	“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุนหรือ การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจส...
	“ลูกค้า”  หมายความว่า   ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึง กองทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
	“กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล
	“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”  หมายความว่า   หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	“การโฆษณา”  หมายความว่า  การทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยทางข้อความ ภาพ เสียง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อ หรือเครื่องมือใด ๆ
	“การส่งเสริมการขาย”  หมายความว่า   การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการหรือตอบแทนที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอ
	“ผู้ลงทุนสถาบัน”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
	“ผู้ลงทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
	“สมาคม”  หมายความว่า
	(1)  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
	(2)  สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ...
	หมวด 2 การประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ
	ข้อ 7   ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
	(1)  ประกอบธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทำ     (2)  ดำเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ประก...
	(4)  ไม่กระทำการใดที่จะเป็นผลให้ลูกค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือหน้าที่ ตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งว่ามีข้อจำกัดหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
	(5)  ไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือที่จะทำให้ การทำธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทำ   เว้นแต่เป็นการกระทำที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 4 ของหมวด 4 หรือ เป็นหน้...
	(6)  ไม่รับหรือให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปเงิน สิ่งของ หรือบริการ ยิ่งกว่าค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรือให้เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
	(7)  ดูแลไม่ให้มีการนำทรัพยากรของผู้ประกอบธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ
	ข้อ 8   ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากร กระทำการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และต้องมีมาตรการอย่างเหมาะสมที่ทำให้บุคคลดังกล่าวผูกพันที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น    ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการแก้ไข ควบคุม และลงโทษ ต...
	ข้อ 9   ในกรณีที่สมาคมมีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยแนวทางดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางของสมาคมนั้นด้วย    ในกรณีที่สม...
	ข้อ 10   ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ทำข้อตกลงกับลูกค้าในลักษณะเป็นการตัดหรือจำกัด ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้า อันเนื่องจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อ...
	หมวด 3 โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร
	ข้อ 11   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
	การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด  ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย
	ข้อ 12   โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานตามข้อ 11 ต้องครอบคลุมอย่างน้อย ในเรื่องดังต่อไปนี้
	(1)  การกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย
	(2)  การกำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรที่ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระซึ่งสามารถ ดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
	ความในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการมีกรรมการอิสระ มิให้ใช้บังคับกับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
	(3)  ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และเพื่อให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตาม...
	(4)  ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
	(5)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
	(6)  การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม โดยต้องมี มาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
	(7)  ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยอย่างน้อยต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 18(2)
	(8)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถป้องกันมิให้การลงทุน
	(ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ
	(ข)  เป็นผลให้การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
	(ค)  มีลักษณะเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้มีวิชาชีพ            (ง)  ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้าหรือความไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
	(9)  ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดย
	(ก)  ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลรักษาหรือจัดการของ ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มีระบบการจัดการอย่างเพียงพอในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า   และปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศเฉพาะที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
	(ข)  ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลรักษา ของบุคคลที่สาม  ต้องจัดให้มีระบบการรับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ กับบุคคลที่สามที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถติดตามผลการรับและส่งมอบนั้นได้  โดยระหว่างรอการ...
	(10)  ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ (compliance)  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ
	(11)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
	(12)  ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อ 14
	(13)  ระบบงานเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้             (ก)  การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 49             (ข)  การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account) ตามข้อ 57             (ค)  ร...
	ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะให้บุคคลอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะด้วย
	ข้อ 13   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจำนวนที่เพียงพอ กับการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีประวัติใน...
