
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สธ. 35/2557 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและ 
ให้บริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98(6) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  และขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12(3) และ (12) ขอ้ 14 ขอ้ 30 ขอ้ 37 ขอ้ 38 ขอ้ 43(3) และขอ้ 44 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา  
ซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป  เวน้แต ่
  (1)  ขอ้ 12(4) ที่เก่ียวกบัการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัลูกคา้ที่จะระงบัขอ้พิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการของส านกังานส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจที่เป็นที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
  (2)  ขอ้ 17 ที่เก่ียวกบัการจดัให้มีขอ้ตกลงกบัลูกคา้ส าหรับการให้บริการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
  (3)  ยกเลิก 
  (4)  ยกเลิก 

 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_______________ 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

  ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดข้ึนเพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตัิตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้  
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  (1)  การจดัให้มรีะบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ ให้เป็นไปตาม
หมวด 1/1 
  (2)  การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ ให้เป็นไปตามหมวด 2 
  (3)  การท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ก่อนเร่ิมให้บริการ ให้เป็นไปตามหมวด 3 
  (4)  การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุน ให้เป็นไปตามหมวด 4 
  (5)  การจดัส่งหลกัฐานยืนยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้ ให้เป็นไปตามหมวด 5 
  (6)  การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มี 
ความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน ให้เป็นไปตามหมวด 6 
  (6/1)  การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6/1 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 76/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้ 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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  (6/2)  การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ประเภทหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6/2 
  (7)  การรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานที่ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามหมวด 7 
  (8)  การให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยลูกคา้ยินยอมให้ตดัสินใจแทน 
ในขอบเขตที่จ  ากดั ให้เป็นไปตามหมวด 7/1 

  ขอ้ 4   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจพิจารณาผ่อนผนัให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการตดิต่อและให้บริการลูกคา้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตามประกาศน้ีเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจที่ไดร้ับผ่อนผนัตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 5   ในการติดต่อและให้บริการลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 
ในการให้บริการหรือน าเสนอบริการที่เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อและ
ให้บริการแก่ลูกคา้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
  (1)  ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีข้ึนไป 
  (2)  ลูกคา้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจ ากดั หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน 
  (3)  ลูกคา้ที่มีขอ้จ ากดัในการส่ือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง หรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ 
  ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (3)  
เป็นผูม้ีความรู้ทางการเงินหรือมีประสบการณ์การลงทุนแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถใชดุ้ลยพินิจ 
ในการให้บริการหรือน าเสนอบริการตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับลูกคา้รายดงักล่าวก็ได้ 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 76/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้ 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1/1 
การจดัให้มีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ 

_____________________ 

  ขอ้ 5/1   ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 12(3/1) และขอ้ 25/1  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อ 
และให้บริการแก่ลูกคา้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดที่ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 5/2   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคใ์ห้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามความในหมวดน้ี 
  (3)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนหรือผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้านอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 5/3   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานที่ท าให้มัน่ใจไดว้่า การก าหนดขั้นตอน 
และวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ ไดม้ีการค านึงถึงเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  รวมทั้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท 
  (1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการติดต่อและให้บริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การคดัเลือกและมอบหมายให้บุคลากรซ่ึงเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจ 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท เป็นผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ 
 (ข)  การจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการให้แก่บุคลากร 
ที่ผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายตาม (ก) เพื่อใชศ้ึกษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนหรือบริการก่อนน าไปเสนอขายหรือให้บริการแก่ลูกคา้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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 (ค)  การจดัหาเคร่ืองมือหรือส่ือประกอบการอธิบายให้แก่บุคลากรที่ผูป้ระกอบธุรกิจ
มอบหมายตาม (ก) เพื่อใชใ้นการอธิบายลกัษณะและความเส่ียงของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการ 
แก่ลูกคา้ตามความจ าเป็น 
  (2)  กระบวนการในการติดต่อและให้บริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพื่อท าความรู้จกัลูกคา้และประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนหรือท าธุรกรรมของลูกคา้ 
 (ข)  การน าเสนอผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการที่มีความเหมาะสมกบัลูกคา้  
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  
(suitability test) และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน (asset allocation)  
ของลูกคา้ 
 (ค)  การแจกจ่ายเอกสารประกอบการติดต่อหรือให้บริการให้แก่ลูกคา้ ให้สอดคลอ้ง 
กบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท 
 (ง)  การอธิบายและให้ขอ้มูลตลอดจนความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
หรือบริการแก่ลูกคา้อย่างเพียงพอก่อนที่ลูกคา้จะตดัสินใจลงทุนหรือใชบ้ริการ  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั
เหตุการณ์ส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท (material event) 
(ถา้มี) 
 (3)  กระบวนการในการยืนยนัตวัตนของลูกคา้ (authentication)  ที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนไดก้ระท าโดยลูกคา้หรือ 
ผูไ้ดร้ับมอบอ านาจจากลูกคา้ที่ผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อและให้บริการ 
  (4)  กระบวนการติดตามตรวจสอบการติดต่อและให้บริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมให้การตดิต่อและให้บริการแก่ลูกคา้
สอดคลอ้งกบักระบวนการติดต่อและให้บริการที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดตาม (1) (2) และ (3) 
 (ข)  การแก้ไขหรือด าเนินการใด ๆ เมื่อพบว่ามีการติดต่อและให้บริการไม่สอดคลอ้ง 
กบักระบวนการติดต่อและให้บริการ 

(ค)  การจดัเก็บเอกสารและหลกัฐานการด าเนินการตาม (ก) และ (ข) ไวใ้นลกัษณะ 
ที่ส านกังานสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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  ขอ้ 5/4   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก ากบัดูแลให้การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้เป็นไป 
ตามขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ที่ก าหนดในขอ้ 5/3 
  ในกรณีที่เป็นการติดต่อและให้บริการซ ้าในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ประเภท รุ่น  
และชนิดเดียวกนักบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเดิม หรือเป็นการติดต่อและให้บริการซ ้ าในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(repeated sell) ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปรับลดขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการ
ติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ลงไดต้ามความเหมาะสม 
  ในการปรับลดลดขั้นตอนหรือวิธีการตามวรรคสอง ลูกคา้ตอ้งไดร้ับทราบขอ้มูล 
หรือความเส่ียงของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงลูกคา้เคยไดร้ับจาก 
กระบวนการติดต่อและให้บริการครั้ งก่อนดว้ย (ถา้มี) 

