
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทธ. 35/2556 

เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัประมวล) 

__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 98(3) (5) และ (7) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 109 วรรคหน่ึง มาตรา 114 
มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 18 มาตรา 33 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิ
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย และขอ้ 16(6) แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ย
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2555  และขอ้ 5 วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป เวน้แต ่
  (1)  ขอ้ 42(8) ที่เก่ียวกบัขอ้มูลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
  (2)  ขอ้ 34 วรรคสอง ในส่วนที่เก่ียวกบัการให้ค าแนะน าเบื้องตน้เพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจ
ความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
ที่เหมาะสม (basic asset allocation) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
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หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

__________________________ 

ส่วนที่ 1 
วตัถุประสงคก์ารก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ 

_________________________ 

  ขอ้ 2   เน่ืองจากการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจในฐานะที่เป็นผูใ้ห้บริการ 
ในระบบตลาดทุน ส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
จึงก าหนดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นมาตรฐานที่ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจในลกัษณะที่เป็น
การให้บริการที่ค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกคา้เป็นส าคญั ปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ และ
ป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนและภาพลกัษณ์ของตลาดทุนไทย 

ส่วนที่ 2 
หลกัการในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ 

___________________________ 

  ขอ้ 3   ในการด าเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการ 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัการด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยในการปฏิบติัตามหลกัการดังกล่าวให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติั 
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินธุรกิจในเร่ืองใดที่ประกาศน้ีหรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฉบบัอ่ืน  รวมทั้งประกาศหรือแนวทางที่ออกตามประกาศน้ีหรือประกาศ
ดงักล่าว มิไดม้ีขอ้ก าหนดไว ้หรือมีขอ้ก าหนดแต่จ าเป็นตอ้งพิจารณาหรือตีความขอ้ก าหนดดงักล่าว  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจ พิจารณา หรือตีความให้เป็นไปตามหลกัการของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 

__________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ีวิชาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
  (2)  โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงาน  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 
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  (3)  การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีรายละเอียด 
ตามหมวด 4 
  (4)  การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5 
  (5)  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6 
  (6)  ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7 
  ในการออกขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีมีผลเป็นการยกเลิกขอ้ก าหนดตามประกาศ 
ที่มีรายช่ืออยู่ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ . 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
และรวมถึงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และ
หนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศที่ยกเลิกดงักล่าว การปฏิบตัิตามประกาศน้ี 
ในระยะแรกให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8 

ส่วนที่ 4 
อ านาจส านกังาน 

__________________ 

  ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ี  ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ให้มีความชดัเจน
เพียงพอที่ผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบตัิตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว อาจก าหนดตามประเภทธุรกิจหรือประเภทผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนก็ได ้
  (2)  ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจบางประเภทไดร้ับการผ่อนผนัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศน้ีเป็นการทัว่ไปเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าขอ้ก าหนดในเร่ืองดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการให้บริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 (ข)  ไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัสภาพการประกอบธุรกิจ 
 (ค)  ไม่มีความจ าเป็นส าหรับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนบางประเภท 
  (3)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี  
เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจ 
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าผูป้ระกอบธุรกิจมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
ในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 
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  (4)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจกระท าการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านักงานอาจก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจขอความเห็นชอบ 
การด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้
  (5)  ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามประกาศน้ี หรือขอ้ก าหนด 
ที่ส านกังานออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจส่ังให้ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นแกไ้ข
หรืองดเวน้การกระท า หรือส่ังให้กระท าการ ภายในระยะเวลาที่ส านกังานก าหนดอย่างสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 
  (6)  เพื่อให้ส านกังานสามารถติดตามการปฏิบตัิตามประกาศน้ีได ้ให้ส านกังาน
ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อส านักงานภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมได ้หรือจะส่ังการเป็นรายกรณีโดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบธุรกิจจนเกินสมควร   
ทั้งน้ี ระยะเวลาที่ส านกังานจะก าหนดให้เป็นไปตามกรอบ ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ในกรณีที่เป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูล้งทุน หรือ
ตลาดทุน อย่างมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดให้ด าเนินการภายในวนัท าการที่เกิดกรณีดงักล่าวได้ 
 (ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ก าหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ ์
เร่ือง และประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 

ส่วนที่ 5 
บทนิยาม 

__________________ 

  ขอ้ 6   ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุนหรือ
การเป็นนายหน้าระหว่างผูค้า้หลกัทรัพย ์และผูไ้ดร้ับการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
  “ลูกคา้”  หมายความว่า   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึง 
กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน”  หมายความว่า   หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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  “สาขาเฉพาะออนไลน์”  หมายความว่า   สาขาเฉพาะออนไลน์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตและการอนุญาตให้ผูป้ระกอบธุรกิจ 
มีส านกังานสาขา 
  “การโฆษณา”  หมายความว่า   การท าให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือ 
การให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยทาง
ขอ้ความ ภาพ เสียง เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไมว่่าจะกระท าผ่านส่ือ หรือเคร่ืองมือใด ๆ 
  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความว่า   การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ลูกคา้ เพื่อจูงใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการหรือตอบแทนที่ลูกคา้ใชบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอ 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”   หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”   หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่” 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”   หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ 
ผูล้งทุนรายใหญ่” 
  “สมาคม”  หมายความว่า 
  (1)  สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียน 
กบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (2)  สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้า 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หมวด 2 
การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ีวิชาชีพ 

__________________ 

  ขอ้ 7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัติามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกอบธุรกิจและให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้
ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 
  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูป้ระกอบธุรกิจ  รวมทั้งรักษา
ความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความสมเหตุสมผลซ่ึงเหมาะสมกบั
เวลา ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ  และการให้บริการ 
  (3)  ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเงื่อนไขของลูกคา้ 
  (4)  ไม่กระท าการใดที่จะเป็นผลให้ลูกคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากดัหรือหนา้ที่
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามที่ลูกคา้แจง้ว่ามีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ที่ตามกฎหมายนั้น 
  (5)  ไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือที่จะท าให้ 
การท าธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า  
เวน้แต่เป็นการกระท าที่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนที่ 4 ของหมวด 4 หรือ 
เป็นหนา้ที่ที่ตอ้งกระท าตามกฎหมาย 
  (6)  ไม่รับหรือให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าในรูปเงิน ส่ิงของ หรือ 
บริการยิ่งกว่าค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติที่พึงไดร้ับหรือให้เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ 
  (7)  ดูแลไม่ให้มีการน าทรัพยากรของผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือ 
ถูกน าไปใชใ้นทางที่มิชอบ 

  ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุลากร กระท าการ 
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และตอ้งมีมาตรการอย่างเหมาะสมที่ท าให้บุคคลดงักล่าวผูกพนั 
ที่ตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดนั้น 
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  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการแกไ้ข ควบคุม และลงโทษ ตามความร้ายแรงของ 
การกระท าของบุคคลตามวรรคหน่ึงที่เป็นเหตใุห้ผูป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิการตามประกาศน้ี 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่สมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดังกล่าว 
ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิตามแนวทางของสมาคมนั้นดว้ย 
  ในกรณีที่สมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดงักล่าวไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ดูแลให้บุคลากรปฏิบตัิให้เป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานนั้นดว้ย 

  ขอ้ 10   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดั
ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนกบัลูกคา้ อนัเน่ืองจากการที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ประกาศน้ี 

