ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 35/2556
เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับประมวล)
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 98(3) (5) และ (7) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 114
มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 มาตรา 33 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 16(6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาต
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป เว้นแต่
(1) ข้อ 42(8) ที่เกี่ยวกับข้อมูลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
(2) ข้อ 34 วรรคสอง ในส่ วนที่เกี่ยวกับการให้คาแนะนาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ
ความสาคัญในการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เหมาะสม (basic asset allocation) ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
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หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
__________________________
ส่วนที่ 1
วัตถุประสงค์การกากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจ
_________________________
ข้อ 2 เนื่องจากการดาเนินงานของผูป้ ระกอบธุรกิจในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ในระบบตลาดทุน ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
จึงกาหนดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นมาตรฐานที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็ น
การให้บริ การที่คานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็ นสาคัญ ปกป้ องผลประโยชน์ของลูกค้า และ
ป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนและภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทย
ส่วนที่ 2
หลักการในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจ
___________________________
ข้อ 3 ในการดาเนินธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการ
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยในการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดแห่ งประกาศนี้ ทั้งนี้ การดาเนิ นธุรกิจในเรื่ องใดที่ประกาศนี้ หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับอื่น รวมทั้งประกาศหรื อแนวทางที่ออกตามประกาศนี้หรื อประกาศ
ดังกล่าว มิได้มีขอ้ กาหนดไว้ หรื อมีขอ้ กาหนดแต่จาเป็ นต้องพิจารณาหรื อตีความข้อกาหนดดังกล่าว
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินธุรกิจ พิจารณา หรื อตี ความให้เป็ นไปตามหลักการของประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของข้อกาหนด
__________________
ข้อ 4 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดในการกากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
(2) โครงสร้างการบริ หารจัดการและระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3
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(3) การป้ องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียด
ตามหมวด 4
(4) การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5
(5) การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6
(6) ข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7
ในการออกข้อกาหนดตามประกาศนี้มีผลเป็ นการยกเลิกข้อกาหนดตามประกาศ
ที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 34/2556 เรื่ อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
และรวมถึงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ แนวทาง คาสั่ง และ
หนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศที่ยกเลิกดังกล่าว การปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ในระยะแรกให้เป็ นไปตามบทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8
ส่วนที่ 4
อานาจสานักงาน
__________________
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ได้ในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าว อาจกาหนดตามประเภทธุรกิจหรื อประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนก็ได้
(2) กาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจบางประเภทได้รับการผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามประกาศนี้ เป็ นการทัว่ ไปเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าข้อกาหนดในเรื่ องดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการให้บริ การแก่ลูกค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ข) ไม่สอดคล้องหรื อไม่เหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจ
(ค) ไม่มีความจาเป็ นสาหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนบางประเภท
(3) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูป้ ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุรกิจมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้
ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
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(4) เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจกระทาการที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของประกาศนี้ สานักงานอาจกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจขอความเห็นชอบ
การดาเนิ นการใดตามประกาศนี้ก่อนการดาเนินการนั้นก็ได้
(5) ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ หรื อข้อกาหนด
ที่สานักงานออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศนี้ ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนั้นแก้ไข
หรื องดเว้นการกระทา หรื อสั่งให้กระทาการ ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนดอย่างสมเหตุสมผล
ตามสภาพการณ์ เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(6) เพื่อให้สานักงานสามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ ให้สานักงาน
กาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดส่งข้อมูล รายงาน หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมได้ หรื อจะสั่งการเป็ นรายกรณี โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจจนเกินสมควร
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สานักงานจะกาหนดให้เป็ นไปตามกรอบ ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ ผูล้ งทุน หรื อ
ตลาดทุน อย่างมีนยั สาคัญ สานักงานอาจกาหนดให้ดาเนินการภายในวันทาการที่เกิดกรณีดงั กล่าวได้
(ข) ในกรณีอื่นนอกจาก (ก) ให้กาหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์
เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 5
บทนิยาม
__________________
ข้อ 6 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่ วมลงทุนหรื อ
การเป็ นนายหน้าระหว่างผูค้ า้ หลักทรัพย์ และผูไ้ ด้รับการจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
“ลูกค้า” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึง
กองทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวมหรื อกองทุนส่ วนบุคคล
“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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“สาขาเฉพาะออนไลน์” หมายความว่า สาขาเฉพาะออนไลน์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
มีสานักงานสาขา
“การโฆษณา” หมายความว่า การทาให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจการหรื อ
การให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรื อการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยทาง
ข้อความ ภาพ เสี ยง เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่วา่ จะกระทาผ่านสื่ อ หรื อเครื่ องมือใด ๆ
“การส่งเสริ มการขาย” หมายความว่า การให้ของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อประโยชน์
อื่นใดแก่ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริ การหรื อตอบแทนที่ลูกค้าใช้บริ การ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเสนอ
“ผูล้ งทุนสถาบัน”  หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และ
ผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุ นสถาบัน
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่”
“ผูล้ งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และ
ผูล้ งทุนรายใหญ่”
“สมาคม” หมายความว่า
(1) สมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งและจดทะเบียน
กับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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(2) สมาคมกากับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มและกากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
“บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หมวด 2
การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ
__________________
ข้อ 7 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ประกอบธุ รกิจและให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และใช้ความรู ้
ความสามารถ และความชานาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา
(2) ดาเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของผูป้ ระกอบธุรกิจ รวมทั้งรักษา
ความน่าเชื่อถือของตลาดทุนเป็ นสาคัญ ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้วยความสมเหตุสมผลซึ่งเหมาะสมกับ
เวลา ลักษณะหรื อสภาพของธุรกิจ และการให้บริ การ
(3) ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ และปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขของลูกค้า
(4) ไม่กระทาการใดที่จะเป็ นผลให้ลูกค้าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรื อหน้าที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งว่ามีขอ้ จากัดหรื อมีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
(5) ไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อที่จะทาให้
การทาธุรกิจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา
เว้นแต่เป็ นการกระทาที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 4 ของหมวด 4 หรื อ
เป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาตามกฎหมาย
(6) ไม่รับหรื อให้ค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ ในรู ปเงิน สิ่ งของ หรื อ
บริ การยิง่ กว่าค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ปกติที่พึงได้รับหรื อให้เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
(7) ดูแลไม่ให้มีการนาทรัพยากรของผูป้ ระกอบธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
ถูกนาไปใช้ในทางที่มิชอบ
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากร กระทาการ
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศนี้ และต้องมีมาตรการอย่างเหมาะสมที่ทาให้บุคคลดังกล่าวผูกพัน
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดนั้น
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ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการแก้ไข ควบคุม และลงโทษ ตามความร้ายแรงของ
การกระทาของบุคคลตามวรรคหนึ่งที่เป็ นเหตุให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิการตามประกาศนี้
ข้อ 9 ในกรณีที่สมาคมมีการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน หรื อการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามแนวทางของสมาคมนั้นด้วย
ในกรณีที่สมาคมมีการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสานักงานแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
ดูแลให้บุคลากรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานนั้นด้วย
ข้อ 10 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องไม่ทาข้อตกลงกับลูกค้าในลักษณะเป็ นการตัดหรื อจากัด
ความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจเมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับลูกค้า อันเนื่ องจากการที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคลากร ไม่ได้ดาเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ประกาศนี้
หมวด 3
โครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร
__________________
ข้อ 11 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน
ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจให้บุคคลอื่นที่ดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจตามข้อ 12 วรรคสอง หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นที่ร่วมกันให้บริ การต่อลูกค้าตาม
ข้อ 12/1 เป็ นผูด้ าเนินการได้
การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงลักษณะ ขนาด
ปริ มาณ ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของธุ รกิจและบริ การ ตลอดจนระดับความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและบริ การดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรายงานต่อสานักงาน
ตามระยะเวลาที่กาหนด



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(1) กรณี เปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบธุรกิจ
หรื อเปลี่ยนแปลงผูป้ ระกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริ การต่อลูกค้า ให้รายงานโดยไม่ชกั ช้า
(2) กรณี เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นดาเนิ นการในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ ให้รายงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อ 12 โครงสร้างการบริ หารจัดการและระบบงานตามข้อ 11 ต้องครอบคลุม
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอย่างชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย
(2)3 การกาหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่ชดั เจน
(3) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุ รกิจได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งต้องมี
ความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสามารถให้บริ การเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของลูกค้า และเพื่อให้บุคลากรของผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตรงตามหน้าที่
และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
(3/1) ระบบงานในการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อ 25/4
(4) ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
(5) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
(6) การบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้านอย่างรัดกุม โดยต้องมี
มาตรการอย่างเพียงพอที่จะป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(7) ระบบงานและมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยอย่างน้อย
ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ 18(2)
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 62/2558 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน

และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
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(8) ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(proprietary trading) ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถป้ องกันมิให้การลงทุน
(ก) ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ข) เป็ นผลให้การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(ค) มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ
(ง) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ลูกค้าหรื อความไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
(9) ระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดย
(ก) ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าอยูภ่ ายใต้การดูแลรั กษาหรื อจัดการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ต้องจัดให้มีระบบการจัดการอย่างเพียงพอในการคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้า และ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศเฉพาะที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทรัพย์สินของลูกค้าอยูภ่ ายใต้การดูแลรักษา
ของบุคคลที่สาม ต้องจัดให้มีระบบการรับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับ
บุคคลที่สามที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งสามารถติดตามผลการรับและส่งมอบนั้นได้ โดยระหว่างรอการส่งมอบ
ดังกล่าวหรื อรอการลงทุนเพื่อลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีระบบควบคุมดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
เพื่อมิให้สูญหาย เสี ยหาย หรื อมีการทุจริ ตในทรัพย์สินของลูกค้า
(10) ระบบงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบธุรกิจ (compliance)
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(11) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ
(12) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามข้อ 14
(13) ระบบงานเพิ่มเติมสาหรับการให้บริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
(ก) การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 49
(ข) การให้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)
ตามข้อ 57
(ค) ระบบงานเพิ่มเติมที่ประกาศอื่นกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจประสงค์จะให้บุคคลอื่นดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวไว้เป็ นการเฉพาะด้วย
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ข้อ 12/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจรายใดประสงค์จะร่ วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่น
ในการให้บริ การแก่ลูกค้าในงานที่เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อให้การบริ การเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจตามใบอนุญาตที่ได้รับ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบ
(1) ทาข้อตกลงหรื อสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจที่ร่วมกันให้บริ การ
(2) ทาข้อตกลงหรื อสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายกับลูกค้า
ข้อตกลงหรื อสัญญาตามวรรคหนึ่ งต้องมีการกาหนดเกี่ยวกับการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในการให้บริ การอย่างชัดเจน รวมทั้งลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไข
ในการให้บริ การด้วย
ข้อ 13 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจานวนที่เพียงพอ
กับการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและไม่มีประวัติในทางที่เสื่ อมเสี ย
ในกรณีที่บุคลากรตามวรรคหนึ่งต้องได้ความเห็นชอบจากสานักงานก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดูแลให้บุคลากรดังกล่าวผ่านการให้ความเห็นชอบของสานักงานและต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนดด้วย
ข้อ 14 ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บที่รัดกุม เป็ นระเบียบ และพร้อมนาข้อมูล
เอกสาร หรื อหลักฐาน มาใช้งานหรื อตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
(2) ระบบตาม (1) ต้องสามารถป้ องกัน
(ก) การแก้ไข การสูญหาย หรื อการถูกทาลาย อย่างไม่เหมาะสม
(ข) การใช้หรื อการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรื อขัดกับกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสาร หลักฐาน หรื อข้อมูล ที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรื อข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผย
หรื อยังไม่ได้เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
(3) จัดให้มีบุคลากรทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลและรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน
และข้อมูล เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานเป็ นไปตามระบบใน (1) และ
สามารถป้ องกันกรณี ตาม (2) ได้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2563 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(4) ในกรณีที่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
หรื อหลักฐาน ในประกาศฉบับใดไว้เป็ นการเฉพาะ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
หมวด 4
การป้ องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
_______________________
ส่วนที่ 1
ลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์