	ในกรณีที่บุคลากรตามวรรคหนึ่งต้องได้ความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่  ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้บุคลากรดังกล่าวผ่านการให้ความเห็นชอบของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย
	ข้อ 14   ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  จัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บที่รัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมนำข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน มาใช้งานหรือตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
	(2)  ระบบตาม (1) ต้องสามารถป้องกัน
	(ก)  การแก้ไข การสูญหาย หรือการถูกทำลาย อย่างไม่เหมาะสม
	(ข)  การใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือขัดกับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือข้อมูล ที่ไม่เปิดเผยหรือยังไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป
	(3)  จัดให้มีบุคลากรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน  และข้อมูล เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเป็นไปตามระบบใน (1) และสามารถป้องกันกรณีตาม (2) ได้
	(4)  ในกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร  หรือหลักฐาน ในประกาศฉบับใดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
	หมวด 4 การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	ส่วนที่ 1 ลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	ข้อ 15   การกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้หมายความถึงผลประโยชน์ ที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
	(1)  ผลประโยชน์ของลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
	(2)  ผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าด้วยกันของผู้ประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้บริการหลายประเภทหรือหลายลักษณะธุรกิจซึ่งลูกค้าในแต่ละประเภทหรือลักษณะธุรกิจมีผลประโยชน์ ที่ขัดแย้งกัน
	ข้อ 16   การกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหมวดนี้  ให้ครอบคลุมถึง การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย
	(1)  แสวงหาประโยชน์โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
	(2)  ทำธุรกรรมโดยอาศัยข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ของผู้ประกอบธุรกิจล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และข้อมูลดังกล่าวไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไป
	(3)  ได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปเงิน สิ่งของ หรือบริการจากบุคคลใด ๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ปกติที่พึงได้รับจากการประกอบธุรกิจ
	(4)  ได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทน โดยเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายใด ๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง ซึ่งทำให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าอีกรายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกันซึ่งควรจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน
	(5)  ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทหรือลักษณะธุรกิจ ให้ได้รับประโยชน์ ที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจได้รับประโยชน์จากผลของการให้บริการแก่ลูกค้าหรือการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ หรือเน...
	(6)  ทำธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจนั้นเองหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันและจัดการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	ข้อ 17   ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ และมีการสื่อสารให้ทั่วถึงในอง...
	ข้อ 18   นโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 17  ต้องมีสาระ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
	(1)  กำหนดลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ทุกขั้นตอน   (2)  กำหนดระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(ก)  ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าแต่ละประเภทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในแต่ละประเภทนั้น    (ข)  สามารถป้องกันได้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้มีการใช้ข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการไปใช้ในทางมิชอบ
	(ค)  จัดให้หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ แยกส่วนการปฏิบัติงานหรือแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลาก...
	(3)  มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่กำหนดไว้ตาม (2)
	(4)  กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม (2) เป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ และรา...
	(5)  มีการกำหนดมาตรการดังต่อไปนี้ สำหรับกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการ ผู้บริหาร  หรือบุคลากรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระบบงานหรือมาตรการที่กำหนดไว้
	(ก)  ลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามความเหมาะสม   (ข)  เยียวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกค้า (ถ้ามี)   (ค)  ทบทวนระบบงานและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไ...
	(ง)  รายงานการดำเนินการตาม (ก) ถึง (ค) ให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
	ส่วนที่ 3 ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องห้ามมิให้กระทำ
	ข้อ 19   ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่กระทำการที่มีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในข้อ 16  เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่ให้กระทำได้ตามส่วนที่ 4 ของหมวดนี้
	ข้อ 20   ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีลักษณะ เป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ลงทุนทั่วไป โดยการใช้ข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการ ในลักษณะดังต่อไปนี้
	(1)  ทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนดำเนินการเพื่อลูกค้า  โดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อ ขาย หรือเข้าทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้าหรือการตัดสินใจลงทุนเพื่อลูกค้า (front run)
	(2)  อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนที่ตนเองจัดทำหรือได้รับมาเพื่อจะ เผยแพร่ ก่อนมีการเผยแพร่การวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือบุคคลอื่น
	(3)  ซื้อขายหรือเข้าทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยใช้ข้อมูลภายในที่น่าจะเป็น การเอาเปรียบต่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือเปิดเผยข้อมูลภายในนั้นให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์
	เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3) คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ยังไม่ได้เปิดเผย เป็นการทั่วไป
	ข้อ 21   ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ใช้บัญชีซื้อขายหรือบัญชีเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
	ส่วนที่ 4 ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกระทำได้
	ข้อ 22   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีเหตุอันสมควรที่จะทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตามข้อ 16(6)  ผู้ประกอบธุรกิจจะทำธุรกรรมดังกล่าวได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   (1)  เป็นธุรกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หรือจำเป็นและ...