หมวด 3 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

__________________ 

  ขอ้ 11   ผูป้ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน 
ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดว้ยความรับผดิชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจอาจให้บุคคลอ่ืนที่ด าเนินการในงานที่เก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจตามขอ้ 12 วรรคสอง หรือผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนที่ร่วมกนัให้บริการต่อลูกคา้ตาม
ขอ้ 12/1 เป็นผูด้  าเนินการได ้ 
  การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ให้ค านึงถึงลกัษณะ ขนาด 
ปริมาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงที่เก่ียวกบั
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้ผูป้ระกอบธุรกิจรายงานต่อส านกังาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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(1)  กรณีเปล่ียนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ 
หรือเปล่ียนแปลงผูป้ระกอบธุรกิจที่ร่วมกนัให้บริการต่อลูกคา้ ให้รายงานโดยไม่ชกัชา้ 

(2)  กรณีเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการให้บุคคลอ่ืนด าเนินการในงานที่เก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ให้รายงานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

  ขอ้ 12   โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงานตามขอ้ 11 ตอ้งครอบคลุม 
อย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอย่างชดัเจน ครบถว้น และเขา้ใจไดง้่าย 

  (2)3  การก าหนดโครงสร้างองคก์ร บทบาท อ านาจหนา้ที่ และความรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรที่ชดัเจน 
  (3)  ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องมี 
ความเหมาะสม น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถให้บริการเพื่อประโยชน์ 
ที่ดีที่สุดของลูกคา้ และเพื่อให้บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปฏิบตัิงานไดถู้กตอ้งตรงตามหนา้ที่
และไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงที่จะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

(3/1)  ระบบงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 25/4 
  (4)  ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
  (5)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  (6)  การบริหารและจดัการความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในทุกดา้นอย่างรัดกุม โดยตอ้งมี
มาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้องกนัและจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7)  ระบบงานและมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยอย่างนอ้ย 
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18(2) 

 
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 62/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 

และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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  (8)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ  
(proprietary trading) ซ่ึงเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถป้องกนัมิให้การลงทุน 
         (ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ 
         (ข)  เป็นผลให้การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
         (ค)  มีลกัษณะเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานะผูม้ีวิชาชีพ 
         (ง)  ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ลูกคา้หรือความไม่เป็นธรรมกบัลูกคา้ 
  (9)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดย 
         (ก)  ในกรณีที่ทรัพยสิ์นของลูกคา้อยู่ภายใตก้ารดูแลรักษาหรือจดัการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ ตอ้งจดัให้มรีะบบการจดัการอย่างเพียงพอในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้  และ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศเฉพาะที่ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
         (ข)  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ทรัพยสิ์นของลูกคา้อยู่ภายใตก้ารดูแลรักษา 
ของบุคคลที่สาม  ตอ้งจดัให้มีระบบการรับและส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกคา้ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบั
บุคคลที่สามที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถติดตามผลการรับและส่งมอบนั้นได ้ โดยระหว่างรอการส่งมอบ 
ดงักล่าวหรือรอการลงทุนเพื่อลูกคา้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
เพื่อมิให้สูญหาย เสียหาย หรือมีการทุจริตในทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
  (10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบธุรกิจ (compliance)  
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัให้มีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (11)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  (12)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจให้ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และปลอดภยั โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14 
  (13)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการให้บริการที่มีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
           (ก)  การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 49 
           (ข)  การให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ (omnibus account) 
ตามขอ้ 57 
           (ค)  ระบบงานเพิ่มเติมที่ประกาศอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะให้บุคคลอ่ืนด าเนินการในงานที่เก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนที่ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย 
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  ขอ้ 12/1   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดประสงคจ์ะร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่น
ในการให้บริการแก่ลูกคา้ในงานที่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
เพื่อให้การบริการเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตที่ไดร้ับ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งแจง้ให้ลกูคา้ทราบ 

(1)  ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจที่ร่วมกนัให้บริการ  
(2)  ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายกบัลูกคา้ 
ขอ้ตกลงหรือสัญญาตามวรรคหน่ึงตอ้งมีการก าหนดเก่ียวกบัการแบ่งแยกหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างชดัเจน  รวมทั้งลกัษณะ ขอบเขต และเงื่อนไข 
ในการให้บริการดว้ย 

  ขอ้ 13   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจ านวนที่เพียงพอ 
กบัการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที ่ตลอดจนเป็นผูท้ี่มีความซ่ือสตัยสุ์จริตและไม่มปีระวตัใินทางที่เส่ือมเสีย 
  ในกรณีที่บุคลากรตามวรรคหน่ึงตอ้งได้ความเห็นชอบจากส านกังานก่อนปฏิบตัิหนา้ที่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้บุคลากรดงักล่าวผ่านการให้ความเห็นชอบของส านกังานและตอ้งปฏิบตัิตาม 
มาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งก าหนดดว้ย 

  ขอ้ 14   ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้มีระบบการจดัการและจดัเก็บที่รัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน าขอ้มูล 
เอกสาร หรือหลกัฐาน มาใชง้านหรือตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 
  (2)  ระบบตาม (1) ตอ้งสามารถป้องกนั 
        (ก)  การแกไ้ข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย อย่างไม่เหมาะสม 
        (ข)  การใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือขดักบักฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสาร หลกัฐาน หรือขอ้มูล ที่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรือขอ้มูลที่ไม่เปิดเผย 
หรือยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
  (3)  จดัให้มีบุคลากรท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลและรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐาน 
และขอ้มูล เพื่อให้การจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเป็นไปตามระบบใน (1) และ
สามารถป้องกันกรณีตาม (2) ได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (4)  ในกรณีที่มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร 
หรือหลกัฐาน ในประกาศฉบบัใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 

หมวด 4 
การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

_______________________ 

ส่วนที่ 1 
ลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

_______________________ 

  ขอ้ 15   การกระท าที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้หมายความถึงผลประโยชน์ 
ที่ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผลประโยชน์ของลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ และบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
  (2)  ผลประโยชน์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนัของผูป้ระกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ให้บริการหลายประเภทหรือหลายลกัษณะธุรกิจซ่ึงลูกคา้ในแตล่ะประเภทหรือลกัษณะธุรกิจมีผลประโยชน์
ที่ขดัแยง้กนั 

  ขอ้ 16   การกระท าที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหมวดน้ี ให้ครอบคลุมถึง 
การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  แสวงหาประโยชน์โดยให้ลูกคา้เป็นผูร้ับภาระค่าใชจ้่าย 
  (2)  ท าธุรกรรมโดยอาศยัขอ้มูลที่ผูป้ระกอบธุรกิจ หรือกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และขอ้มูลดงักล่าวไม่เปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
  (3)  ไดร้ับหรือจะไดร้ับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือ
บริการจากบุคคลใด ๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ปกติที่พึงไดร้ับจากการประกอบธุรกิจ 
  (4)  ไดร้ับหรือจะไดร้ับค่าตอบแทน โดยเอ้ือประโยชน์แก่ลูกคา้รายใด ๆ ยิ่งกว่า
ประโยชน์ของลูกคา้อีกรายหน่ึง ซ่ึงท าให้มีการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้อีกรายหน่ึงที่อยู่ 
ในกลุ่มลูกคา้ประเภทเดียวกนัซ่ึงควรจะไดร้ับบริการที่เท่าเทียมกนั 
  (5)  ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจ ให้ไดร้ับ
ประโยชน์ที่พึงไดร้ับอย่างเหมาะสม เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจไดร้ับประโยชน์จากผลของการใหบ้ริการ 
แก่ลูกคา้หรือการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์ที่ลูกคา้พึงไดร้ับ หรือเน่ืองจาก 
มีประโยชน์ที่ขดักนัเองระหว่างลูกคา้ 
  (6)  ท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจนั้นเองหรือกบับุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที่ 2 
มาตรการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ 
__________________ 