_______________________
ข้อ 15 การกระทาที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้หมายความถึงผลประโยชน์
ที่ขดั กันระหว่างผลประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ของลูกค้ากับผูป้ ระกอบธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
(2) ผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าด้วยกันของผูป้ ระกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ให้บริ การหลายประเภทหรื อหลายลักษณะธุรกิจซึ่งลูกค้าในแต่ละประเภทหรื อลักษณะธุรกิจมีผลประโยชน์
ที่ขดั แย้งกัน
ข้อ 16 การกระทาที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหมวดนี้ ให้ครอบคลุมถึง
การกระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจในลักษณะดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสวงหาประโยชน์โดยให้ลูกค้าเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย
(2) ทาธุรกรรมโดยอาศัยข้อมูลที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ หรื อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคลากรของผูป้ ระกอบธุรกิจล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และข้อมูลดังกล่าวไม่เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
(3) ได้รับหรื อจะได้รับค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ ในรู ปเงิน สิ่ งของ หรื อ
บริ การจากบุคคลใด ๆ ยิง่ กว่าประโยชน์ปกติที่พึงได้รับจากการประกอบธุรกิจ
(4) ได้รับหรื อจะได้รับค่าตอบแทน โดยเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายใด ๆ ยิง่ กว่า
ประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง ซึ่งทาให้มีการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้าอีกรายหนึ่งที่อยู่
ในกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกันซึ่งควรจะได้รับบริ การที่เท่าเทียมกัน
(5) ไม่สามารถให้บริ การแก่ลูกค้าในแต่ละประเภทหรื อลักษณะธุรกิจ ให้ได้รับ
ประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม เนื่องจากผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับประโยชน์จากผลของการให้บริ การ
แก่ลูกค้าหรื อการทาธุ รกรรมเพื่อลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ หรื อเนื่องจาก
มีประโยชน์ที่ขดั กันเองระหว่างลูกค้า
(6) ทาธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับผูป้ ระกอบธุรกิจนั้นเองหรื อกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2
มาตรการป้ องกันและจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
__________________
ข้อ 17 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกาหนดนโยบายป้ องกันและจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ และ
มีการสื่ อสารให้ทวั่ ถึงในองค์กร รวมทั้งต้องดาเนิ นการและควบคุมดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย
ข้อ 18 นโยบายป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 17
ต้องมีสาระอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กาหนดลักษณะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ
ทุกขั้นตอน
(2) กาหนดระบบงานและมาตรการเพื่อป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าแต่ละประเภทจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าในแต่ละประเภทนั้น
(ข) สามารถป้ องกันได้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้มีการใช้ขอ้ มูลหรื อโอกาสจาก
การให้บริ การไปใช้ในทางมิชอบ
(ค) จัดให้หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึงอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แยกส่วนการปฏิบตั ิงานหรื อแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบตั ิงาน และกาหนดวิธี
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานและ
บุคลากรดังกล่าว
(ง) กาหนดระเบียบปฏิบตั ิหรื อป้ องกันการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1. การห้ามการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การกระทาที่มีลกั ษณะตามข้อ 16 เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่ประกาศนี้ให้กระทาได้
2. การรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การ หรื อบุคคลอื่น
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3. การเปิ ดบัญชี และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของผูป้ ระกอบธุรกิจ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสามารถติดตามและตรวจสอบ
การลงทุนของบุคคลดังกล่าวได้
(3) มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการและ
ระบบงานที่กาหนดไว้ตาม (2)
(4) กาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเพื่อป้ องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม (2) เป็ นประจา โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ และรายงานการทบทวนความเหมาะสมดังกล่าวต่อคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(5) มีการกาหนดมาตรการดังต่อไปนี้ สาหรับกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคลากรมีพฤติกรรมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระบบงานหรื อมาตรการที่กาหนดไว้
(ก) ลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามความเหมาะสม
(ข) เยียวยาความเสี ยหายหรื อชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกค้า (ถ้ามี)
(ค) ทบทวนระบบงานและมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อป้ องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระบบงานและมาตรการที่กาหนดไว้
(ง) รายงานการดาเนินการตาม (ก) ถึง (ค) ให้สานักงานทราบโดยไม่ชกั ช้า
ส่วนที่ 3
ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจต้องห้ามมิให้กระทา
__________________
ข้อ 19 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องไม่กระทาการที่มีลกั ษณะเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามที่กาหนดในข้อ 16 เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่ให้กระทาได้ตามส่วนที่ 4 ของหมวดนี้
ข้อ 20 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องไม่กระทาการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อมีลกั ษณะ
เป็ นการเอาเปรี ยบลูกค้าหรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยการใช้ขอ้ มูลหรื อโอกาสจากการให้บริ การ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ทาธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่นก่อนดาเนินการเพื่อลูกค้า
โดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อ ขาย หรื อเข้าทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้าหรื อการตัดสิ นใจ
ลงทุนเพื่อลูกค้า (front run)
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(2) อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนที่ตนเองจัดทาหรื อได้รับมาเพื่อจะ
เผยแพร่ ก่อนมีการเผยแพร่ การวิเคราะห์ดงั กล่าว เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
(3) ซื้อขายหรื อเข้าทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยใช้ขอ้ มูลภายในที่น่าจะ
เป็ นการเอาเปรี ยบต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายในนั้นให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (3) คาว่า “ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งใด ๆ อันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย
เป็ นการทัว่ ไป
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องไม่ใช้บญั ชีซ้ือขายหรื อบัญชีเพื่อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
ส่วนที่ 4
ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสามารถกระทาได้
__________________
ข้อ 22 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีเหตุอนั สมควรที่จะทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามข้อ 16(6) ผูป้ ระกอบธุรกิจจะทาธุรกรรมดังกล่าวได้เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นธุรกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า หรื อจาเป็ นและ
เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าในสถานการณ์ขณะนั้น
(2) เป็ นการทาธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็ นการทา
ธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length transactions)
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สานักงานประกาศกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจต้อง
ปฏิบตั ิก่อนการทาธุ รกรรม เพื่อให้มีความโปร่ งใสหรื อเป็ นธรรมกับลูกค้า (ถ้ามี)
ข้อ 23 เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจได้ทาธุรกรรมตามข้อ 22 เรี ยบร้อยแล้ว ให้เปิ ดเผยผล
การทาธุรกรรมดังกล่าวให้ลูกค้าหรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนลูกค้าทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสมด้วย
ข้อ 24 ในกรณี ผปู ้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรื อ
กองทุนส่วนบุคคล ประสงค์จะทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุน หรื อ
ระหว่างลูกค้า ที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของตนเอง (cross trade) ธุรกรรมที่จะทานั้นต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
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(1) เป็ นธุรกรรมที่มีความเหมาะสมต่อลักษณะ นโยบายการลงทุน และความจาเป็ น
ในการลงทุนของกองทุนหรื อลูกค้า ทั้งด้านผูซ้ ้ือและด้านผูข้ าย
(2) ยกเลิก
(3) ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามข้อ 22
ข้อ 25 ในกรณีที่การลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจ (proprietary trading)
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้าได้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องลงทุนด้วยความระมัดระวัง
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หมวด 4/1
การติดตามดูแลการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และการกระทาที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมหรื อ
อาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ
_____________________
ข้อ 25/1 นอกจากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 4 การป้ องกัน
และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้ดว้ ย
ข้อ 25/2 เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องจัดให้มีการติดตามดูแลการกระทาของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมหรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ โดยการติดตามดูแลดังกล่าวต้องมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อต้องมีการถ่วงดุลการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ และต้องดาเนินการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จัดทาแนวทางในการดาเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการกระทาของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรม
หรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนความมีประสิ ทธิภาพ
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(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
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อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดาเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
แนวทางในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) ขอบเขตของการติดตามดูแล โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่ องดังนี้
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่
ไม่มีราคาตลาดหรื อที่ไม่มีสภาพคล่อง
2. วิธีการบริ หารจัดการกองทุนรวม
3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ
4. การส่ งคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน
5. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
6. การใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์
(ข) วิธีการในการติดตามดูแล
(ค) ระยะเวลาในการติดตามดูแล
(ง) ผูด้ าเนินการติดตามดูแลตามขอบเขตที่กาหนดไว้ใน (ก)
(2) จัดทาความเห็นอย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
(ก) นโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม โดยจัดทาความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ หรื อข้อผูกพัน ในกรณี ที่ตอ้ งได้รับ
มติพิเศษตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รายงานผลการดาเนินการตาม (1) เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
และจัดส่งให้สานักงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
ในกรณีที่พบการกระทาของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมหรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมและสานักงานภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู้ถึงการกระทาดังกล่าว
รายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) เรื่ องที่ติดตามดูแล
(ข) ผลการติดตามดูแล
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(ค) แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
ข้อ 25/3 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งความเห็นตามข้อ 25/2 (2)(ข) ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการขอมติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 25/2 (3) วรรคหนึ่ง ผ่านช่องทางที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
หมวด 5
การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
__________________
ข้อ 25/4 ในการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงาน
เพือ่ รองรับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า ที่ทาให้มนั่ ใจว่าช่องทางการติดต่อและให้บริ การ การ
เปิ ดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผูป้ ระกอบธุรกิจ มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับความเสี่ ยงและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภท โดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมทั้งมีการกากับดูแลให้การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าเป็ นไปตาม
ระบบงานที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดขึ้นด้วย
ข้อ 26 ในการติดต่อหรื อให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้ให้ลูกค้าทราบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ และ
พิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การดังกล่าว
(1) ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(2) ลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไขการให้บริ การที่เสนอต่อลูกค้า
(3) ช่องทางการให้บริ การ และการติดต่อสื่ อสาร
(4) สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ามีหรื อต้องปฏิบตั ิเมื่อใช้บริ การ
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
(6) วิธีปฏิบตั ิระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดขึ้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 27 การติดต่อหรื อให้บริ การแก่ลูกค้า การแจ้งเตือนเรื่ องต่าง ๆ หรื อการให้ลูกค้า
ลงนามรับทราบหรื อยอมรับการให้บริ การหรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ต้องจัดให้อยูใ่ นรู ปเอกสารหรื อรู ปแบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจดูขอ้ มูลได้
ข้อ 28 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าที่มีระบบ
การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งกระทาในเวลาที่เหมาะสม โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และไม่ทาให้ลูกค้าสาคัญผิด
ข้อ 29 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอื่นหรื อให้บริ การอื่น
นอกเหนือจากการให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วย
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดูแลให้การให้บริ การเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแบ่งแยกพื้นที่ในการติดต่อหรื อให้บริ การลูกค้าออกจากพื้นที่การประกอบ
ธุรกิจอื่นหรื อให้บริ การอื่นอย่างเป็ นสัดส่วน และจัดให้มีป้ายหรื อแสดงสัญลักษณ์ให้ลูกค้าเห็นได้
อย่างชัดเจน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับสาขาเฉพาะออนไลน์ที่มีการระบุถึง
การให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุ รกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ทาให้ลูกค้าสามารถ
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริ การดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
(2) จัดให้บุคคลที่ทาหน้าที่ติดต่อหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแสดงตนต่อลูกค้าว่าเป็ น
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผูป้ ระกอบธุรกิจให้ทาหน้าที่ให้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ทั้งนี้ ต้องแสดงตนตามวิธีการและช่องทางที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนด
ข้อ 29/1 มิให้นาความในหมวดนี้มาใช้บงั คับกับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
สาหรับกองทุนรวมเสริ มสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
เว้นแต่ ข้อ 30 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 31(1) ข้อ 32 ข้อ 37 ข้อ 43 และข้อ 44



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 60/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2563 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563)
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ส่วนที่ 1
การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
__________________
ข้อ 30 ก่อนเริ่ มให้บริ การแก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องรวบรวมและประเมินข้อมูล
ของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ทาความรู้จกั ลูกค้า
(2) จัดประเภทลูกค้า
(3) ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(4) พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การ
ในกรณี ที่ลูกค้าเป็ นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนิ นการ
เฉพาะวรรคหนึ่ง (3) ในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับการเป็ นสมาชิกของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 31 ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 30
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง และข้อมูลของผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและแหล่งที่มาของรายได้ที่นามาใช้ในการชาระหนี้
และการวางหลักประกันของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริ การที่จาเป็ นต้องพิจารณาเรื่ อง
ดังกล่าวประกอบด้วย
(3) ข้อมูลอื่น ๆ อย่างน้อย ดังนี้
(ก) ฐานะทางการเงิน และในกรณีที่เป็ นการให้บริ การที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า (asset profile) ประกอบการให้บริ การ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวด้วย
(ข) ประสบการณ์ในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
(ค) ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุ รกรรม
(ง) วัตถุประสงค์ในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
(จ) ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)
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ข้อ 32 ในการทาความรู้จกั กับลูกค้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตาม
ข้อ 31 เพื่อระบุตวั ตนที่แท้จริ งของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ น
ปัจจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทาให้ไม่สามารถระบุ ตวั ตนที่แท้จริ ง
ของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งได้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริ การ
ข้อ 33 ในการจัดประเภทลูกค้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 31
เพื่อให้สามารถนาเสนอบริ การที่สอดคล้องกับประเภทลูกค้า วัตถุประสงค์ในการลงทุนและความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ของลูกค้า รวมทั้งให้ขอ้ มูลและคาเตือนที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอหรื อไม่เป็ น
ปัจจุบนั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทาให้ไม่สามารถจัดประเภทลูก ค้าได้
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การลูกค้าโดยจัดเป็ นประเภทลูกค้าทัว่ ไป
