
 

 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สธ. 15/2558 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุน 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

_______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 7(1) (3) และ (5) ขอ้ 12(1) และ (8) ขอ้ 14 และขอ้ 25  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป  เวน้แต่ 
ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12(2) (3) และ (4) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
 “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

“รายงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บทความหรืองานวิจยั 
ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าขึ้นเพื่อใหค้  าแนะน าแก่ผูล้งทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เก่ียวกบั 
คุณค่าของหลกัทรัพย ์ความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของผูป้ระกอบธุรกิจในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  (1)  หลกัเกณฑท์ัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 
  (2)  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
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  (3)  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
  ในการรับจดัการเงินทุนของนิติบุคคลภายในกลุ่มกิจการเดียวกนัของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม 

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

_________________ 

ขอ้ 4   ในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบวิธีปฏิบติัตามขอ้ 12(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ในเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

ขอ้ 5   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ระบบงานเพื่อรองรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของผูป้ระกอบธุรกิจตามขอ้ 12(8) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ระบบบริหารความเส่ียง 
(2)  ระบบควบคุมการลงทุน  
(3)  ระบบป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผยระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร 

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
(4)  ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ขอ้ 6   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าและจดัเก็บเอกสาร หลกัฐาน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจไว ้ณ ท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการลงทุน โดยตอ้งเก็บรักษาไวใ้นลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานตรวจสอบ 
ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 

ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
_______________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารลงทุน 

_______________ 

  ขอ้ 7   ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีป้องกนัมิใหก้ารลงทุนก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ลูกคา้หรือความไม่เป็นธรรมแก่ลูกคา้ 
ตามขอ้ 12(8) (ง) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหห้มายความรวมถึงการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์หรือการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผยระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(2)  การควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติัตาม (1) 
(3)  ในกรณีท่ีมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงดงัน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งสามารถแสดงหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจ าเป็น 
และสมควร และการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวมิไดมี้เจตนาแสวงหาประโยชน์ในลกัษณะเอาเปรียบ
ลูกคา้ หรือสามารถแสดงไดว้่ามีระบบในการควบคุมและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงาน 
และบุคลากรอยา่งชดัเจนแลว้ 
                                  (ก)  ในระหวา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์งักล่าว 

(ข)  ภายในสามวนัท าการนบัตั้งแต่วนัท่ีรายงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
ของผูป้ระกอบธุรกิจไดเ้ผยแพร่ต่อผูล้งทุน 
                                  (ค)  ในระหวา่งท่ียงัมีค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้คา้งอยู ่ 
                                  (ง)  ในระหวา่งท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อลูกคา้ 
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ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์มีการลงทุนในหุน้เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจและประกาศน้ีแลว้   
ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวไดซ้ื้อหรือมีหุน้โดยไดรั้บผอ่นผนัการซ้ือหรือมีหุน้จากส านกังาน 
ตามมาตรา 98(7) (ข) แลว้   

ขอ้ 9   การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพย ์ ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการซ้ือขาย 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และการใหบ้ริการดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยบริษทัหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

________________                          

 ขอ้ 10   ในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมมิใหมี้การลงทุน
ระยะสั้นโดยมีเจตนาเพื่อการขายต่อหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่าง 
ของราคา (short term speculation) 
 ความในวรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืน หรือท่ีมีการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนดว้ย 

 ขอ้ 11   ในการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้
การจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจไดเ้ฉพาะตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด โดยตอ้งเป็นการลงทุนเฉพาะเพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม เน่ืองจากมีการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว
เป็นจ านวนมาก โดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  ผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิด 
นั้นไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
        (ข)  ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถแสดงไดว้า่เป็นการลงทุนเพื่อรักษาประโยชน์ 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงของกองทุนรวม 
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 (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ โดยตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ในการบริหารสภาพคล่องของผูป้ระกอบธุรกิจเท่านั้น  
 (3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี ท่ีโครงการจดัการกองทุนรวม
ก าหนดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังเดียวและก าหนดอายโุครงการไวแ้น่นอนแลว้ โดยตอ้งถือ 
หน่วยลงทุนดงักล่าวจนกวา่จะครบอายโุครงการ 
 (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน  
 (5)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน
ใหถื้อหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีลงทุนไวต้ามวรรคหน่ึง (1) ในโอกาสแรก 
ท่ีสามารถกระท าได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน ๆ เป็นส าคญั 

 ขอ้ 12   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวมหรือการจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล เปิดเผยขอ้มูล จดัท า จดัส่งและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท าและจดัส่งรายงานการซ้ือและขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (1)   
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งแสดงถึงเวลาและเหตุผลในการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการ
กองทุนรวมและบริษทัในเครือ ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
 (2)  เปิดเผยขอ้มูลการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการ
ตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (2) (3) (4) หรือ (5) ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
และในรายงานรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวมดงักล่าว 
 (3)  เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจอาจมีการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ดียวกบั
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนเพื่อลูกคา้ ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี   
 (4)  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (1) และการจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีลงทุนไว้
ตามขอ้ 11 วรรคสอง ไวใ้นลกัษณะพร้อมใหส้ านกังานตรวจสอบได้ 
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ส่วนท่ี 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
________________ 

ขอ้ 13   ในการลงทุนหรือมีไวใ้นหุน้เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจลงทุนในหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบ 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น และจ านวนเงินลงทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าว
ลงทุนในหุน้รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย  ทั้งน้ี  
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

เงินกองทุนตามวรรคหน่ึงให้หมายความถึง เงินกองทุนตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเงิน 
เพื่อซ้ือหลกัทรัพยแ์ละการให้ยมืหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ท่ีมิใช่ลูกคา้สถาบนัเพื่อขายชอร์ต 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
________________                      

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เพื่อตนเอง ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ของตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองดว้ย 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7 เมษายน พ.ศ. 2558    
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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