  ขอ้ 17   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ และ 
มีการส่ือสารให้ทัว่ถึงในองค์กร รวมทั้งตอ้งด าเนินการและควบคุมดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 18   นโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 17   
ตอ้งมีสาระอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ
ทุกขั้นตอน 
  (2)  ก าหนดระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
         (ก)  ท าให้มัน่ใจไดว้่าลูกคา้แต่ละประเภทจะไดร้ับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม  
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดส าหรับลูกคา้ในแต่ละประเภทนั้น 
         (ข)  สามารถป้องกนัไดอ้ย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้มีการใชข้อ้มูลหรือโอกาสจาก 
การให้บริการไปใชใ้นทางมิชอบ 
         (ค)  จดัให้หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบตัิหนา้ที่ซ่ึงอาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แยกส่วนการปฏิบตัิงานหรือแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบตัิงาน และก าหนดวิธี
ปฏิบตัิงานเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการปฏิบตัิงานของหน่วยงานและ
บุคลากรดงักล่าว 
         (ง)  ก าหนดระเบียบปฏิบตัิหรือป้องกนัการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี 
   1.  การห้ามการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระท าที่มีลกัษณะตามขอ้ 16 เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมที่ประกาศน้ีให้กระท าได ้
   2.  การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ หรือบุคคลอ่ืน 
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   3.  การเปิดบญัชี และการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถติดตามและตรวจสอบ 
การลงทุนของบุคคลดงักล่าวได ้
  (3)  มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการและ
ระบบงานที่ก าหนดไวต้าม (2) 
  (4)  ก าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเพื่อป้องกนั
และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม (2) เป็นประจ า โดยอย่างนอ้ยตอ้งทบทวนทนัทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการป้องกันและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ และรายงานการทบทวนความเหมาะสมดงักล่าวต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
หรือคณะกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (5)  มีการก าหนดมาตรการดงัต่อไปน้ี ส าหรับกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือบุคลากรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามระบบงานหรือมาตรการที่ก าหนดไว ้
        (ก)  ลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบตัิตามความเหมาะสม 
        (ข)  เยียวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกคา้ (ถา้มี) 
        (ค)  ทบทวนระบบงานและมาตรการดงักล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามระบบงานและมาตรการที่ก าหนดไว  ้
        (ง)  รายงานการด าเนินการตาม (ก) ถึง (ค) ให้ส านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนที่ 3 
ธุรกรรมที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ที่ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งห้ามมิให้กระท า 

__________________ 

  ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการที่มีลกัษณะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามที่ก าหนดในขอ้ 16  เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมที่ให้กระท าไดต้ามส่วนที่ 4 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 20   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีลกัษณะ
เป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือผูล้งทุนทัว่ไป โดยการใชข้อ้มูลหรือโอกาสจากการให้บริการ ในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนก่อนด าเนินการเพื่อลูกคา้  
โดยอาศยัขอ้มูลการส่ังซ้ือ ขาย หรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้หรือการตดัสินใจ
ลงทุนเพื่อลูกคา้ (front run) 



14 

 

  (2)  อาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุนที่ตนเองจดัท าหรือไดร้ับมาเพื่อจะ
เผยแพร่ ก่อนมีการเผยแพร่การวิเคราะห์ดงักล่าว เพื่อซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  (3)  ซ้ือขายหรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยใชข้อ้มูลภายในที่น่าจะ 
เป็นการเอาเปรียบต่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในนั้นให้บุคคลอ่ืนไดใ้ชป้ระโยชน์ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) ค าว่า “ขอ้มูลภายใน” หมายความว่า ขอ้มูลหรือ
ขอ้เท็จจริงใด ๆ อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
เป็นการทัว่ไป 

  ขอ้ 21   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ใชบ้ญัชีซ้ือขายหรือบญัชีเพื่อการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ส่วนที่ 4 
ธุรกรรมที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ที่ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถกระท าได้ 

__________________ 

  ขอ้ 22   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจมีเหตุอนัสมควรที่จะท าธุรกรรมที่มีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 16(6) ผูป้ระกอบธุรกิจจะท าธุรกรรมดงักล่าวไดเ้มื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นธุรกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดส าหรับลูกคา้ หรือจ าเป็นและ 
เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในสถานการณ์ขณะนั้น 
  (2)  เป็นการท าธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางคา้ปกติเสมือนเป็นการท า
ธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไปที่มิไดม้ีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 
  (3)  ปฏิบตัติามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ส านกังานประกาศก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ปฏิบตัิก่อนการท าธุรกรรม เพื่อให้มีความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลูกคา้ (ถา้มี) 

  ขอ้ 23   เมื่อผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าธุรกรรมตามขอ้ 22 เรียบร้อยแลว้ ให้เปิดเผยผล 
การท าธุรกรรมดงักล่าวให้ลูกคา้หรือผูม้ีอ านาจกระท าการแทนลูกคา้ทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสมดว้ย 

  ขอ้ 24   ในกรณีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมหรือ 
กองทุนส่วนบุคคล ประสงคจ์ะท าธุรกรรมที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุน หรือ
ระหว่างลูกคา้ ที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของตนเอง (cross trade) ธุรกรรมที่จะท านั้นตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เป็นธุรกรรมที่มีความเหมาะสมต่อลกัษณะ นโยบายการลงทุน และความจ าเป็น 
ในการลงทุนของกองทุนหรือลูกคา้ ทั้งดา้นผูซ้ื้อและดา้นผูข้าย 
  (2)  ยกเลิก 
  (3)  ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ 22 

  ขอ้ 25   ในกรณีที่การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ได ้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งลงทุนดว้ยความระมัดระวงั  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ 

หมวด 4/1 
การติดตามดูแลการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน และการกระท าที่อาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมหรือ 
อาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดร้ับ 

_____________________ 

  ขอ้ 25/1   นอกจากการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหมวด 4 การป้องกัน
และการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวดน้ีดว้ย 

  ขอ้ 25/2   เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งจดัให้มีการตดิตามดูแลการกระท าของบริษทัจดัการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
เสียประโยชน์อนัพึงได้รับ โดยการติดตามดูแลดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือตอ้งมีการถ่วงดุลการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และตอ้งด าเนินการ
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   (1)  จดัท าแนวทางในการด าเนินการเพื่อใชใ้นการตดิตามดูแลการกระท าของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกัษณะไมเ่ป็นธรรม
หรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดร้ับ  พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพ

 
 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง  ทั้งน้ี แนวทางในการด าเนินการดงักล่าวตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
         แนวทางในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อยดงัน้ี 
             (ก)  ขอบเขตของการติดตามดูแล โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัน้ี  
    1.  การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงินกบับุคคล 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ และการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ 
ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง 
   2.  วิธีการบริหารจดัการกองทุนรวม 
   3.  การคดัเลือกและติดตามการให้บริการของผูใ้ห้บริการ  
   4.  การส่งค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนและตราสารทางการเงิน 
   5.  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
   6.  การใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์
             (ข)  วิธีการในการติดตามดูแล 
             (ค)  ระยะเวลาในการติดตามดูแล  
        (ง) ผูด้  าเนินการติดตามดูแลตามขอบเขตที่ก าหนดไวใ้น (ก) 
   (2)  จดัท าความเห็นอย่างนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 
         (ก)  นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือคณะกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวม โดยจดัท าความเห็นทุกครั้ งที่มีการทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าว 
         (ข)  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจดัการ หรือขอ้ผกูพนั ในกรณีที่ตอ้งไดร้ับ 
มติพิเศษตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติ       
ผูถื้อหน่วยลงทุน และการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  รายงานผลการด าเนินการตาม (1) เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัจดัการกองทุนรวม
และจดัส่งให้ส านกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ งภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน  
         ในกรณีที่พบการกระท าของบริษทัจดัการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
เสียประโยชน์อนัพึงไดร้ับ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมและส านกังานภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงการกระท าดงักล่าว 
          รายงานผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อยดงัน้ี 
              (ก)  เร่ืองที่ติดตามดูแล 
              (ข)  ผลการติดตามดูแล 
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              (ค)  แนวทางการแกไ้ข (ถา้มี) 