เมื่อได้ทาการจัดประเภทลูกค้าแล้ว ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผล
การจัดประเภทของลูกค้า และต้องแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ข้อจากัดสิ ทธิ และระดับความเสี่ ยง ของลูกค้า
แต่ละประเภทด้วย รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอาจขอเปลี่ยนประเภทเพื่อรับการบริ การเช่นเดียวกับ
ประเภทลูกค้าทัว่ ไปได้
ข้อ 34 ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31 เพื่อให้สามารถนาเสนอบริ การเกี่ย วกับ
การลงทุนหรื อการทาธุรกรรมที่มีความเสี่ ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เว้นแต่
ในกรณีที่เป็ นการให้บริ การแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
หรื อการทาธุรกรรมของลูกค้าก็ได้
(1) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
(2) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
ซึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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(3) ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุน้
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ โดยลูกค้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวอยูแ่ ล้ว
ในวันที่ทาการลงทุน หรื อในวันที่ได้รับสิ ทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้
(4) ลูกค้าประสงค์จะลงทุนโดยการจองซื้ อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งลูกค้าได้รับ
สิ ทธิในการจองเนื่องจากมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ประกอบกัน
(ก) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนั้นมีความเสี่ ยงไม่เกินกว่าระดับความเสี่ ยงในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุน้
(ข) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนั้นเสนอขายโดยบริ ษทั ที่จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว หรื อเสนอขายโดยบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
(ค) บริ ษทั จดทะเบียนที่ลูกค้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นอยูน่ ้ นั มีการถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (ข)
(ง) ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนั้นเพื่อรักษาสิ ทธิที่ได้รับ
มาในฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูเ้ สนอสิ ทธิให้แก่ลูกค้านั้นจะเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนนั้นที่ลูกค้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อเป็ นบริ ษทั ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม (ข) ก็ตาม
(5) ลูกค้าประสงค์จะลงทุนโดยการจองซื้ อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์
ประเภทหุ้น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรื อพันธบัตร ที่ออกใหม่ โดยลูกค้าได้ลงนาม
ยืนยันในเอกสารประกอบการจองซื้ อหลักทรัพย์แล้วว่าได้ผา่ นการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
หรื อการทาธุรกรรมกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นมาแล้วไม่เกินกว่าสองปี ก่อนวันที่ทาการลงทุน
เมื่อได้ทาการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนของลูกค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจแจ้งผลการประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนหรื อการทาธุ รกรรม พร้อมทั้งให้คาแนะนาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสาคัญ
ในการจัดสรรและกาหนดสัดส่ วนการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม
(basic asset allocation) โดยพิจารณาจากการประเมินความเหมาะสมดังกล่าว
การจัดทาคาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกาหนดสัดส่ วนการลงทุนตามวรรคสอง
ต้องกระทาโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับ
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ข้อ 34/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจเสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ผูป้ ระกอบธุรกิจ
จะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมของลูกค้าก็ได้
ข้อ 34/2 ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั มหาชนจากัด
เพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจประเมินความเหมาะสมดังกล่าว
ของลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนตามภาคผนวกท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั มหาชนจากัดเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์
และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม 25.
(2) ผูล้ งทุนตาม 26. เว้นแต่ผลู ้ งทุนนั้นเป็ นนิติบุคคลและแสดงเจตนาที่จะไม่รับ
การประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
ข้อ 34/3 ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์สาหรับลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเฉพาะในธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์น้ นั ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
ของลูกค้าดังกล่าวด้วย
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
(2) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(3) บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 17/2562 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 77/2564 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2565 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565)
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ผูล้ งทุนสถาบันซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความ
รวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
ข้อ 35 ในกรณี ที่ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
ของลูกค้าได้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริ การ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าเป็ นสมาชิกของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพและ
ดาเนินการเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้สมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพทราบถึงประโยชน์และความจาเป็ น
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม
ข้อ 35/1 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดูแลให้ลูกค้าลงทุนหรื อทาธุรกรรมให้เป็ นไปตาม
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุน
ตามข้อ 34
ในกรณี ที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนหรื อทาธุรกรรมโดยไม่เป็ นไปตามผลการประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุนหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุน ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนหรื อทาธุรกรรมดังกล่าว
ข้อ 36 ในการพิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การ
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจพิจารณาข้อมูลที่ได้ตามข้อ 31 เพื่อให้สามารถนาเสนอบริ การที่สอดคล้องกับความสามารถ
ดังกล่าวของลูกค้า
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินหรื อพบข้อจากัดเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าใน
การปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้บริ การไม่วา่ ในขณะใด ๆ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิเสธการให้บริ การหรื อ
จากัดขอบเขตการให้บริ การ
ข้อ 37 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 31
ให้เป็ นปัจจุบนั ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรื อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั ไม่ถูกต้องหรื อ
มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง และต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการให้บริ การกับลูกค้าได้โดยไม่ชกั ช้า



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์และการแนะนาการลงทุนให้กบั ลูกค้า
__________________
ข้อ 38 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจประสงค์จะทาการวิเคราะห์และการแนะนา
การลงทุนให้กบั ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามข้อ 13 เป็ นผูท้ าหน้าที่
ดังกล่าว หรื อดาเนินการให้ผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นที่มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามข้อ 13 เป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวแทน หรื อจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติ ดต่อกับบุคลากรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานตามข้อ 13 ให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว
(2) พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ของลูกค้าตามข้อมูลที่ได้จากการจัดประเภทลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อ
การทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 33 และข้อ 34
(3) ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จะแนะนา
ให้แก่ลกู ค้าหรื อที่ลูกค้าสนใจลงทุน โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามข้อ 42 อย่างเพียงพอ ไม่บิดเบือน และ
ไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) ดาเนินการให้มีการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน รวมทั้งเอกสารสรุ ปข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (fact sheet) แก่ลูกค้า ให้เป็ นไป
ตามหน้าที่ซ่ ึงผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต้องปฏิบตั ิ
(5) ดูแลให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
เป็ นไปตามความประสงค์ของลูกค้า โดยอย่างน้อยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแก่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทาให้สาคัญผิด
(ข) มีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจว่าลูกค้าเข้าใจลักษณะ ความเสี่ ยง และผลตอบแทน
ของบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเป็ นอย่างดี ก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ
(6) ไม่เร่ งรัดให้ลูกค้าตัดสิ นใจลงทุน โดยต้องให้เวลาลูกค้าอย่างเพียงพอที่จะทาให้
ลูกค้าศึกษาข้อมูลและตัดสิ นใจใช้บริ การ