	ข้อ 23   เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้ทำธุรกรรมตามข้อ 22 เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเผยผลการทำธุรกรรมดังกล่าวให้ลูกค้าหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนลูกค้าทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสมด้วย
	หมวด 5 การติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
	ข้อ 26   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่  ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการดังกล่าว
	(1)  ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจ
	(2)  ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอต่อลูกค้า
	(3)  ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร
	(4)  สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ามีหรือต้องปฏิบัติเมื่อใช้บริการ
	(5)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
	(6)  วิธีปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น
	ข้อ 27   การติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้า การแจ้งเตือนเรื่องต่าง ๆ หรือการให้ลูกค้า ลงนามรับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้อยู่ในรูปเอกสารหรือรูปแบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจดูข้อมูลได้
	ข้อ 28   ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีระบบการควบคุม ดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระทำในเวลาที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิด
	ข้อ 29   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอื่นหรือให้บริการอื่นนอกเหนือจากการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วย  ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้การให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  มีการแบ่งแยกพื้นที่ในการติดต่อหรือให้บริการลูกค้าออกจากพื้นที่การประกอบธุรกิจอื่นหรือให้บริการอื่นอย่างเป็นสัดส่วน และจัดให้มีป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์ให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน
	(2)  จัดให้บุคคลที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้าแสดงตนต่อลูกค้าว่าเป็น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบธุรกิจให้ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน   ทั้งนี้ ต้องแสดงตนตามวิธีการและช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนด
	ส่วนที่ 1 การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
	ข้อ 32   ในการทำความรู้จักกับลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31 เพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
	ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบัน อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการ
	ข้อ 33   ในการจัดประเภทลูกค้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31  เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า รวมทั้งการให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
	ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบัน อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการลูกค้าโดยจัดเป็นประเภทลูกค้าทั่วไป
	เมื่อได้ทำการจัดประเภทลูกค้าแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการจัดประเภทของลูกค้า และต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิ และระดับความเสี่ยง ของลูกค้าแต่ละประเภทด้วย รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอาจขอเปลี่ยนประเภทเพื่อรับการบริการเช่นเดียว...
	ข้อ 34   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31 เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการเกี่ยวกับ การลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เว้น...
	(1)  ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน
	(2)  ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม
	(3)  ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ
	(4)  ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่แล้ว ในวันที่ทำการลงทุน หรือในวันที่ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
	เมื่อได้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนของลูกค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการ ลงทุนหรือการทำธุรกรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำ...
	ในกรณีที่ลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (1) แสดงความประสงค์ที่จะได้รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการประเมินข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง และดำเนินการตามข้อ 35 โดยอนุโลมในกรณีที่ลูกค้าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนหรือทำธุรกรรมใ...
	ข้อ 35   ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม ของลูกค้าได้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ...
	ในกรณีที่ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม ของลูกค้าแสดงผลว่าลูกค้าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทใด  ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  แจ้งให้ลูกค้าทราบ
	(2)  ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันที่จะลงทุนหรือทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีคำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของการลงทุนหรือการทำธุรกรรมนั้นเพิ่มเติม  เพื่อให้ลูกค้าทบทวนหรือพิจารณาการตัดสินใจอีกครั้ง หากลูกค้ายังคงยืนยันที่จะลงทุน...
	ข้อ 36   ในการพิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31 เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับความสามารถดังกล่าวของลูกค้า
	ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการไม่ว่าในขณะใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการหรือจำกัดขอบเขตการให้บริการ
	ข้อ 37   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 31 ให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม  หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือ มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว...
	ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และการแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า
	ข้อ 38   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะทำการวิเคราะห์และการแนะนำการลงทุน ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  จัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามข้อ 13 เป็นผู้ทำหน้าที่ ดังกล่าว หรือดำเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ตามข้อ 13 เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแทน หรือจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับบ...
	(2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ของลูกค้าตามข้อมูลที่ได้จากการจัดประเภทลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือ การทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 33 และข้อ 34
	(3)  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จะแนะนำ ให้แก่ลูกค้าหรือที่ลูกค้าสนใจลงทุน โดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ 42 อย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน และ ไม่ทำให้สำคัญผิด
	(4)  ดำเนินการให้มีการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน รวมทั้งเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (fact sheet) แก่ลูกค้า  ให้เป็นไปตามหน้าที่ซึ่งผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต้องปฏิบัติ
	(5)  ดูแลให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า โดยอย่างน้อยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้              (ก)  มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้...
	ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมและป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมของลูกค้า จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใ...
	ข้อ 39   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยบุคคลต่างประเทศ  ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
	(1)  พิจารณาคัดเลือกบุคคลต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการ ให้คำแนะนำ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศนั้น
	(2)  พิจารณาคัดเลือกบุคคลต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understan...
	(3)  แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บุคคลต่างประเทศทราบ
	(4)  แจ้งชื่อและที่อยู่ของบุคคลต่างประเทศดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้ และ
	(5)  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะห์ที่กำหนดโดยสมาคม
	ข้อ 40   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะนำเสนอการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุน หรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใดให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำเสนอเฉพาะบริการ ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า โดยคำนึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ประกอบกัน
	(1)  ผลการจัดประเภทลูกค้า
	(2)  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(3)  คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วน การลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม
	(4)  บทวิเคราะห์การลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำขึ้นเอง
	(5)  การที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องหลังการลงทุนหรือการทำธุรกรรม
	ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการใช้บริการที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน หรือความสามารถชำระหนี้ของบุคคลดังกล่าวต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	ส่วนที่ 3 การศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ของผู้ประกอบธุรกิจ
	ข้อ 41   ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จะนำมาให้บริการต่อลูกค้า  และต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ทำหน้าที่แนะนำบริการของผู้ประกอบธุรกิจ รู้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามา...
	ข้อ 42   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 41 ได้แก่ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	(1)  ลักษณะ โครงสร้าง เงื่อนไข และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(2)  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(3)  สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือข้อมูลของผู้ที่จะทำธุรกรรม อีกฝ่ายหนึ่ง (ถ้ามี)
	(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
	(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริการ (ถ้ามี)
	(8)  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (fund performance) ที่ให้บริการ เทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน โดยต้องเป็นข้อมูลที่แสดงผลการดำเนินงานสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย และเทียบกับตัวชี้วัดการดำเนินงาน (benchmark) ของกองทุนรวม...
	(9)  ข้อมูลอื่นที่จำเป็นซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรม (ถ้ามี)
	ส่วนที่ 4 การดำเนินการเมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ
	ข้อ 43   เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
	(1)  ดำเนินการด้วยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การให้บริการนั้น ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า
	(2)  ดำเนินการให้การให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกรรมเป็นไปตามกลไกตลาด และได้รับเงื่อนไขดีที่สุดตามสภาพตลาด (duty of best execution)
	(3)  รายงานหรือแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบโดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
	ข้อ 44   ในกรณีที่การให้บริการประเภทใดจำเป็นต้องจัดให้มีการทำข้อตกลงก่อนเริ่มให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้เอกสารที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่ทำกับลูกค้ามีลักษณะดังต่อไปนี้
	(1)  มีการใช้ภาษาและขนาดตัวอักษรเพื่อแสดงเนื้อหาที่อ่านได้ง่าย ชัดเจน และเหมาะสม กับรูปแบบของเอกสาร และมีการเน้นตัวอักษรเมื่อเป็นข้อความสำคัญ เช่น คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง เป็นต้น
	(2)  เลือกใช้ข้อความที่ไม่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
	(3)  ไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
	(4)  ครอบคลุมลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไข และช่องทางในการติดต่อการให้บริการ
	(5)  มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า
	(6)  มีข้อมูล คำเตือน ข้อจำกัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ
	(7)  จัดให้ลูกค้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดการให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น เช่น การให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม การงดให้บริการ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทำธุรก...
	(8)  มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
	หมวด 6 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
	ส่วนที่ 1 การโฆษณา
	ข้อ 45   ความในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับการโฆษณาดังต่อไปนี้
	(1)  การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ความรู้ ทำความเข้าใจ หรือแจ้งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน ภาคการผลิตและบริการ หรือภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละ ประเภทหรือโดยรวม
	(2)  การโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์โดยการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 46   ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดำเนินการให้การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่วนของเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูล ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือต่อการตัดสินใ...
	(1)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ
	(2)  ไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือตัดสินใจลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(3)  ไม่มีลักษณะชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน หรือเป็นการแสดงผลการดำเนินงานในอดีตอย่างเหมาะสม หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
	(ก)  มีข้อมูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
	(ข)  มีข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข
	(ค)  ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยไม่สำคัญผิด
	(4)  มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างเหมาะสม  และมีการแจ้งสถานที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	(5)  หากเป็นการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจะเสนอขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ข้อมูลที่โฆษณาต้องเป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้โดยชอบ  และต้องจัดให้มีข้อความที่แสดงว่าเป็...