หมวด 2 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 

___________________ 

  ขอ้ 6   ในการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ตามขอ้ 30 แห่งประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของ
ลูกคา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในขอ้ 7 หรือขอ้ 8 แลว้แต่กรณีดว้ย 

  ขอ้ 7   ในการจดัให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้ม ี
การแจง้เตือนแก่ลูกคา้ว่า การที่ลูกคา้ให้ขอ้มูลที่เป็นความจริง ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น 
ตามที่ผูป้ระกอบธุรกิจร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกคา้แต่ละราย  
จะไดร้ับจากผูป้ระกอบธุรกิจ 

  ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถ 
ในการช าระหน้ี และความสามารถในการวางหลกัประกันของลูกคา้ โดยการก าหนดวงเงินหรือปริมาณ 
การซ้ือขาย (position limit) ส าหรับลูกคา้แต่ละราย  ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
พิจารณาให้การก าหนดวงเงินหรือปริมาณการซ้ือขายของลูกคา้แต่ละรายเป็นไปตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
กบัเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงมีขอ้ก าหนดในรายละเอียดเป็นการเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจบางประเภทดว้ย 
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  ขอ้ 9   ในการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมตามขอ้ 37 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการทบทวน
และปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ อย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ภายในระยะเวลาดงัน้ี 
 (ก)  ขอ้มูลเพื่อการท าความรู้จกัลูกคา้และการจดัประเภทลูกคา้ ให้ด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน  เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจที่เป็น 
สถาบนัการเงิน ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่สถาบนัการเงินนั้นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (ข)  ขอ้มูลเพื่อการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้ ให้ด าเนินการอย่างน้อยทุกสองปี 
 (ค)  ขอ้มูลเพื่อการพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการช าระหน้ี 
และความสามารถในการวางหลกัประกัน  รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการใช้
บริการใด ๆ ของลูกคา้ ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ ง 
  (2)  ในกรณีที่ลูกคา้แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือปรากฏขอ้เท็จจริงต่อผูป้ระกอบธุรกิจ
ว่าขอ้มูลในส่วนที่มีนยัส าคญัของลูกคา้รายใดไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง  
ให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ทนัที 
  (3)  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกคา้รายใดเพื่อท าการการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูล
ของลูกคา้ไดต้าม (1) ให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ 
  (4)  ในกรณีที่บญัชีของลูกคา้มีสถานะถูกระงบับญัชีไม่ให้ท าธุรกรรมตามระเบียบ
ปฏิบตัิของผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ให้แลว้เสร็จก่อนยกเลิก
สถานะดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 34/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (5)  ในกรณีที่มูลค่า รูปแบบหรือวิธีการในการท าธุรกรรม การช าระเงิน หรือการรับ
ช าระเงินของลูกคา้หรือผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริง มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัหรือมีความไม่
เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องครบถว้นของขอ้มูลหรือเอกสารที่
ลูกคา้ให้ไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้โดย
ไม่ชกัชา้ โดยให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัน้ี  
           (ก)  รวบรวมขอ้มูลและสอบยนัขอ้มูลเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามปกติ 
            (ข)  จดัให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งที่มาของรายไดท้ี่ใชใ้นการท าธุรกรรม 
ของลูกคา้  
     (ค)  จดัให้ลูกคา้หรือผูร้ับประโยชน์ที่แทจ้ริงแสดงตนต่อเจา้หนา้ที่ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ  
   (ง)  ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในการท าความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ที่เป็นสถาบนัการเงินที่เปิดบญัชีหรือท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจ
เพื่อบุคคลที่ใชบ้ริการของสถาบนัการเงินดงักล่าวหลายรายหรือหลายทอดผ่านบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือ  
(omnibus account)  
           (จ)  ตดิตามการท าธุรกรรมของลูกคา้อย่างใกลชิ้ด 
  ในระหว่างที่ยงัด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (3)  
ไม่แลว้เสร็จ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกคา้ไดเ้ฉพาะการรับค าส่ังขายหรือลา้งฐานะผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนที่คงคา้งอยู่ในบญัชีของลูกคา้อยู่ก่อนแลว้เท่านั้น  เวน้แต่การรับค าส่ังขายหรือลา้งฐานะ
ดงักล่าวเป็นธุรกรรมที่ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งห้ามมิให้บริการแก่ลูกคา้ตามกฎหมายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 3 
การท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ก่อนเร่ิมให้บริการ 

_________________ 

ส่วนที่ 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีที่การให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้
ก่อนเร่ิมให้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของค าขอเปิดบญัชี สัญญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอ่ืนใดตามขอ้ 44 
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการให้การท าขอ้ตกลงดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 11   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ขอ้ 12   ผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กบัลูกคา้ที่จะระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของส านักงานเมื่อลูกคา้ร้องขอให้มีการระงบั 
ขอ้พิพาททางแพ่งที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองจากการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยขอ้ตกลง
ดงักล่าวให้จดัใหม้ีตั้งแต่ในเวลาที่ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัลูกคา้ดว้ย 
  (1)  ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  เวน้แต่ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3  
แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 
  (3)  ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
  (4)  ที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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ส่วนที่ 1/1 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการให้บริการเป็น 

ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
___________________ 

ขอ้ 12/1   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าลูกคา้ทราบถึง 
ขอ้มูลและความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยอย่างนอ้ยตอ้งจดัท าเอกสาร
เปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดเก่ียวกบัประเภท ลกัษณะ โครงสร้าง สินคา้หรือตวัแปร และเงื่อนไข 
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ลูกคา้จะไดร้ับจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ก าไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งรายละเอียดวิธีการค านวณก าไรขาดทุน ประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนดงักล่าว 
  (3)  ความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ปัจจยัต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด 
ความเส่ียง และขอบเขตความเสียหายในสถานการณ์ที่เป็นผลลบกบัลูกคา้มากที่สุด 
  (4)  ช่องทางในการด าเนินการเมื่อเกิดขอ้พิพาทระหว่างลูกคา้และผูป้ระกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (2)  ลูกคา้อ่ืนที่มิใช่กรณีตาม (1) ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 
ว่าไม่ประสงคท์ี่จะรับทราบขอ้มูลนั้น 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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ส่วนที่ 2 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการให้บริการเป็น 
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