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องควบคุมและป้ องกันมิให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อทาธุรกรรมของลูกค้า
จนกว่าจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และในระหว่างรอการตรวจสอบ
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องเตือนให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนหรื อทาธุรกรรมด้วย
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ข้อ 39 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าโดยบุคลากร
ต่างประเทศ ให้นาประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากร
จากต่างประเทศเข้ามาให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศแก่ลูกค้า มาใช้บงั คับกับกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดให้มีการให้คาแนะนาแก่ลูกค้า
โดยบุคลากรจากต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 39/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดทาเป็ นคาแปลของคาแนะนาหรื อบทวิเคราะห์
ของบุคลากรต่างประเทศให้แก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การแปลบทวิเคราะห์ที่กาหนดโดยสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทยด้วย
ข้อ 40 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจประสงค์จะนาเสนอการให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุน
หรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใดให้แก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องนาเสนอเฉพาะบริ การ
ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า โดยคานึงถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้ ประกอบกัน
(1) ผลการจัดประเภทลูกค้า
(2) ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน
(3) คาแนะนาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสาคัญในการจัดสรรและกาหนดสัดส่วน
การลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม
(4) บทวิเคราะห์การลงทุนที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจัดทาขึ้นเอง
(5) การที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลหรื อบริ การที่เกี่ยวข้องหลังการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องไม่สนับสนุนหรื อให้ความร่ วมมือกับลูกค้าในการใช้บริ การที่
เกี่ยวกับการลงทุนหรื อทาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน หรื อความสามารถชาระหนี้ของ
บุคคลดังกล่าวต่อระบบการชาระราคาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2560 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560)

26
ส่วนที่ 3
การศึกษาและทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
__________________
ข้อ 41 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จะนามา
ให้บริ การต่อลูกค้า และต้องมีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจว่าผูท้ าหน้าที่แนะนาบริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ
รู้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวเป็ นอย่างดี และสามารถนาเสนอข้อมูลนั้นได้
ข้อ 42 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 41 ได้แก่ขอ้ มูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะ โครงสร้าง เงื่อนไข และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(2) ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(3) สภาพคล่องของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรื อข้อมูลของผูท้ ี่จะทาธุรกรรม
อีกฝ่ ายหนึ่ง (ถ้ามี)
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(6) ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริ การ (ถ้ามี)
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม (fund performance) ที่ให้บริ การ
เทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน โดยต้องเป็ นข้อมูลที่แสดงผลการดาเนินงาน
สูงสุ ด ต่าสุ ด และค่าเฉลี่ย และเทียบกับตัวชี้วดั การดาเนินงาน (benchmark) ของกองทุนรวมที่ให้บริ การนั้น
(ถ้ามี)
(9) ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนหรื อทาธุรกรรม (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4
การดาเนินการเมื่อลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การ
__________________
ข้อ 43 เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการตาม
ความประสงค์ของลูกค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการด้วยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบให้การให้บริ การนั้น
ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า
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(2) ดาเนินการให้การให้บริ การเกี่ยวกับการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
กลไกตลาด และได้รับเงื่อนไขดีที่สุดตามสภาพตลาด (duty of best execution)
(3) รายงานหรื อแจ้งผลการดาเนินการให้ลูกค้าทราบโดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อ 44 ในกรณีที่การให้บริ การประเภทใดจาเป็ นต้องจัดให้มีการทาข้อตกลงก่อนเริ่ ม
ให้บริ การ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้เอกสารที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่ทากับลูกค้ามีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการใช้ภาษาและขนาดตัวอักษรเพื่อแสดงเนื้ อหาที่อ่านได้ง่าย ชัดเจน และ
เหมาะสมกับรู ปแบบของเอกสาร และมีการเน้นตัวอักษรเมื่อเป็ นข้อความสาคัญ เช่น คาเตือนเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยง เป็ นต้น
(2) เลือกใช้ขอ้ ความที่ไม่ทาให้เข้าใจผิดหรื อเป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(3) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรี ยบลูกค้าหรื อเป็ นข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
(4) ครอบคลุมลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไข และช่องทางในการติดต่อการให้บริ การ
(5) มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบธุรกิจและ
ลูกค้า
(6) มีขอ้ มูล คาเตือน ข้อจากัด ข้อห้าม หรื อความเสี่ ยงใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริ การ
(7) จัดให้ลูกค้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขหรื อข้อจากัดการให้บริ การที่ผูป้ ระกอบธุรกิจ
กาหนดขึ้น เช่น การให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม การงดให้บริ การ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการป้ องกันและยับยั้งการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อพฤติกรรมการลงทุนหรื อทาธุรกรรม
ที่ไม่เหมาะสม
(8) มีขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริ การ
หมวด 6
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
__________________
ส่วนที่ 1
การโฆษณา
__________________
ข้อ 45 ความในส่ วนนี้ไม่ใช้บงั คับกับการโฆษณาดังต่อไปนี้
(1) การโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการให้ความรู้ ทาความเข้าใจ หรื อแจ้งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน ภาคการผลิตและบริ การ หรื อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละ
ประเภทหรื อโดยรวม
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(2) การโฆษณาชี้ชวนให้ซ้ือหลักทรัพย์โดยการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 46 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดาเนินการให้การโฆษณานั้น
มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่ วนของเนื้อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน โดยการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) ไม่เร่ งรัดให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อตัดสิ นใจลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(3) ไม่มีลกั ษณะชี้นาหรื อประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน หรื อเป็ นการแสดงผลการดาเนิ นงานในอดีต
อย่างเหมาะสม หรื อเป็ นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละ
เงื่อนไข
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่สาคัญผิด
(4) มีคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอย่างเหมาะสม
และมีการแจ้งสถานที่สาหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การหรื อการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(5) หากเป็ นการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรื อจะเสนอขายหลักทรัพย์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ข้อมูลที่
โฆษณาต้องเป็ นข้อมูลที่สามารถดาเนินการได้โดยชอบ และต้องจัดให้มีขอ้ ความที่แสดงว่าเป็ น
การโฆษณาในระหว่างที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ยงั ไม่มีผลใช้บงั คับ
(6) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
(7) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริ มการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมี
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เสนอขายรวมอยู่ดว้ ย โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต้องเป็ น
เนื้อหาหลัก และข้อมูลการจัดรายการส่งเสริ มการขายเป็ นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็ นส่วนน้อย
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(8) หากเป็ นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้มีการยืน่ คาขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสานักงานแล้ว และในกรณีที่คาขอดังกล่าว
ยังไม่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน ต้องจัดให้มีขอ้ ความที่แสดงว่าอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคาขอนั้น
จากสานักงาน
(9) หากเป็ นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม ผูป้ ระกอบธุรกิจจะนาค่าโฆษณามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ใด ๆ ได้เฉพาะเมื่อการโฆษณานั้นเป็ นไปเพื่อกองทุนรวมหรื อจะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้
หากเป็ นการโฆษณาเพื่อกองทุนรวมหลายกองรวมกัน ต้องมีหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากกองทุนรวมแต่ละกองอย่างเป็ นธรรมด้วย
(10) ดูแลให้ผจู ้ ดั ทาโฆษณาร่ วมกับผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูจ้ ดั ให้มีการโฆษณา