  ขอ้ 25/3  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (1)  จดัส่งความเห็นตามขอ้ 25/2 (2)(ข) ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพร้อมกบัการขอมติ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
   (2)  เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 25/2 (3) วรรคหน่ึง ผ่านช่องทางที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยง่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี 

หมวด 5 
การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 25/4   ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีระบบงาน
เพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ ที่ท าให้มัน่ใจว่าช่องทางการติดต่อและให้บริการ การ
เปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ และบุคลากรที่ไดร้ับมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจ มีความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัความเส่ียงและความซับซ้อนของผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภท โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกคา้ รวมทั้งมีการก ากบัดูแลให้การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้เป็นไปตาม
ระบบงานที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึนดว้ย 

ขอ้ 26   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
อย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีให้ลูกคา้ทราบ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และ
พิจารณาความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการดงักล่าว 
  (1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริการที่เสนอต่อลูกคา้ 
  (3)  ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อส่ือสาร 
  (4)  สิทธิ หนา้ที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกคา้มีหรือตอ้งปฏิบตัิเมื่อใชบ้ริการ 
  (5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
  (6)  วิธีปฏิบตัิระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ที่เก่ียวขอ้ง และวิธีปฏิบตัิที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 27   การติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้ การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการให้ลูกคา้ 
ลงนามรับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งจดัให้อยู่ในรูปเอกสารหรือรูปแบบที่สามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้

  ขอ้ 28   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ที่มีระบบ 
การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาที่เหมาะสม โดยขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
ตอ้งชดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่ท าให้ลูกคา้ส าคญัผิด 

  ขอ้ 29   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอ่ืนหรือให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการให้บริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดว้ย   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้การให้บริการเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการแบ่งแยกพื้นที่ในการติดต่อหรือให้บริการลูกคา้ออกจากพื้นที่การประกอบ
ธุรกิจอ่ืนหรือให้บริการอื่นอย่างเป็นสัดส่วน และจดัให้มีป้ายหรือแสดงสัญลกัษณ์ให้ลูกคา้เห็นได้ 
อย่างชดัเจน 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบัสาขาเฉพาะออนไลน์ที่มีการระบุถึง 
การให้บริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ท าให้ลกูคา้สามารถ 
ทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัการให้บริการดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน 
  (2)  จดัให้บุคคลที่ท าหนา้ที่ติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้แสดงตนต่อลูกคา้ว่าเป็น 
บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจให้ท าหนา้ที่ให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน   
ทั้งน้ี ตอ้งแสดงตนตามวิธีการและช่องทางที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด 

  ขอ้ 29/1   มใิห้น าความในหมวดน้ีมาใชบ้งัคบักบัการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้
ส าหรับกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน  
เวน้แต่ ขอ้ 30 วรรคหน่ึง (1) ขอ้ 31(1) ขอ้ 32 ขอ้ 37 ขอ้ 43 และขอ้ 44 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2563  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 13) ลงวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที่ 1 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 30   ก่อนเร่ิมให้บริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรวบรวมและประเมินขอ้มูล
ของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าความรู้จกัลูกคา้ 
  (2)  จดัประเภทลูกคา้ 
  (3)  ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (4)  พิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
  ในกรณีที่ลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการ
เฉพาะวรรคหน่ึง (3) ในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมส าหรับการเป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 31   ในการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคต์ามขอ้ 30   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริง และขอ้มูลของผูม้ีอ านาจ 
กระท าการแทนบุคคลดงักล่าว (ถา้มี) 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถและแหล่งที่มาของรายไดท้ี่น ามาใชใ้นการช าระหน้ี 
และการวางหลกัประกันของลูกคา้  ในกรณีที่ลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการที่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวประกอบดว้ย 
  (3)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ อย่างนอ้ย ดงัน้ี 
         (ก)  ฐานะทางการเงิน และในกรณีที่เป็นการให้บริการที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ (asset profile) ประกอบการให้บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้ไดม้า 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
         (ข)  ประสบการณ์ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (ค)  ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (ง)  วตัถุประสงคใ์นการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (จ)  ความเส่ียงที่ยอมรับได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 



20 

 

  ขอ้ 32   ในการท าความรู้จกักบัลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลที่ไดต้าม 
ขอ้ 31 เพื่อระบุตวัตนที่แทจ้ริงของลูกคา้หรือผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริง 
  ในกรณีที่ลูกคา้ปฏิเสธที่จะให้ขอ้มูล หรือขอ้มูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอย่างมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ที่อาจท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนที่แทจ้ริง 
ของลูกคา้หรือผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริงได ้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการ 

  ขอ้ 33   ในการจดัประเภทลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลที่ไดร้ับตามขอ้ 31 
เพื่อให้สามารถน าเสนอบริการที่สอดคลอ้งกบัประเภทลูกคา้ วตัถุประสงคใ์นการลงทุนและความเส่ียง 
ที่ยอมรับไดข้องลูกคา้  รวมทั้งให้ขอ้มูลและค าเตือนที่เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละประเภท 
  ในกรณีที่ลูกคา้ปฏิเสธที่จะให้ขอ้มูล หรือขอ้มูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอย่างมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ที่อาจท าให้ไม่สามารถจดัประเภทลูกคา้ได ้ 
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการลูกคา้โดยจดัเป็นประเภทลูกคา้ทัว่ไป 
  เมื่อไดท้ าการจดัประเภทลูกคา้แลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงผล 
การจดัประเภทของลูกคา้ และตอ้งแจง้ให้ทราบถึงสิทธิ ขอ้จ ากดัสิทธิ และระดบัความเส่ียง ของลูกคา้ 
แต่ละประเภทดว้ย รวมทั้งแจง้ให้ลกูคา้ทราบว่าอาจขอเปล่ียนประเภทเพื่อรับการบริการเช่นเดียวกบั
ประเภทลูกคา้ทัว่ไปได ้

  ขอ้ 34    ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลที่ไดต้ามขอ้ 31 เพื่อให้สามารถน าเสนอบริการเก่ียวกบั 
การลงทุนหรือการท าธุรกรรมที่มีความเส่ียงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงที่ลูกคา้ยอมรับได ้ เวน้แต่ 
ในกรณีที่เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจจะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
หรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ก็ได้ 
  (1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (3)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น โดยลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยด์งักล่าวอยู่แลว้ 
ในวนัที่ท าการลงทุน หรือในวนัที่ไดร้ับสิทธิในฐานะผูถื้อหุ้น 
  (4)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยการจองซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ซ่ึงลูกคา้ไดร้ับ 
สิทธิในการจองเน่ืองจากมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ีประกอบกนั 