________________ 

  ขอ้ 13   เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือ
พฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
ไวใ้นขอ้ตกลงกบัลูกคา้เพื่อการให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย 
  (1)  ลูกคา้ยินยอมที่จะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงัน้ี  พร้อมทั้งจดัท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกับขอ้มูลดังกล่าวให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ส านักหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือส านักงาน เมื่อผูป้ระกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ดงักล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานดงักล่าวก าหนด 
 (ก)  ขอ้มูลที่สามารถระบุความมีตวัตนที่แทจ้ริงของลูกคา้และผูร้ับประโยชน์ 
จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ค)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายของลูกคา้ ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ลูกคา้ซ้ือขาย 
 (ง)  ในกรณีที่ลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการส่ังซ้ือขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ 
หลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลูกคา้ยินยอมที่จะแจง้ จดัหา และจดัท า 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรายและทุกทอด  ทั้งน้ี เฉพาะที่ลูกคา้ 
รู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนั้น 
  (2)  ลูกคา้ยินยอมให้ผูป้ระกอบธุรกิจงดให้บริการเป็นตวัแทนกบัลูกคา้เป็นการชัว่คราว 
ปิดบญัชีซ้ือขาย จ ากดัฐานะหรือปริมาณการซ้ือขาย ลา้งฐานะ และด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบัการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของศูนยซ้ื์อขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือส านกังาน ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
 (ก)  การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่ตรงต่อ 
สภาพปกติของตลาด 
 (ข)  ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ไม่เหมาะสมหรือ 
อาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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 (ค)  ลูกคา้ไม่ด าเนินการแจง้ จดัหาขอ้มูล หรือจดัท าค าช้ีแจงตาม (1) หรือ 
ให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั 

 ขอ้ 14   ในกรณีที่เป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั  ก่อนท าการเปิด
บญัชีให้แก่ลูกคา้หรือก่อนเร่ิมท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มี
กระบวนการที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าลูกคา้ทราบถึงความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” ให้หมายความถึง ผูล้งทุน
สถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผูล้งทุน
สถาบนัเพิ่มเติม 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

ส่วนที่ 3 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการให้บริการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

__________________ 

  ขอ้ 16   ในส่วนน้ี 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความว่า   หลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับการจดทะเบียนหรือ
ไดร้ับการอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 17   เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือ
พฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี  
ไวใ้นขอ้ตกลงกบัลูกคา้เพื่อการให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (1)  ลูกคา้ยินยอมที่จะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงัน้ี พร้อมทั้งจดัท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านกัหักบญัชี หรือส านกังาน เมื่อผูป้ระกอบธุรกิจ  
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดงักล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานดงักล่าวก าหนด  
 (ก)  ขอ้มูลที่สามารถระบุความมีตวัตนที่แทจ้ริงของลูกคา้และผูร้ับประโยชน์ 
จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ค)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ง)  ในกรณีที่ลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการส่ังซ้ือขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ 
หลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลูกคา้ยินยอมที่จะแจง้ จดัหา และจดัท า 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรายและทุกทอด  ทั้งน้ี เฉพาะที่ลูกคา้ 
รู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนั้น 
  (2)  ลูกคา้ยินยอมให้ผูป้ระกอบธุรกิจงดให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนกบัลูกคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชีซ้ือขาย จ ากดัการซ้ือขาย และด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านกัหักบญัชี  
หรือส านกังาน ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
 (ก)  การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนของลูกคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคา 
ของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
 (ข)  ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนที่ไม่เหมาะสมหรือ 
อาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (ค)  ลูกคา้ไม่ด าเนินการแจง้ จดัหาขอ้มูล หรือจดัท าค าช้ีแจงตาม (1) หรือ 
ให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั 

ส่วนที่ 4 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับธุรกรรม 
การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์