	(6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน  โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
	(7)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เสนอขายรวมอยู่ด้วย โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต้องเป็นเนื้อหาหลัก  และข้อมูลการจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนน้อย
	(8)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้มีการยื่นคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงานแล้ว และในกรณีที่คำขอดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ต้องจัดให้มีข้อความที่แสดงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอนั้น จา...
	(9)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจจะนำค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมใด ๆ  ได้เฉพาะเมื่อการโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทุนรวมหรือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมนั้น  ทั้งนี้ ...
	(10)  ดูแลให้ผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดให้มีการโฆษณา เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8)
	ข้อ 47   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้ข้อความ คำเตือน หรือข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ และต้องให้ความสำคัญในการแสดงคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรือข้อมูลส่วนใหญ่ ในโฆษณาน...
	ส่วนที่ 2 การส่งเสริมการขาย
	ข้อ 48   ผู้ประกอบธุรกิจอาจจัดให้มีการส่งเสริมการขายได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกค้าโดยใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน
	(2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจับฉลากเพื่อสุ่มหาผู้ได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ อื่นใด
	(3)  มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ทำให้สำคัญผิด เหมาะสม และเป็นธรรม
	(4)  มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการขาย
	(5)  หากเป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจากกองทุนรวม
	หมวด 7 ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ
	ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
	ข้อ 49   ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้กับลูกค้าต้องจัดให้มีระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 12 ในเรื่องดังต่อไปนี้
	(1)  มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนนำข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
	(2)  มาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน จากบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียกับการวิเคราะห์การลงทุนนั้น
	(3)  ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนมีความเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่  โดยไม่ถูกครอบงำหรือได้รับอิทธิพลจากผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรือบุคคล ที่มีส่วนได้เสียในการจัดทำการวิเคราะห์การลงทุน
	(4)  ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
	ข้อ 50   ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
	(1)  พิจารณาคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน
	(2)  ตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการสืบค้นเพิ่มเติมได้
	(3)  ดูแลให้การใช้ข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
	ข้อ 51   การวิเคราะห์การลงทุนที่จัดทำในรูปบทวิเคราะห์หรือรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใด  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
	(1)  มีการกำหนดลักษณะความเสี่ยงและความเหมาะสมในการลงทุนอย่างครบถ้วน
	(2)  มีการแสดงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน  ไม่มีลักษณะที่อาจทำให้สำคัญผิด และมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
	(3)  ไม่อ้างอิงกับข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือที่มีการปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
	(4)  ไม่มีลักษณะเป็นการกระตุ้นหรือยุยงให้ลูกค้าใช้บริการเพื่อลงทุนหรือทำธุรกรรมบ่อยครั้ง หรือเร่งรัดให้มีการใช้บริการเพื่อการลงทุนหรือเข้าทำธุรกรรม
	(5)  จัดทำโดยอาศัยหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	(6)  ในสาระที่เป็นการตีความ คาดการณ์  ประเมิน หรือความเห็น จะต้องมีการระบุ ลักษณะเช่นนั้นไว้อย่างชัดเจน  และต้องแสดงเหตุผลหรือที่มาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือความเห็นนั้นด้วย
	ในการวิเคราะห์การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำให้เป็นไปตามแนวทาง การจัดทำบทวิเคราะห์ขององค์กรหรือสถาบันที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการจัดทำบทวิเคราะห์ที่สำนักงานยอมรับ หรือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยสมาคมด้วย
	ข้อ 52   ในการเผยแพร่การวิเคราะห์การลงทุนไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการอื่นใด ที่จัดทำ ในรูปแบบบทวิเคราะห์หรือรูปแบบลายลักษณ์อักษรอื่นใด  ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติดังนี้
	(1)  ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนนำไปเผยแพร่
	(2)  จัดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนทำความเข้าใจและนำบทวิเคราะห์ การลงทุนนั้นไปใช้ประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
	(3)  นำเสนอการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยให้พิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้าตามส่วนที่ 1 ของหมวด 5
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