(ก)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นมีความเส่ียงไม่เกินกว่าระดบัความเส่ียงในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น 

(ข)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นเสนอขายโดยบริษทัที่จะเขา้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งไดร้ับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
เป็นครั้ งแรกและแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอ
ขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ หรือเสนอขายโดยบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

(ค)  บริษทัจดทะเบียนที่ลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นอยู่นั้น มีการถือหุ้นในบริษทัตาม (ข) 
(ง)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นเพื่อรักษาสิทธิที่ไดร้ับ 

มาในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่วา่ผูเ้สนอสิทธิให้แก่ลูกคา้นั้นจะเป็นบริษทั
จดทะเบียนนั้นที่ลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นหรือเป็นบริษทัที่เสนอขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม (ข) ก็ตาม 
  (5)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยการจองซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพย ์
ประเภทหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น หุ้นกู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ที่ออกใหม่ โดยลูกคา้ไดล้งนาม 
ยืนยนัในเอกสารประกอบการจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้ว่าไดผ้่านการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
หรือการท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนมาแลว้ไม่เกินกว่าสองปีก่อนวนัที่ท าการลงทุน 
  เมื่อไดท้ าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแจ้งผลการประเมินความเหมาะสม  
ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเบื้องต้นเพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจความส าคญั 
ในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เหมาะสม  
(basic asset allocation) โดยพจิารณาจากการประเมินความเหมาะสมดงักล่าว 
  การจดัท าค าแนะน าเบื้องตน้เก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนตามวรรคสอง 
ตอ้งกระท าโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับ 
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ขอ้ 34/1   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจเสนอขายเฉพาะผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็น
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ผูป้ระกอบธุรกิจ 
จะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ก็ได้ 

ขอ้ 34/2   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทัที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดั 
เพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ และการเสนอขายหลกัทรัพยข์อง 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจประเมินความเหมาะสมดงักล่าว 
ของลูกคา้ที่เป็นผูล้งทุนตามภาคผนวกทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์  
และการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  บุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตาม 25.  
(2)  ผูล้งทุนตาม 26.  เวน้แต่ผูล้งทุนนั้นเป็นนิติบุคคลและแสดงเจตนาที่จะไม่รับ 

การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 

ขอ้ 34/3   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพยส์ าหรับลูกคา้ที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเฉพาะในธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
หลกัทรพัยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับริษทัที่ออกหลกัทรัพยน์ั้นในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี ให้ผูป้ระกอบธุรกิจประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ของลูกคา้ดงักล่าวดว้ย 

(1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 
(2)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
(3)  บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 17/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทธ. 77/2564  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทธ. 23/2565  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 16) ลงวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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ผูล้งทุนสถาบนัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัที่ออกหลกัทรพัยต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความ
รวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงขา้งตน้ ซ่ึงพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน 

  ขอ้ 35   ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม
ของลูกคา้ได ้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการ เวน้แต่ในกรณีที่ลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ให้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพและ
ด าเนินการเท่าที่จ  าเป็นเพื่อให้สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม 

  ขอ้ 35/1   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้ลูกคา้ลงทุนหรือท าธุรกรรมให้เป็นไปตาม 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน
ตามขอ้ 34 
  ในกรณีที่ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนหรือท าธุรกรรมโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกคา้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการลงทุนหรือท าธุรกรรมดงักล่าว 

  ขอ้ 36   ในการพิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจพจิารณาขอ้มูลที่ไดต้ามขอ้ 31 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการที่สอดคลอ้งกบัความสามารถ
ดงักล่าวของลูกคา้ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินหรือพบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสามารถของลูกคา้ใน 
การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการไม่ว่าในขณะใด ๆ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริการหรือ
จ ากดัขอบเขตการให้บริการ 

  ขอ้ 37   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลที่ไดร้ับตามขอ้ 31 
ให้เป็นปัจจุบนัในระยะเวลาที่เหมาะสม  หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงว่าขอ้มูลที่มีอยู่นั้นไม่ถูกตอ้งหรือ 
มีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมรีะบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวทีท่  าให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการให้บริการกบัลูกคา้ได้โดยไม่ชกัชา้ 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุนให้กบัลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 38   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะท าการวิเคราะห์และการแนะน า 
การลงทุนให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้มีบุคลากรที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 13 เป็นผูท้  าหนา้ที่
ดงักล่าว หรือด าเนินการให้ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนที่มีบุคลากรที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามขอ้ 13 เป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวแทน หรือจดัให้มีช่องทางที่ลูกคา้สามารถติดต่อกบับุคลากรที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากส านักงานตามขอ้ 13 ให้ท าหนา้ที่ดงักล่าว 
  (2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ของลูกคา้ตามขอ้มูลที่ไดจ้ากการจดัประเภทลูกคา้และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือ 
การท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 33 และขอ้ 34 
  (3)  ด าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่จะแนะน า 
ให้แก่ลูกคา้หรือที่ลูกคา้สนใจลงทุน โดยมีขอ้มูลอย่างนอ้ยตามขอ้ 42 อย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน และ 
ไม่ท าให้ส าคญัผิด 
  (4)  ด าเนินการให้มีการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน  รวมทั้งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน (fact sheet) แก่ลูกคา้  ให้เป็นไป
ตามหนา้ที่ซ่ึงผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งปฏิบตั ิ
  (5)  ดูแลให้บริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
เป็นไปตามความประสงคข์องลูกคา้ โดยอย่างน้อยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  มีการให้ค าแนะน าเก่ียวกบับริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแก่ลูกคา้ 
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น สมเหตุสมผล และไม่ท าให้ส าคญัผิด 
        (ข)  มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจว่าลูกคา้เขา้ใจลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทน 
ของบริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นอย่างดี ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
  (6)  ไม่เร่งรัดให้ลูกคา้ตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งใหเ้วลาลูกคา้อย่างเพียงพอที่จะท าให้
ลูกคา้ศึกษาขอ้มูลและตดัสินใจใชบ้ริการ 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมและป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลซ่ึงยงัไม่ไดร้ับการยืนยนั
ความถูกตอ้งจากผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือท าธุรกรรมของลูกคา้ 
จนกว่าจะไดม้ีการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแลว้ และในระหว่างรอการตรวจสอบ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเตือนให้ลูกคา้ใชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมดว้ย 
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  ขอ้ 39   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีการให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้โดยบุคลากร
ต่างประเทศ ให้น าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในส่วนที่เก่ียวกบัการมอบหมายให้บุคลากร 
จากต่างประเทศเขา้มาให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นสกุลเงิน 
ตราต่างประเทศแก่ลูกคา้  มาใชบ้งัคบักบักรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีการให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้ 
โดยบุคลากรจากต่างประเทศ โดยอนุโลม 

ขอ้ 39/1   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าเป็นค าแปลของค าแนะน าหรือบทวิเคราะห์
ของบุคลากรต่างประเทศให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การแปลบทวิเคราะห์ที่ก าหนดโดยสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยดว้ย 

  ขอ้ 40   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะน าเสนอการใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุน 
หรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนใดให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าเสนอเฉพาะบริการ 
ที่มีความเหมาะสมกบัลูกคา้ โดยค านึงถึงกรณีดงัต่อไปน้ีประกอบกนั 
  (1)  ผลการจดัประเภทลูกคา้ 
  (2)  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน 
  (3)  ค าแนะน าเบื้องตน้เพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เหมาะสม 
  (4)  บทวเิคราะห์การลงทุนที่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าข้ึนเอง 
  (5)  การที่ลูกคา้จะไดร้ับขอ้มูลหรือบริการที่เก่ียวขอ้งหลงัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่สนบัสนุนหรือให้ความร่วมมือกบัลูกคา้ในการใชบ้ริการที่ 
เก่ียวกบัการลงทุนหรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน หรือความสามารถช าระหน้ีของ
บุคคลดงักล่าวต่อระบบการช าระราคาและส่งมอบผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมพาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 