___________________ 

  ขอ้ 18   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจมีฐานะเป็นตวัแทนของผูย้ืมหรือผูใ้ห้ยืมหลกัทรัพย ์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีสัญญาตั้งตวัแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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  ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีสัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยท์ี่มีลกัษณะและ
สาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 20 หรือขอ้ 21 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 20   เวน้แต่กรณีที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 21 สัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยท์ี่ใชใ้น
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพยต์อ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งมีลกัษณะและสาระส าคญั
อย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท์ี่ให้ยืมและหลกัประกนัในการยืมหลกัทรัพย ์ 
โดยตอ้งมีรายละเอียดในเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ผูใ้ห้ยืมตอ้งโอนหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูย้ืมโดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือ 
ภาระผูกพนัใด ๆ โดยผูย้ืมตอ้งส่งมอบหลกัประกนัให้แก่ผูใ้ห้ยืมเพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี  
และผูใ้ห้ยืมจะส่งมอบหลกัประกนัคืนให้แก่ผูย้ืม เมื่อผูย้ืมคืนหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูใ้ห้ยืม 
 (ข)  การคืนหลกัทรัพยท์ี่ยืมและการคืนหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ที่เป็นหลกัประกนั ให้ใชห้ลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกนั ประเภท 
และชนิดเดียวกนั และจ านวนเท่ากนัแทนกนัได้ 
 (ค)  ในกรณีที่มีการวางหลกัประกนัเป็นเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรือหนงัสือ 
ค ้าประกนัที่สถาบนัการเงินออกให้ไวแ้ก่ผูใ้ห้ยืมหลกัทรัพย ์การคืนหลกัประกนัให้กระท าโดย 
การยกเลิกหรือลดวงเงินของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรือหนงัสือค ้าประกนัที่น ามาวางไว ้แลว้แต่กรณี 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปรับจ านวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนั 
ที่ตอ้งคืน โดยสัญญาตอ้งมีรายละเอียดในเร่ืองดงัน้ี ซ่ึงเก่ียวกับการปรับจ านวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพย์
หรือหลกัประกนัที่ตอ้งคืนเมื่อมีเหตุการณ์อนัจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูย้ืมหรือผูใ้ห้ยืม 
เมื่อมีการโอนหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัคืนเกิดข้ึนในระหว่างที่ยงัไม่ครบก าหนดคืน 
 (ก)  การให้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแลว้ 
 (ข)  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวอ้นัเป็นผลให้จ านวนหุ้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 (ค)  การไถ่ถอนหลกัทรัพย ์
 (ง)  การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการ 
 (จ)  การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 
 (ฉ)  การแปลงสภาพหลกัทรัพย ์หรือ 
 (ช)  กรณีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
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  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการชดเชยสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยสัญญาตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการชดเชยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ที่ผูใ้ห้ยมืหลกัทรัพยห์รือ 
ผูย้ืมหลกัทรัพยพ์ึงไดร้ับ  หากยงัถือหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัไว ้แลว้แต่กรณี โดยตอ้งก าหนดให ้
การจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดงักล่าวมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือ 
ผูอ้อกตราสารจ่ายให้แก่ผูถื้อหลกัทรัพยห์รือตราสารนั้น  ทั้งน้ี  เวน้แต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น 
  (4)  ขอ้ก าหนดในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัหรือมีเหตุการณ์ที่ท าให้ 
หน้ีถึงก าหนดช าระโดยพลนั โดยสัญญาตอ้งมรีายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ที ่และความรบัผิดชอบของ
คู่สัญญาตลอดจนมีวิธีปฏิบตัิที่ชดัเจนในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ  
ที่ท าให้หน้ีถึงก าหนดช าระโดยพลนั 
  ในกรณีที่ผูใ้ห้ยืมเป็นผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
ประเภทนิติบุคคลที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม ผูใ้ห้ยืมและผูย้ืมอาจตกลงก าหนดลกัษณะและสาระส าคญั
ของสัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยใ์นส่วนที่เก่ียวกบัหลกัประกนัไวเ้ป็นประการอื่นก็ได้ 

  ขอ้ 21   สัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยเ์พื่อการขายชอร์ตผ่านบญัชีมาร์จิ้น 
ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

หมวด 4 
การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุน 

_________________ 

  ขอ้ 22   การวิเคราะห์หรือการแนะน าการลงทุนให้กบัลูกคา้ตามขอ้ 38 แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบับุคลากรซ่ึงท าหนา้ที่ดงักล่าวและการเปิดเผยขอ้มูล  
ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนบางประเภทที่จะแนะน าให้แก่ลูกคา้หรือที่ลูกคา้สนใจ ให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 23   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมและดูแลบุคลากรซ่ึงปฏิบตัิงานเก่ียวกบั 
การวิเคราะห์ การแนะน า หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกคา้ โดยให้บุคลากรดงักล่าวให้บริการ 
แก่ลูกคา้ตามประเภทและขอบเขตการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
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  ขอ้ 24   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ไดม้อบหมายใหบุ้คลากรที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนเป็นผูแ้นะน าการลงทุนเก่ียวกบัพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรที่กระทรวงการคลงัค ้าประกนั
ตน้เงินและดอกเบี้ยที่มีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อกรรมสิทธ์ิขายคืนไดต้ามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต ่าที่ได้
ก าหนดไวต้ั้งแต่วนัที่ออกพนัธบตัรดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ีให้แก่ลูกคา้ดว้ย 
  (1)  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและลกัษณะของพนัธบตัรที่จะลงทุน 
โดยอาจด าเนินการดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนั ดงัน้ี 
 (ก)  จดัให้มีพนกังานที่สามารถให้ขอ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ประจ าอยู่ ณ สถานที่ 
ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจที่ติดต่อกบัลูกคา้ในเร่ืองดงักล่าว 
 (ข)  จดัใหม้ีระบบติดต่อส่ือสารที่ท าให้ลูกคา้สามารถติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจที่สามารถให้ขอ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ได ้
 (ค)  จดัให้มีศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลเก่ียวกับการลงทุน เพื่อให้ขอ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้
โดยอย่างนอ้ยตอ้งให้บริการตลอดเวลาท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่ให้ลูกคา้ทราบถึงการด าเนินการตาม (1) 
  (3)  เปิดเผยให้ลูกคา้ทราบถึงราคารับซ้ือคืน 
  (4)  ตรวจสอบดูแลให้พนกังานที่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อย่างถูกตอ้ง 
ตามความเป็นจริง 

ขอ้ 24/1   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทที่ปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีการให้ค าแนะน า 
การลงทุนให้แก่ลูกคา้ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วตัถุประสงคใ์นการลงทุน  
ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ (specific advice)  
ผูป้ระกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมอบหมายให้ผูว้างแผนการลงทุนตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นผูด้  าเนินการ 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 4/1 

กระบวนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
_____________________ 

ขอ้ 24/2   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  ตรวจสอบสถานะบญัชีของลูกคา้ก่อนท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ 
(2)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ให้เป็นไป 

ตามล าดบัก่อนหลงั และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (3)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการแกไ้ขรายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 
ให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และต้องควบคุมดูแลมิให้มีการแก้ไขรายการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ของลูกคา้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด 

หมวด 5 
การจดัส่งหลกัฐานยืนยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้ 

_________________ 

  ขอ้ 25   เมื่อลูกคา้ตดัสินใจให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการให้มีการลงทุนหรือเขา้ท า 
ธุรกรรมแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการให้ลูกคา้ทราบตามขอ้ 43(3)  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งหลกัฐานการยืนยนัการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ (confirmation statement) ซ่ึงมีรายละเอียดตามแนวทางที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน  ทั้งน้ี ตามวิธีการที่ไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 