เพื่อผูป้ ระกอบธุรกิจ ดาเนินการให้เป็ นไปตาม (1) ถึง (8)
ข้อ 47 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ และต้องให้
ความสาคัญในการแสดงคาเตือนในเรื่ องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูลส่วนใหญ่
ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย
ส่วนที่ 2
การส่งเสริ มการขาย
__________________
ข้อ 48 ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดลูกค้าโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ใช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อตัดสิ นใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยไม่คานึงถึงข้อมูลที่เป็ น
พื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่ มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสม และเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการขาย
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(5) หากเป็ นการส่งเสริ มการขายหน่วยลงทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายจากกองทุนรวม
หมวด 7
ข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
__________________
ส่วนที่ 1
การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
__________________
ข้อ 49 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่จดั ให้มีการวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ให้กบั ลูกค้าต้องจัดให้มีระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 12 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) มาตรการป้ องกันมิให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนนาข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
และยังไม่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
(2) มาตรการป้ องกันมิให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน
จากบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสี ยกับการวิเคราะห์การลงทุนนั้น
(3) ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนมีความเป็ นอิสระ
ในการทาหน้าที่ โดยไม่ถูกครอบงาหรื อได้รับอิทธิพลจากผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบุคคล
ที่มีส่วนได้เสี ยในการจัดทาการวิเคราะห์การลงทุน
(4) ระบบควบคุมดูแลให้บุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนปฏิบตั ิหน้าที่
ของตนเองให้เป็ นไปตามประเภทหรื อขอบเขตการวิเคราะห์การลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 50 ในกรณีที่เป็ นการวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ขอ้ มูลของบุคคลอื่น ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
(1) พิจารณาคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั
(2) ตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการสื บค้นเพิ่มเติมได้
(3) ดูแลให้การใช้ขอ้ มูลเป็ นไปตามกฎหมายและไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของข้อมูล
ข้อ 51 การวิเคราะห์การลงทุนที่จดั ทาในรู ปบทวิเคราะห์หรื อรู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรอื่นใด ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดลักษณะความเสี่ ยงและความเหมาะสมในการลงทุนอย่างครบถ้วน
(2) มีการแสดงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ชดั เจน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็ นปัจจุบนั
ไม่มีลกั ษณะที่อาจทาให้สาคัญผิด และมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
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(3) ไม่อา้ งอิงกับข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาหรื อที่มีการปฏิเสธว่าเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการกระตุน้ หรื อยุยงให้ลูกค้าใช้บริ การเพื่อลงทุนหรื อทาธุรกรรม
บ่อยครั้ง หรื อเร่ งรัดให้มีการใช้บริ การเพื่อการลงทุนหรื อเข้าทาธุรกรรม
(5) จัดทาโดยอาศัยหลักวิชาอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(6) ในสาระที่เป็ นการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรื อความเห็น จะต้องมีการระบุ
ลักษณะเช่นนั้นไว้อย่างชัดเจน และต้องแสดงเหตุผลหรื อที่มาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรื อ
ความเห็นนั้นด้วย
ในการวิเคราะห์การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดทาให้เป็ นไปตาม
แนวทางการจัดทาบทวิเคราะห์ขององค์กรหรื อสถาบันที่ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการจัดทาบทวิเคราะห์
ที่สานักงานยอมรับ หรื อเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดโดยสมาคมด้วย
ข้อ 52 ในการเผยแพร่ การวิเคราะห์การลงทุนไม่วา่ ช่องทางหรื อวิธีการอื่นใด
ที่จดั ทาในรู ปแบบบทวิเคราะห์หรื อรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษรอื่นใด ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการวิเคราะห์การลงทุนก่อนนาไปเผยแพร่
(2) จัดให้บุคลากรที่ทาหน้าที่แนะนาการลงทุนทาความเข้าใจและนาบทวิเคราะห์
การลงทุนนั้นไปใช้ประกอบการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
(3) นาเสนอการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยให้
พิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการทาความรู้จกั ลูกค้าตามส่วนที่ 1 ของหมวด 5
(4) เมื่อมีการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนตาม (3) แล้ว ต้องมีการนาเสนอการวิเคราะห์
การลงทุนต่อลูกค้านั้นอย่างต่อเนื่ อง ให้เหมาะสมกับภาวะการลงทุนหรื อความต้องการของลูกค้า
ข้อ 53 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีการมอบหมายบุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน
ผ่านสื่ อไว้อย่างชัดเจน โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเพียงพอ
ที่จะทาหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนดังกล่าวได้
ก่อนการวิเคราะห์การลงทุนผ่านสื่ อ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้บุคลากรตามวรรคหนึ่ง
แสดงตนและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเภทนักวิเคราะห์ที่ตนได้รับความเห็นชอบให้ทาหน้าที่ได้
ข้อ 54 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จากัดเฉพาะตราสารแห่งหนี้ หรื อหน่วยลงทุนต้องจัดทาบทวิเคราะห์หุ้นด้านปัจจัยพื้นฐาน
(fundamental analysis) และนาเสนอข้อมูลตามบทวิเคราะห์ดงั กล่าวต่อลูกค้า โดยการจัดทาและนาเสนอ
ข้อมูลบทวิเคราะห์ให้เป็ นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดทาบทวิเคราะห์ที่สมาคมกาหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
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ส่วนที่ 2
การให้บริ การซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน
__________________
ข้อ 55 ก่อนการขายหน่วยลงทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการให้คาแนะนา
ที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ความเหมาะสมตามข้อ 34

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสริ ม
สภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
ข้อ 56 ในการให้บริ การเพือ่ ซื้อขายหน่วยลงทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) จัดให้การซื้ อขายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยหากจาเป็ นต้อง
ให้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน ต้องเป็ นการแตกต่าง
ในรายละเอียดที่ไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และต้องเปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบ
อย่างครบถ้วนและชัดเจน
(1/1)4 ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการจากัดการโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน
ซึ่งระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องระบุขอ้ จากัด
ดังกล่าวไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
(2) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเป็ นไปตามข้อกาหนดแห่งประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่ให้บริ การซื้อขายให้ลูกค้าทราบ
อย่างต่อเนื่อง



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2563 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563)
4

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน

และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559)
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(4) จัดการและจัดเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อมิให้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนปะปนกับทรัพย์สินอื่น ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(5) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่ลูกค้าไม่ได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าวได้โดยเร็วที่สุด
ข้อ 57 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อลูกค้า
(omnibus account) ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีระบบงานที่รองรับการให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยในการให้บริ การดังกล่าว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รับการปฏิบตั ิต่อลูกค้าใน
เรื่ องใดที่มีผลให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรื อสิ ทธิประโยชน์แตกต่างจากลูกค้าที่ใช้บริ การจากบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักฐานที่แสดงได้วา่ ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริ การ
ที่แตกต่างดังกล่าวด้วย
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดูแลให้การให้บริ การตามวรรคหนึ่งไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนด
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และต้องไม่ทาให้ลูกค้าเสี ยสิ ทธิ
ความเป็ นเจ้าของหรื อเสี ยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริ การด้วย
ข้อ 58 ในกรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีหน้าที่