26 

 

ส่วนที่ 3 
การศึกษาและท าความเขา้ใจผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
__________________ 

  ขอ้ 41   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่จะน ามา
ให้บริการต่อลูกคา้  และตอ้งมีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจว่าผูท้  าหนา้ที่แนะน าบริการของผูป้ระกอบธุรกิจ
รู้และเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวเป็นอย่างดี และสามารถน าเสนอขอ้มูลนั้นได ้

  ขอ้ 42   ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 41 ไดแ้ก่ขอ้มูลอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะ โครงสร้าง เงื่อนไข และผลตอบแทนของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (2)  ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (3)  สภาพคล่องของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือขอ้มูลของผูท้ี่จะท าธุรกรรม 
อีกฝ่ายหน่ึง (ถา้มี) 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ห้บริการที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
  (7)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการให้บริการ (ถา้มี) 
  (8)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (fund performance) ทีใ่ห้บริการ
เทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนั โดยตอ้งเป็นขอ้มูลที่แสดงผลการด าเนินงาน 
สูงสุด ต ่าสุด และค่าเฉล่ีย และเทียบกบัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (benchmark) ของกองทุนรวมที่ให้บริการนั้น 
(ถา้มี) 
  (9)  ขอ้มูลอ่ืนที่จ  าเป็นซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรม (ถา้มี) 

ส่วนที่ 4 
การด าเนินการเมื่อลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ 

__________________ 

  ขอ้ 43   เมื่อลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการตาม 
ความประสงคข์องลูกคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการดว้ยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การให้บริการนั้น 
ตรงตามความประสงคข์องลูกคา้ 
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  (2)  ด าเนินการให้การให้บริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเป็นไปตาม 
กลไกตลาด และไดร้ับเงื่อนไขดีที่สุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) 
  (3)  รายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการให้ลูกคา้ทราบโดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

  ขอ้ 44   ในกรณีที่การให้บริการประเภทใดจ าเป็นตอ้งจดัให้มกีารท าขอ้ตกลงก่อนเร่ิม
ให้บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้เอกสารที่เก่ียวกบัขอ้ตกลงที่ท ากบัลูกคา้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการใชภ้าษาและขนาดตวัอกัษรเพื่อแสดงเน้ือหาที่อ่านไดง้่าย ชดัเจน และ
เหมาะสมกบัรูปแบบของเอกสาร และมีการเน้นตวัอกัษรเมื่อเป็นขอ้ความส าคญั เช่น ค าเตือนเก่ียวกบั 
ความเส่ียง เป็นตน้ 
  (2)  เลือกใชข้อ้ความที่ไม่ท าให้เขา้ใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนขอ้เท็จจริง 
  (3)  ไม่มีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือเป็นขอ้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
  (4)  ครอบคลุมลกัษณะ ขอบเขต เงื่อนไข และช่องทางในการติดต่อการให้บริการ 
  (5)  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบธุรกิจและ
ลูกคา้ 
  (6)  มีขอ้มูล ค าเตือน ขอ้จ ากดั ขอ้ห้าม หรือความเส่ียงใดๆ ที่เกิดจากการใชบ้ริการ 
  (7)  จดัให้ลูกคา้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัการให้บริการที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ก าหนดข้ึน เช่น การให้ลูกคา้จดัหาขอ้มูลเพิ่มเติม การงดให้บริการ เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ 
ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม 
  (8)  มีขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทที่เกิดจากการให้บริการ 

หมวด 6 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

__________________ 

ส่วนที่ 1 
การโฆษณา 

__________________ 

  ขอ้ 45   ความในส่วนน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การโฆษณาที่มีวตัถุประสงคเ์ป็นการให้ความรู้ ท าความเขา้ใจ หรือแจง้ขอ้เท็จจริง 
เก่ียวกบัตลาดทุน การลงทุน ภาคการผลิตและบริการ หรือภาพรวมของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละ
ประเภทหรือโดยรวม 
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  (2)  การโฆษณาช้ีชวนให้ซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 46   ผูป้ระกอบธุรกิจที่ประสงคจ์ะจดัให้มีการโฆษณา ตอ้งด าเนินการให้การโฆษณานั้น  
มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ลูกคา้ไดร้ับขอ้มูล 
ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือต่อการตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าให้ส าคญัผิดในสาระส าคญั 
  (2)  ไม่เร่งรัดให้ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนที่จะไดร้ับจากการลงทุนในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านักงาน หรือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานในอดีต 
อย่างเหมาะสม หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 
         (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละ
เงื่อนไข 
         (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ลูกคา้สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (4)  มีค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนอย่างเหมาะสม 
และมีการแจง้สถานที่ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการให้บริการหรือการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหลกัทรัพย์
ก่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ขอ้มูลที่ 
โฆษณาตอ้งเป็นขอ้มูลที่สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบ  และตอ้งจดัให้มีขอ้ความที่แสดงว่าเป็น 
การโฆษณาในระหว่างที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ
การเสนอขายหลกัทรัพยย์งัไม่มีผลใชบ้งัคบั 
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ที่มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั  โดยตอ้งมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชดัเจน 
  (7)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลที่โฆษณาตอ้งมี
ขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เสนอขายรวมอยู่ดว้ย โดยขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งเป็น 
เน้ือหาหลกั และขอ้มูลการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
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  (8)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะกระท าได้
ต่อเมื่อไดม้ีการยื่นค าขอจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมต่อส านักงานแลว้ และในกรณีที่ค าขอดงักล่าว 
ยงัไม่ไดร้ับอนุมตัิจากส านกังาน ตอ้งจดัให้มีขอ้ความที่แสดงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค าขอนั้น 
จากส านกังาน 
  (9)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจจะน าค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม 
ใด ๆ ไดเ้ฉพาะเมื่อการโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทุนรวมหรือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมนั้น  ทั้งน้ี  
หากเป็นการโฆษณาเพื่อกองทุนรวมหลายกองรวมกนั ตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารคิดค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
จากกองทุนรวมแต่ละกองอย่างเป็นธรรมดว้ย 
  (10)  ดูแลให้ผูจ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูจ้ัดให้มีการโฆษณา 
เพื่อผูป้ระกอบธุรกิจ ด าเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8) 

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

ส่วนที่ 2 
การส่งเสริมการขาย 

__________________ 

  ขอ้ 48   ผูป้ระกอบธุรกิจอาจจดัให้มีการส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรดัลูกคา้โดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจ
ใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน โดยไม่ค านึงถึงขอ้มูลที่เป็น
พื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ลูกคา้จะไดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ที่มีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าให้ส าคญัผิด เหมาะสม และเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกบั
การส่งเสริมการขาย 
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  (5)  หากเป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่คิดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทุนรวม 