  ขอ้ 26   ในกรณีที่เป็นธุรกรรมดงัต่อไปน้ี ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งหลกัฐานยืนยนั
การท าธุรกรรมของลูกคา้ที่มีรายละเอียดตามขอ้ 25 ให้แก่ลูกคา้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวส้ าหรับ
ธุรกรรมดงักล่าว 
  (1)  ธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น ให้จดัส่งภายในวนัท าการถดัจาก 
วนัที่มีการซ้ือขายหุ้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ธุรกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้จดัส่งภายในวนัท าการถดัจาก 
วนัที่มีการซ้ือขายหรือวนัที่มีการเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
  (3)  ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพยแ์ละการวางหรือการคืนหลกัประกัน  
ให้จดัส่งลูกคา้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดธุรกรรม 

  ขอ้ 27   เพื่อประโยชน์ในการส่งหลกัฐานการยืนยนัการท าธุรกรรมตามขอ้ 26 
  (1)  ในกรณีที่ธุรกรรมการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นธุรกรรมที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ 
ให้จดัส่งหลกัฐานการยืนยนัการท าธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกคา้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่  
ผูป้ระกอบธุรกิจไดร้ับขอ้มูลยืนยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้จากต่างประเทศ  แตท่ั้งน้ี หากการยืนยนั
ขอ้มูลดงักล่าวเกิดข้ึนนอกเวลาท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ถือว่าผูป้ระกอบธุรกิจไดร้ับขอ้มูลยืนยนั
การท าธุรกรรมนั้นในวนัท าการถดัไป 
  (2)  ให้ถือว่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ที่เกิดข้ึนหลงัเวลาปิดท าการซ้ือขายภาคปกติ เป็นการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่เกิดข้ึน 
ในวนัท าการถดัจากวนัที่ผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นให้แก่ลูกคา้ 

หมวด 6 
การติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
___________________ 

ขอ้ 28   ในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดที่ก าหนด
ไวใ้นหมวดน้ีเพิม่เติม นอกเหนือจากการปฏิบตัิต่อลูกคา้ตามปกติ เพื่อให้การตดิต่อและให้บริการแก่ลูกคา้
เป็นไปตามขอ้ 12(3/1) ขอ้ 25/4 ขอ้ 30 และขอ้ 38 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  ยกเวน้ขอ้ 31(2) มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 6/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่9) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 29   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั เวน้แต่ลูกคา้ที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัเฉพาะในธุรกรรม 

ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามขอ้ 30(6) (7) (7/1) (8) (9) 
(10) และ (10/1) เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับริษทัที่ออกผลิตภณัฑด์งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

      (ก)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 
     (ข)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
      (ค)  บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม 
      ผูล้งทุนสถาบนัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัที่ออกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพนัธ์ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงขา้งต้น ซ่ึงพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคใ์ห้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ที่ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึนเพื่อ ให้เป็นไปตามความในหมวดน้ี 
  (3)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนหรือใชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เป็นสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้านอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 30   ให้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็น 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน  
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
  (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน ตามประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
  (3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการ
ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผนัแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุน
ทัว่ไปไม่สามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย (complex return fund)  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินคา้ 
โภคภณัฑ ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ให้ผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินคา้ 
โภคภณัฑน์ั้น  
  (5)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนไดห้รือไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เกินกว่าร้อยละ
หกสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (5/1)   หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่เป็นกองทรัสต ์
ที่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ที่เสนอขายต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (6)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (hybrid securities) ที่มีก าหนดเวลาช าระหน้ีเกินกว่า 
สองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัที่ออกตราสาร และมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้ก าหนดให้ผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการช าระหน้ี 
ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร  
 (ข)  มีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อตราสารมีสิทธิไดร้ับช าระหน้ีคืนจากผูอ้อกตราสารดอ้ยกว่า 
เจา้หน้ีที่เป็นผูถื้อหุ้นกู ้แต่ดีกว่าเจา้หน้ีที่เป็นผูถื้อหุ้นหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสาร 
  (7)  ตราสารหน้ีที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (7/1)  ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิที่มีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อตราสารมีสิทธิไดร้ับช าระหน้ีคืน
จากผูอ้อกตราสารดอ้ยกว่าเจา้หน้ีสามญั แต่ดีกว่าเจา้หน้ีที่เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสาร  
และครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษทั (subordinated perpetual bond) 
  (8)  ตราสารหน้ีที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ 
(non-investment grade bond) หรือไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond)  
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 39/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่10) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 6/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่9) ลงวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  (9)  หุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลกัษณะเฉพาะ 
  (10)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 เพื่อการนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัประกนัภยั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลกัษณะเฉพาะ 

(10/1)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เพื่อการนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัประกนัภยั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลกัษณะเฉพาะ 
  (11)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (12)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะหรือ 
เงื่อนไขท านองเดียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม (1) ถึง (11)  

  ขอ้ 31   การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามขอ้ 30 นอกจากการปฏิบตัิให้เป็นไปตามความในหมวด 1/1  
ของประกาศน้ีแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานในการก าหนดและก ากบัดูแลกระบวนการติดต่อ 
และให้บริการโดยค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การคดัเลือกและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน เป็นผูท้  าหนา้ที่ติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (2)  การประเมินความรู้ความสามารถของลูกคา้โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี  
ก่อนท าการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ 
 (ก)  การศึกษา 
 (ข)  ประสบการณ์การท างาน 
 (ค)  ประสบการณ์การลงทุน 
  (3)  การจดัให้มีแนวทางการให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเฉพาะขอ้มูลหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 
  (4)  การจดัให้มเีคร่ืองมือหรือส่ือประกอบการอธิบายในกรณีที่เป็นผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนที่เขา้ใจยาก เพื่อให้ลูกคา้ท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
  (5)  การจดัให้มีค าเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ว่า การลงทุนหรือใช้บริการที่เก่ียวขอ้งกบั 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือ 
ใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป 
  (6)  การจดัให้ลูกคา้ไดร้ับทราบความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนหรือใชบ้ริการ 
ก่อนการลงทุนหรือให้บริการ  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 32   ในกรณีที่เป็นการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามขอ้ 30(1) (10) หรือ (10/1) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
จดัให้มีการอธิบายถึงสถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดข้ึน (worst case scenario) ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ต่อการลงทุนหรือใชบ้ริการของลูกคา้ดว้ย 