ต้องนาส่ งเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้หรื อรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจากบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องนาส่งเงินให้หรื อรับเงินจากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 59 ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริ การเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เป็ นครั้งแรก
สาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม์ ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องให้สิทธิแก่ลูกค้าใน
การยกเลิกคาสัง่ ซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยในกรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิขายคืนหน่วยลงทุน
ควบคู่กรมธรรม์ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมิได้
ข้อ 60 ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะซื้ อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองได้
เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) โครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั
จัดการกองทุนรวม ต้องไม่มีขอ้ จากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจะให้บริ การซื้อขาย
(2) ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การซื้ อขายหน่วยลงทุนตรงกับวันที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเปิ ดขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องซื้ อขายหน่วยลงทุนในราคาเดียวกับราคา
ขายหรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้คานวณตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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(3) การให้บริ การซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณี อื่นนอกเหนื อจาก (2) ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องเปิ ดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคานวณและประกาศล่าสุด ตลอดจนข้อมูลอื่น
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อขายหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถทาให้ลูกค้าทราบถึงความแตกต่างระหว่างการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนกับผูป้ ระกอบธุรกิจกับการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นามาใช้บงั คับกับการซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ส่วนที่ 3
การค้าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้
__________________
ข้อ 61 ในกรณีที่เป็ นการให้บริ การเพื่อค้าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ซื้อขาย โดยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบราคาที่เสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขาย
และเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซื้อขาย อย่างชัดเจนด้วย
ข้อ 62 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่คา้ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อประโยชน์ในการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้
ข้อ 63 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่คา้ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ตอ้ งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรื อหน่วยงานอื่นที่สานักงานยอมรับ
ส่วนที่ 4
การให้บริ การที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
__________________
ข้อ 64 ในส่วนนี้
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเพิ่มเติม
“ศูนย์ซ้ือขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ข้อ 65 การให้บริ การนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การได้เฉพาะกับลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
เท่านั้น
การให้บริ การตามวรรคหนึ่ง ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ
คูส่ ัญญาที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเท่านั้น
ข้อ 661 ในกรณีที่เป็ นการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจดังกล่าวเข้าเป็ นคู่สัญญาในการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้เฉพาะกับลูกค้าดังต่อไปนี้
เว้นแต่เป็ นการให้บริ การเพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) ผูล้ งทุนสถาบัน
(2) นิติบุคคลอื่นที่ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน หรื อภาระผูกพัน
ที่นิติบุคคลดังกล่าวมีอยูห่ รื อจะมีในอนาคตอันใกล้อนั เนื่องมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์
ข้อ 67 ในการให้บริ การแก่ลูกค้าตามข้อ 66(2) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเข้าเป็ นคู่สัญญากับ
ลูกค้าได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้ องกันความเสี่ ยง
ของลูกค้า โดยต้องมีความเสี่ ยง (risk profile) ในทางตรงกันข้ามกับความเสี่ ยงของลูกค้าที่มีอยูใ่ นขณะ
ทาสัญญา หรื อเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถลดหรื อจากัดความเสี่ ยงของลูกค้าที่มีอยูใ่ นขณะ
ทาสัญญาอย่างมีนยั สาคัญ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นความเสี่ ยงที่เกิดจาก
คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเอง
ในการให้บริ การตามวรรคหนึ่ง ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องตรวจสอบจนมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ หาร
สูงสุดหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจของลูกค้าได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจก่อนเข้าทาสัญญาแล้ว

1
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ข้อ 67/11 ในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าต้องแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งบุคคลดังกล่าว
ต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ส่ วนที่ 5
การให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
นอกตลาดหลักทรัพย์
__________________
ข้อ 68 ในการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) เมื่อลูกค้ามอบหมายให้ขายหลักทรัพย์โดยที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์น้ นั
อยูใ่ นครอบครอง ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
(ก) ให้ลูกค้านาหลักทรัพย์หรื อใบตอบรับการโอนหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนเป็ น
ผูอ้ อกหรื อตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์มามอบไว้ให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจาก
วันที่ได้ขายหลักทรัพย์น้ นั
(ข) บันทึกบัญชีการขายหลักทรัพย์น้ นั ให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง
ไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์น้ นั
(ค) ดาเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทาการที่สาม
นับแต่วนั ที่ขายหลักทรัพย์น้ นั
(2) เมื่อลูกค้ามอบหมายให้ซ้ือหลักทรัพย์ใด ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
(ก) ให้ลูกค้าทาสัญญายินยอมว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่ชาระราคาหลักทรัพย์ภายใน
กาหนดเวลาตาม (2)(ค) ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจขายหลักทรัพย์น้ นั ได้ทนั ทีและยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์น้ นั
(ข) บันทึกบัญชีการซื้อหลักทรัพย์น้ นั ให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง
พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจานวนและราคาของหลักทรัพย์ที่ซ้ือได้ ไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวัน
ที่ได้ซ้ือหลักทรัพย์น้ นั
1
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(ค) ดาเนินการให้ลูกค้าชาระราคาทันทีหรื ออย่างช้าไม่เกินสามวันทาการนับแต่
วันที่ซ้ือหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศ
ซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการให้ลูกค้า
ชาระราคาภายในสี่ วนั ทาการนับแต่วนั ที่ซ้ือหลักทรัพย์ หากลูกค้าไม่สามารถชาระราคาหลักทรัพย์ได้
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าว
(ง) ดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ลูกค้าภายในสี่ วนั ทาการนับแต่วนั ที่ซ้ื อ
หลักทรัพย์ โดยให้รวมถึงการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศด้วย ทั้งนี้
เว้นแต่ในกรณีที่มีการนาหลักทรัพย์ไปลงทะเบียนโอนหลักทรัพย์หรื อแยกหลักทรัพย์กบั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
และยังไม่ได้รับหลักทรัพย์น้ นั จากผูอ้ อกหลักทรัพย์
(3) เมื่อลูกค้ามอบหมายให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจซื้อหลักทรัพย์และมอบหมายให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือนั้นโดยที่ยงั มิได้ชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
(ก) ให้ลูกค้าชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนจึงจะชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์น้ นั
ให้ลูกค้า โดยจะใช้การหักกลบราคาซื้อและราคาขายมิได้
(ข) ชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า โดยจ่ายเช็คขีดคร่ อมระบุขอ้ ความ
เข้าบัญชีผรู ้ ับเงินเท่านั้น
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
__________________
ข้อ 69 ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ในรายละเอียด ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 34/2556 เรื่ อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คาสัง่ และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว
หรื อที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนด
แห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ แนวทาง คาสั่ง หรื อหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ใช้บงั คับ
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ข้อ 70 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทธ. 34/2556 เรื่ อง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 713 ยกเลิก
ข้อ 72 ในกรณีที่ขอ้ ตกลงในการให้บริ การแก่ลูกค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจยังไม่สอดคล้อง
กับข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็ นไป
ตามประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 62/2558 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน

และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558)