หมวด 7 
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ 

__________________ 

ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

__________________ 

  ขอ้ 49   ผูป้ระกอบธุรกิจที่จดัให้มีการวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ให้กบัลูกคา้ตอ้งจดัให้มีระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากทีก่ าหนดในขอ้ 12 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มาตรการป้องกนัมิให้บุคลากรที่ท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุนน าขอ้มูลที่มีนยัส าคญั 
และยงัไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
  (2)  มาตรการป้องกนัมิให้บุคลากรที่ท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน 
จากบุคคลอ่ืนที่มีส่วนไดเ้สียกบัการวิเคราะห์การลงทุนนั้น 
  (3)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรที่ท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุนมีความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ที่  โดยไม่ถูกครอบง าหรือไดร้ับอิทธิพลจากผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบุคคล 
ที่มีส่วนไดเ้สียในการจดัท าการวิเคราะห์การลงทุน 
  (4)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรที่ท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุนปฏิบตัิหนา้ที่ 
ของตนเองให้เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

  ขอ้ 50   ในกรณีทีเ่ป็นการวเิคราะห์การลงทุนโดยใชข้อ้มูลของบุคคลอ่ืน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
  (1)  พิจารณาคดัเลือกขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั 
  (2)  ตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของขอ้มูลเพื่อการสืบคน้เพิ่มเติมได ้
  (3)  ดูแลให้การใชข้อ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล 
ที่เป็นเจา้ของขอ้มูล 

  ขอ้ 51   การวิเคราะห์การลงทุนที่จดัท าในรูปบทวเิคราะห์หรือรูปแบบที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรอ่ืนใด  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดลกัษณะความเส่ียงและความเหมาะสมในการลงทุนอย่างครบถว้น 
  (2)  มีการแสดงขอ้มูลที่ใชใ้นการวิเคราะห์ที่ชดัเจน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจุบนั  
ไม่มีลกัษณะที่อาจท าให้ส าคญัผิด และมีแหล่งที่มาที่น่าเช่ือถือ 



31 

 

  (3)  ไม่อา้งอิงกบัขอ้มูลที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือที่มีการปฏิเสธว่าเป็นขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้ง 
จากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
  (4)  ไม่มีลกัษณะเป็นการกระตุน้หรือยุยงให้ลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อลงทุนหรือท าธุรกรรม 
บ่อยครั้ ง หรือเร่งรัดให้มีการใชบ้ริการเพื่อการลงทุนหรือเขา้ท าธุรกรรม 
  (5)  จดัท าโดยอาศยัหลกัวิชาอนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
  (6)  ในสาระที่เป็นการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือความเห็น จะตอ้งมีการระบุ 
ลกัษณะเช่นนั้นไวอ้ย่างชดัเจน  และตอ้งแสดงเหตุผลหรือที่มาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือ
ความเห็นนั้นดว้ย 
  ในการวิเคราะห์การลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าให้เป็นไปตาม 
แนวทางการจดัท าบทวิเคราะห์ขององค์กรหรือสถาบนัที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการจดัท าบทวิเคราะห ์
ที่ส านกังานยอมรับ หรือเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดโดยสมาคมดว้ย 

  ขอ้ 52   ในการเผยแพร่การวิเคราะห์การลงทุนไม่ว่าช่องทางหรือวิธีการอื่นใด  
ที่จดัท าในรูปแบบบทวิเคราะห์หรือรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัดิงัน้ี 
  (1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนน าไปเผยแพร่ 
  (2)  จดัให้บุคลากรที่ท าหนา้ที่แนะน าการลงทุนท าความเขา้ใจและน าบทวิเคราะห์ 
การลงทุนนั้นไปใชป้ระกอบการให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
  (3)  น าเสนอการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท โดยให้
พิจารณาจากขอ้มูลของลูกคา้ที่ไดจ้ากการท าความรู้จกัลูกคา้ตามส่วนที่ 1 ของหมวด 5 
  (4)  เมื่อมีการเสนอการวเิคราะห์การลงทุนตาม (3) แลว้  ตอ้งมีการน าเสนอการวิเคราะห ์
การลงทุนต่อลูกคา้นั้นอย่างต่อเน่ือง ให้เหมาะสมกบัภาวะการลงทุนหรือความตอ้งการของลูกคา้ 

  ขอ้ 53   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการมอบหมายบุคลากรที่ท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุน 
ผ่านส่ือไวอ้ย่างชดัเจน โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเพียงพอ 
ที่จะท าหนา้ที่วิเคราะห์การลงทุนดงักล่าวได้ 
  ก่อนการวิเคราะห์การลงทุนผ่านส่ือ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้บุคลากรตามวรรคหน่ึง
แสดงตนและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทนกัวิเคราะห์ที่ตนไดร้บัความเห็นชอบให้ท าหนา้ที่ได ้

  ขอ้ 54   ผูป้ระกอบธุรกิจที่เป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยท์ี่ไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทนุตอ้งจดัท าบทวเิคราะห์หุ้นดา้นปัจจยัพื้นฐาน 
(fundamental analysis) และน าเสนอขอ้มูลตามบทวิเคราะห์ดงักล่าวต่อลูกคา้ โดยการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลบทวิเคราะห์ให้เป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัการจดัท าบทวิเคราะห์ที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
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ส่วนที่ 2 
การให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน 

__________________ 

  ขอ้ 55   ก่อนการขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการให้ค าแนะน า 
ที่เหมาะสมถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
ความเหมาะสมตามขอ้ 34 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบัการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสริม 
สภาพคล่องเพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน 

  ขอ้ 56   ในการให้บริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  จดัให้การซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน โดยหากจ าเป็นตอ้ง
ให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน ตอ้งเป็นการแตกต่าง
ในรายละเอียดที่ไม่เกินกว่าที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน และตอ้งเปิดเผยให้ลูกคา้ทราบ 
อย่างครบถว้นและชดัเจน 

  (1/1)4  ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการจ ากดัการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน  

ซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งระบุขอ้จ ากดั
ดงักล่าวไวใ้นค าขอเปิดบญัชีเพื่อซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย 
  (2)  จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศ
ที่เก่ียวขอ้ง 
  (3)  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยลงทุนที่ให้บริการซ้ือขายให้ลูกคา้ทราบ
อย่างต่อเน่ือง 
 

 
  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2563  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 13) ลงวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
4 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 

และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 



33 

 

  (4)  จดัการและจดัเก็บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
ลูกคา้อย่างเหมาะสมเพื่อมิให้เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนปะปนกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (5)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ในกรณีที่ลูกคา้ไม่ไดร้ับ 
การจดัสรรหน่วยลงทุนเพื่อให้ลูกคา้สามารถใชป้ระโยชน์จากเงินดงักล่าวไดโ้ดยเร็วที่สุด 

  ขอ้ 57   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ 
(omnibus account) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานที่รองรับการให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยในการให้บริการดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบว่าจะไดร้ับการปฏิบตัิต่อลูกคา้ใน
เร่ืองใดที่มีผลให้ลูกคา้ไดร้ับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากลูกคา้ที่ใชบ้ริการจากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวม รวมทั้งตอ้งจดัให้มีหลกัฐานที่แสดงไดว้่าลูกคา้ไดร้ับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
ที่แตกต่างดงักล่าวดว้ย 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้การให้บริการตามวรรคหน่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ที่บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  และตอ้งไม่ท าให้ลูกคา้เสียสิทธิ 
ความเป็นเจา้ของหรือเสียผลประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการใชบ้ริการดว้ย 

  ขอ้ 58   ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมท์ี่ผูป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ที่ 
ตอ้งน าส่งเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้หรือรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจากบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าส่งเงินให้หรือรับเงินจากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 59   ในกรณีที่ลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมเ์ป็นครั้ งแรก 
ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งให้สิทธิแก่ลูกคา้ใน
การยกเลิกค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว  โดยในกรณีที่ลูกคา้ใชสิ้ทธิขายคืนหน่วยลงทุน
ควบคู่กรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมิได ้