 ขอ้ 32/1   ในกรณีที่ลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามขอ้ 30(7/1) หรือ (10) แลว้แต่กรณี เป็นครั้ งแรก ผูป้ระกอบ
ธุรกิจตอ้งจดัให้มีการทดสอบความรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเพื่อประเมิน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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ความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวก่อนการใชบ้ริการ   
ทั้งน้ี แบบทดสอบจะตอ้งครอบคลุมถึงลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนดงักล่าว 

 ขอ้ 32/2   ในกรณีที่ผลการทดสอบความรู้ของลูกคา้ตามขอ้ 32/1 แสดงว่าผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อนตามขอ้ 30(7/1) หรือ (10) แลว้แต่กรณี อาจไม่
เหมาะสมกบัลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีการเตือนให้ลกูคา้ทราบว่าลูกคา้ไม่เหมาะสมที่จะลงทุน
หรือท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าว และตอ้งไม่น าเสนอบริการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นแก่ลูกคา้  เวน้แต่ในกรณีที่ลูกคา้รายใดประสงค์
จะลงทุนหรือท าธุรกรรมต่อไป ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าเสนอบริการแก่ลูกคา้ได ้

หมวด 6/1 
การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold 
____________________ 

ขอ้ 33   ในหมวดน้ี  
“กองทุนรวม buy & hold”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียง 

ครั้ งเดียวโดยถือทรัพยสิ์นที่ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรัพยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุน
ของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“พอร์ตการลงทุน” (portfolio)  หมายความว่า   การลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
ลูกคา้แต่ละราย 

 
 

 
 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 34   ในการจดัให้มีโครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงานตามขอ้ 11 และ 
ขอ้ 12(3) และ (3/1) รวมถึงการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 25/1 ขอ้ 30 ขอ้ 38 และขอ้ 40  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม buy & hold  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกคา้
ไดร้ับทราบความเส่ียงที่เพิม่ข้ึนจากการลงทุนที่มีการกระจุกตวัของรายผูอ้อกตราสาร รายกลุ่มอุตสาหกรรม 
และรายประเทศที่ลงทุน ในพอร์ตการลงทุนก่อนท าการซ้ือหน่วยลงทุนนอกเหนือจากการปฏิบตัิต่อ
ลูกคา้ตามปกติดว้ย 

หมวด 6/2 
การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ประเภทหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ ์
___________________ 

ขอ้ 35   ในหมวดน้ี  
“บริษทั”  หมายความว่า   บริษทัมหาชนจ ากดัที่ไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

เป็นการทัว่ไปตามประกาศการเสนอขายหุ้น 
“ตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์”  หมายความว่า   กระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัให้มีข้ึนเพื่อการซ้ือขายหุ้นของบริษทั 
“ประกาศการเสนอขายหุ้น”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ 

ขอ้ 35/1   ในการใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้นของบริษทั หรือนายหนา้ซ้ือขายหุ้น
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เชน้จ์ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดที่
ก าหนดไวด้งัตอ่ไปน้ีเพิม่เติม ส าหรับการให้บริการซ้ือหุ้นดงักล่าวแก่ลูกคา้ เพื่อให้การตดิตอ่และการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นไปตามขอ้ 12(3/1) ขอ้ 25/4 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 38 และขอ้ 40 แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 76/2564  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกค้า 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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(1)  การท าความรู้จกัลูกคา้ว่าลูกคา้เป็นผูล้งทุนตามประเภทผูล้งทุนที่บริษทัสามารถ 
เสนอขายหุ้นของบริษทัไดต้ามประกาศการเสนอขายหุ้น และเป็นผูล้งทุนตามประเภทผูล้งทุนที่ผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสามารถให้บริการไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (ถา้มี) 

(2)  การจดัให้มีค าเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ว่าการลงทุนหรือใช้บริการที่เก่ียวขอ้งกับ 
หุ้นของบริษทั มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป และการจดั
ให้ลูกคา้ไดร้ับทราบความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนหรือใชบ้ริการก่อนการลงทุนหรือให้บริการ  ทั้งน้ี ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด เฉพาะกรณีที่ลูกคา้เป็นผูล้งทุนตามภาคผนวกทา้ยประกาศการเสนอขายหุ้น
ดงัน้ี 

(ก)  บุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตาม 25.  
                                    (ข)  ผูล้งทุนตาม 26.  เวน้แต่ผูล้งทุนนั้นเป็นนิติบุคคลและแสดงเจตนาว่า 
ไม่ประสงคใ์ห้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงักล่าว 

หมวด 7 
การรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานที่ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

___________________ 

  ขอ้ 36   ในหมวดน้ี 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยท์ี่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความว่า   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  หรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “หน่วยลงทุน”  หมายความว่า   หน่วยลงทุนหรือตราสารดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม 
ที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (2)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme) 
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  “สถานที่ท าการ”  หมายความว่า   สถานที่ท าการของส านกังานใหญ่หรือส านกังาน
สาขา 

  ขอ้ 37   เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามขอ้ 12(3) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่มีการให้บริการ 
รับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานที่ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 38   ยกเลิก 

  ขอ้ 39   ในการให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานที่ท าการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  รับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนในสถานที่ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจ 
เปิดใหบ้ริการชัว่คราวเท่านั้น 
 (ข)  จดัให้ลูกคา้ส่งค าส่ังซ้ือขายดว้ยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ลูกคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจจดัไวใ้นสถานที่เปิดให้บริการชัว่คราว 
  (2)  ในกรณีที่เป็นการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนไดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  รับค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 (ข)  รับใบจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามสถานที่และวิธีการที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
  ในกรณีที่ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามวรรคหน่ึง (1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อีทีเอฟซ่ึงโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวก าหนดให้ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรง 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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กบับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดงักล่าวนอกสถานที่ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งปฏิบตัิตามวรรคหน่ึง (1) (ก) และ (ข) 

  ขอ้ 40   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
นอกสถานที่ท าการในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดในขอ้ 39 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแสดงไดว้่า 
มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมอย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจแลว้  รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 40/1  
และขอ้ 41   
  (1)  ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคล 
และขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ และระบบป้องกนัไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหนา้ที่เขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้    
ทั้งน้ี ในกรณีที่ก าหนดให้บุคคลใดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ได ้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจ ากดั 
ให้เขา้ถึงไดเ้ฉพาะเท่าที่จ  าเป็นกบัการปฏิบตัิงาน รวมถึงตอ้งป้องกนัไม่ให้มีการน าขอ้มูลของลูกคา้ 
ไปใชใ้นทางมิชอบ   
  (2)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง เช่น  
บนัทึกการสนทนาการให้ค าแนะน าและการรับค าส่ังซ้ือขายที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตดั เพิม่  
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความที่บนัทึกค าสนทนาได ้เป็นตน้ 
  (3)  ระบบการให้บริการรับส่งค าส่ังซ้ือขายแก่ลูกคา้ที่มีประสิทธิภาพ 
  (4)  ระบบควบคุมภายในและระบบก ากบัดูแลและตรวจสอบส าหรับการรับค าส่ัง 
ซ้ือขายที่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง ลกัษณะการปฏิบตัิงานและปริมาณธุรกรรม  
  (5)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบั 
การจดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ความประสงคใ์ห้ส านกังานทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวนัท าการก่อนเร่ิมให้บริการ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีผลการประเมินจากการตรวจสอบ 
โดยส านกังานครั้ งล่าสุด ไม่เกินกว่าระดบัปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ ในเร่ืองเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลกิจการ การจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้  
ณ วนัที่แจง้ความประสงคต์่อส านกังาน  ทั้งน้ี การแจง้ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จดัไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 40/1   ในการติดต่อและให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานที่ท าการตามขอ้ 40 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ท าให้ส าคญัผิดว่าเป็นการให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ในสถานที่ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  แจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานที่ท าการ เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
  (3)  ด าเนินการให้มัน่ใจว่าผูแ้นะน าการลงทุนหรือผูว้างแผนการลงทุนมีการ
ปฏิบตัิงานให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ 
การปฏิบตัิงานที่ไม่ท าให้บุคคลที่ไม่มีหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงหรือล่วงรู้ขอ้มูลของลูกคา้ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า “ผูแ้นะน าการลงทุน” และ “ผูว้างแผน 
การลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ขอ้ 41   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท ารายงานการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
นอกสถานที่ท าการ โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัสถานที่ วนัและเวลาที่ให้บริการรับค าส่ังซ้ือขาย  
และขอบเขตการให้บริการ และจดัส่งเมื่อส านกังานร้องขอ 
  ในกรณีที่เป็นการให้บริการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนตามขอ้ 40  
ให้รายงานการรับค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจต้องจดัท าตามวรรคหน่ึง  
มีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับบุคลากรที่เป็นผูร้ับค าส่ังซ้ือขายจากลูกคา้นอกสถานที่ท าการ  
จ านวนลูกคา้ที่ใช้บริการ รายการ และมูลค่าซ้ือขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนที่รับค าส่ังซ้ือขาย 
นอกสถานที่ท าการด้วย และให้ผูป้ระกอบธุรกิจจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานภายใน 
วนัท าการที่สิบ ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อส านักงานร้องขอ 
ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการที่จดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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หมวด 7/1 
การให้บริการเก่ียวกบัแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยุทธ์การลงทุน 
______________________ 

  ขอ้ 41/1   การให้บริการเก่ียวกบัแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน  ให้เป็นไปตามส่วนที่ 1  

(2)  การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์ 
การลงทุน  ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 

ขอ้ 41/2   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัเก็บขอ้มูลหลกัฐานในการให้บริการในหมวดน้ี 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการให้บริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  เวน้แต่การจดัเก็บขอ้มูลหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน ให้จดัเก็บเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัที่มีการซ้ือขาย โดยในระยะเวลา 2 ปีแรก
ตอ้งจดัเก็บในลกัษณะที่พร้อมให้ส านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบไดท้นัที 

ส่วนที่ 1 
การก าหนดแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยุทธ์การลงทุน 
______________________ 

  ขอ้ 41/3   ในส่วนน้ี 
  “การก าหนดแผนจดัสรรการลงทุน”  หมายความว่า   การวิเคราะห์และแนะน าการลงทุน
เพื่อก าหนดแผนจดัสรรการลงทุนส าหรับลูกคา้ ซ่ึงแสดงถึงผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละประเภทและ
สัดส่วนการลงทุน (portfolio advisory)   

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 33/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  
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  “การก าหนดกลยุทธ์การลงทุน”  หมายความว่า   การก าหนดกลยุทธ์การลงทุน
ส าหรับการส่งค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยใชโ้ปรแกรมการคดัเลือกและส่งค าส่ังซ้ือขาย
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยอตัโนมตัิ ซ่ึงไม่สามารถถูกแทรกแซงขั้นตอนการส่งค าส่ังได้ 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า    

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าหรือการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ผูท้ี่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน”  หมายความว่า   ผูท้ี่รับผิดชอบดูแล
หน่วยงานการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัชีวิตและประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 

ค าว่า “ผูจ้ดัการกองทุน” และ “นักวิเคราะห์การลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ 
บทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน แต่ไม่รวมถึงผูท้ี่ไดร้ับความเห็นชอบการเป็นบุคลากรดงักล่าวดว้ยคุณสมบตัิ
การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
ที่เก่ียวกบัการลงทุน หรือสายงานที่เก่ียวกบัตลาดทุน แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 41/4   ในการให้บริการก าหนดแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนแก่
ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีกลไกหรือกระบวนการในการจดัท าแนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ (house view) ที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ผูจ้ดัการกองทุน นกัวิเคราะห์การลงทุน หรือผูท้ี่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุน มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการลงทุนดว้ย  ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าว 
ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากผูร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เก่ียวกบัตลาดทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ  

แนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
(1)  รูปแบบของแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั   
(2)  แนวทางในการคดัเลือกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  
(3)  โครงสร้างการลงทุน (portfolio construction) ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  กรณีแผนจดัสรรการลงทุน ตอ้งมีการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน
หรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่เหมาะสม (asset allocation)   