  ขอ้ 60   ผูป้ระกอบธุรกิจจะซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองได ้ 
เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  โครงการจดัการกองทุนรวม และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทั
จดัการกองทุนรวม ตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุนที่ผูป้ระกอบธุรกิจจะให้บริการซ้ือขาย 
  (2)  ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนตรงกบัวนัที่บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งซ้ือขายหน่วยลงทุนในราคาเดยีวกบัราคา 
ขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไดค้ านวณตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
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  (3)  การให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตอ้งเปิดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณและประกาศล่าสุด  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน 
ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถท าให้ลูกคา้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจกบัการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมได้ 
  ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ส่วนที่ 3 
การคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็น 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี 

__________________ 

  ขอ้ 61   ในกรณีที่เป็นการให้บริการเพื่อคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นหลกัทรัพย ์ 
ประเภทตราสารหน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
ซ้ือขาย โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการแจง้ให้ลูกคา้ทราบราคาที่เสนอซ้ือขาย เง่ือนไข ระยะเวลาการซ้ือขาย  
และเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซ้ือขาย อย่างชดัเจนดว้ย 

  ขอ้ 62   ผูป้ระกอบธุรกิจที่คา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งเป็นสมาชิกของ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เพื่อประโยชน์ในการรายงานขอ้มูลการซ้ือขายตราสารหน้ี 

  ขอ้ 63   ผูป้ระกอบธุรกิจที่คา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี  ซ่ึงตอ้งเป็นผูท้ี่ไดร้ับการข้ึนทะเบียนกบัส านักงาน  
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือหน่วยงานอ่ืนที่ส านักงานยอมรับ 

ส่วนที่ 4 
การให้บริการที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ที่เป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
__________________ 

  ขอ้ 64   ในส่วนน้ี 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญา”  หมายความว่า   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามที่ไดร้ับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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  ขอ้ 65   การให้บริการนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจที่เป็นตวัแทน 
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการไดเ้ฉพาะกบัลูกคา้ที่เป็นผูล้งทุนสถาบนั
เท่านั้น 
  การให้บริการตามวรรคหน่ึง ให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบั
คู่สัญญาที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเท่านั้น 

  ขอ้ 661   ในกรณีที่เป็นการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่ป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวเขา้เป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดเ้ฉพาะกบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี  
เวน้แต่เป็นการให้บริการเพื่อลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  นิติบุคคลอ่ืนที่ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือภาระผูกพนั 
ที่นิติบุคคลดงักล่าวมีอยู่หรือจะมีในอนาคตอนัใกลอ้นัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย  ์

  ขอ้ 67   ในการให้บริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 66(2) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเขา้เป็นคู่สัญญากบั
ลูกคา้ไดเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มีลกัษณะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเส่ียง
ของลูกคา้ โดยตอ้งมีความเส่ียง (risk profile) ในทางตรงกนัขา้มกบัความเส่ียงของลูกคา้ที่มีอยู่ในขณะ 
ท าสัญญา หรือเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่สามารถลดหรือจ ากดัความเส่ียงของลูกคา้ที่มีอยู่ในขณะ 
ท าสัญญาอย่างมีนยัส าคญั และต้องไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม  ยกเวน้ความเส่ียงที่เกิดจาก
คู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นเอง 
  ในการให้บริการตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบจนมัน่ใจว่าผูบ้ริหาร
สูงสุดหรือผูไ้ดร้ับมอบอ านาจของลูกคา้ไดใ้ห้ความเห็นชอบในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจก่อนเขา้ท าสัญญาแลว้ 
 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2557  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 

และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 67/11   ในการจดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตอ้งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงบุคคลดงักล่าว
ตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และความเขา้ใจในธุรกิจจดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

ส่วนที่ 5 
การให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

นอกตลาดหลกัทรัพย ์
__________________ 

  ขอ้ 68   ในการให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  เมื่อลูกคา้มอบหมายให้ขายหลกัทรัพยโ์ดยที่ผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้น
อยู่ในครอบครอง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
         (ก)  ให้ลูกคา้น าหลกัทรัพยห์รือใบตอบรับการโอนหลกัทรัพยท์ี่นายทะเบียนเป็น 
ผูอ้อกหรือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยม์ามอบไวใ้ห้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจาก 
วนัที่ไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ข)  บนัทึกบญัชีการขายหลกัทรัพยน์ั้นให้ครบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 
ไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจากวนัที่ไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ค)  ด าเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ในวนัท าการที่สาม 
นบัแต่วนัที่ขายหลกัทรัพยน์ั้น 
  (2)  เมื่อลูกคา้มอบหมายให้ซ้ือหลกัทรัพยใ์ด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
         (ก)  ให้ลูกคา้ท าสัญญายินยอมว่าในกรณีที่ลูกคา้ไม่ช าระราคาหลกัทรัพยภ์ายใน 
ก าหนดเวลาตาม (2)(ค) ให้ผูป้ระกอบธุรกิจขายหลกัทรัพยน์ั้นไดท้นัทีและยินยอมชดใชค่้าเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ข)  บนัทึกบญัชีการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นให้ครบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง  
พร้อมทั้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงจ านวนและราคาของหลกัทรัพยท์ี่ซ้ือได ้ไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจากวนั 
ที่ไดซ้ื้อหลกัทรัพยน์ั้น 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2557  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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         (ค)  ด าเนินการให้ลูกคา้ช าระราคาทนัทีหรืออย่างชา้ไม่เกินสามวนัท าการนบัแต่
วนัที่ซ้ือหลกัทรัพย ์เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ 
ซ่ึงตอ้งส่งเงินเขา้มาในประเทศไทยเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้
ช าระราคาภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัที่ซ้ือหลกัทรัพย ์ หากลูกคา้ไม่สามารถช าระราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว 
         (ง)  ด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้ลูกคา้ภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัที่ซ้ือ 
หลกัทรัพย ์โดยให้รวมถึงการส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศดว้ย  ทั้งน้ี  
เวน้แตใ่นกรณีที่มีการน าหลกัทรัพยไ์ปลงทะเบียนโอนหลกัทรพัยห์รือแยกหลกัทรัพยก์บัผูอ้อกหลกัทรพัย์
และยงัไม่ไดร้ับหลกัทรัพยน์ั้นจากผูอ้อกหลกัทรัพย ์
  (3)  เมื่อลูกคา้มอบหมายให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือหลกัทรัพยแ์ละมอบหมายให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจขายหลกัทรัพยท์ี่ซ้ือนั้นโดยที่ยงัมิไดช้ าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
        (ก)  ให้ลูกคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยก่์อนจึงจะช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ให้ลูกคา้ โดยจะใชก้ารหักกลบราคาซ้ือและราคาขายมิได้ 
        (ข)  ช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุขอ้ความ 
เขา้บญัชีผูร้ับเงินเท่านั้น 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

  ขอ้ 69   ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ีในรายละเอียด ให้ถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทธ. 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  รวมทั้งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าว 
หรือที่ยงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด
แห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีประกาศ แนวทาง ค าส่ัง หรือหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตาม
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 70   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 713   ยกเลิก 

  ขอ้ 72   ในกรณีที่ขอ้ตกลงในการให้บริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ตกลงดงักล่าว ให้เป็นไป 
ตามประกาศน้ีภายในโอกาสแรกที่สามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่เกินกว่าวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556     
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
3 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 62/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  

และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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