(ข)  กรณีกลยุทธ์การลงทุน ตอ้งก าหนดตวัแปรของกลยุทธ์การลงทุน (parameter) 
เพื่อใชใ้นโปรแกรมการคดัเลือกและส่งค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยอตัโนมตัิ 
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ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยผูร้ับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานที่เก่ียวกบัการวเิคราะห์ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนและสายงานที่เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหนา้ที่ในการก าหนดแนวทางการลงทุนตามวรรคหน่ึงก็ได ้

ขอ้ 41/5   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยตอ้งก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการ รวมถึงสิทธิของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 
ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอย่างมีนัยส าคญั  ผูป้ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการด าเนินการ
ทบทวนขอ้ตกลงการให้บริการและปรับปรุงขอ้มูลทนัที 

 ขอ้ 41/6   ในการติดต่อและให้บริการลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ดูแลให้บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจให้ค าแนะน าและก าหนดแผนจดัสรรการลงทุน

หรือกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคลอ้งกบัผลการประเมินระดบัความเส่ียงที่ลูกคา้ยอมรับไดแ้ละเป้าหมาย 
ในการลงทุนของลูกคา้ โดยตอ้งอยูใ่นขอบเขตของแนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ (house view)
ทั้งน้ี ในกรณีที่ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกเหนือแนวทางการลงทุนดงักล่าว 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกคา้ตระหนักถึงความเส่ียงจากการลงทุนนอกเหนือแนวทาง 
การลงทุนดงักล่าว  รวมทั้งตอ้งจดัให้มีหลกัฐานที่แสดงว่าลูกคา้ไดร้ับทราบและยอมรับความเส่ียงจาก
การลงทุนดว้ย 

(2)  จดัให้มีการติดตามและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ โดยในกรณีที่ผลการประเมิน 
ความเส่ียงของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง  ให้ผูป้ระกอบธุรกิจปรับปรุงแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์
การลงทุนและน าเสนอขอ้มูลต่อลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ 

 ขอ้ 41/7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการวดัผลการด าเนินงานให้ 
ลูกคา้ทราบ โดยตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (benchmark) ที่สอดคลอ้ง 
กบัแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนของลูกคา้และเป็นดชันีผลตอบแทนรวม (total return index) 
ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถระบุตวัช้ีวดัการด าเนินงานของแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนเป็น 
ดชันีผลตอบแทนรวมได ้ ให้เปิดเผยอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า (hurdle rate)  พร้อมทั้งอธิบายถึงความเหมาะสม
อตัราผลการตอบแทนดงักล่าว 

 ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรร 
การลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนตามส่วนที่ 2 ดว้ย  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการวดัผล 
การด าเนินงานตามวรรคหน่ึงให้ลูกคา้ทราบตามระยะเวลาที่ตกลงไวก้ับลูกคา้ 
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ส่วนที่ 2 
การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยุทธ์การลงทุน 
______________________ 

  ขอ้ 41/8   ในส่วนน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า    

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า  

ขอ้ 41/9   ในการให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน
หรือกลยุทธ์การลงทุนของลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการให้ลูกคา้เลือกแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์ 
การลงทุน โดยตอ้งมีหลกัฐานยืนยนัการเลือกแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนของลูกคา้ 

(2)  มีกลไกควบคุมการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถดูแล
ให้การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นไปตามแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนของลูกคา้  
ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) ให้สอดคลอ้งกบัแผนจดัสรร
การลงทุนของลูกคา้ 

(3)  มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัลูกคา้ 
(ก)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการส่งค าส่ังซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน

รวมถึงในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถให้บริการได ้ 
(ข)  เงื่อนไขของการสับเปล่ียนการลงทุนไปยงักองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมีนโยบายการลงทุน 

ที่ใกลเ้คียงกนั ในกรณีที่กองทุนรวมที่ไดล้งทุนไวม้ีการเลิกกองทุนรวม ปิดรับค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุน 
หรือเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกัน (ถา้มี)  

(4)  จดัให้มีการแยกบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามหมวดน้ีออกจากบญัชี 
ซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนประเภทอ่ืน 

(5)  ด าเนินการให้ลูกคา้ยืนยนัรายละเอียดของค าส่ัง ก่อนการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์น 
ตลาดทุนตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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(ก)  กรณีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน ตอ้งให้ลูกคา้
ยืนยนัรายช่ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  เวน้แต่เป็นการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพื่อสับเปล่ียนการลงทุนไปยงั
กองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมีนโยบายการลงทุนที่ใกลเ้คียงกัน ในกรณีที่กองทุนรวมที่ไดล้งทุนไวม้ีการเลิก
กองทุนรวม ปิดรับค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกัน อาจไม่ต้องด าเนินการ 
ให้ลูกคา้ยืนยนัรายช่ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนก็ได ้ 

(ข)  กรณีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามกลยุทธ์การลงทุน ตอ้งด าเนินการ 
ให้ลูกคา้ยืนยนัตวัแปรของกลยุทธ์การลงทุน (parameter) 

(6)  แจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงขอ้มูลดงัน้ี ก่อนการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม 
แผนจดัสรรการลงทุน 

(ก)  ประมาณการสัดส่วนการลงทุนของแต่ละรายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(ข)  กรอบราคาที่เหมาะสมของแต่ละรายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

 ขอ้ 42   ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทที่ปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีการให้ค าแนะน า 
ตามขอ้ 24/1 และไม่มีการให้บริการเป็นตวัแทนในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าส่ังซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการตั้งตวัแทนในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าส่ังซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ โดยไดม้อบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มิใชผู่ว้างแผนการลงทุนเป็นผูด้  าเนินการอยู่แลว้
โดยชอบตามขอ้ 5/2 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ที่ สธ.12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ 
สธ. 1/2561  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกับขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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4 มกราคม พ.ศ. 2561  ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นยงัคงมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดงักล่าว
ด าเนินการต่อไปได ้ แต่ทั้งน้ี ไม่เกินวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


