
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ. 35/2557 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและ 
ใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98(6) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป  เวน้แต่ 
  (1)  ขอ้ 12(4) ท่ีเก่ียวกบัการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัลูกคา้ท่ีจะระงบัขอ้พิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการของส านกังานส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
  (2)  ขอ้ 17 ท่ีเก่ียวกบัการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัลูกคา้ส าหรับการใหบ้ริการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
  (3)  ยกเลิก 
  (4)  ยกเลิก 

 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_______________ 

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

  ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  (1)  การจดัใหมี้ระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตาม
หมวด 1/1 
  (2)  การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
  (3)  การท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
  (4)  การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 
  (5)  การจดัส่งหลกัฐานยนืยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 5 
  (6)  การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมี 
ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6 
  (6/1)  การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold ให้เป็นไปตามหมวด 6/1 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 76/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้ 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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  (6/2)  การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ประเภทหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6/2 
  (7)  การรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 7 
  (8)  การใหบ้ริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยลูกคา้ยนิยอมใหต้ดัสินใจแทน 
ในขอบเขตท่ีจ ากดั ให้เป็นไปตามหมวด 7/1 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจพิจารณาผ่อนผนัใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตามประกาศน้ีเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บผ่อนผนัตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได้ 

  ขอ้ 5   ในการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 
ในการใหบ้ริการหรือน าเสนอบริการท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดต่อและ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
  (1)  ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีอายตุั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
  (2)  ลูกคา้ท่ีมีความรู้ทางการเงินอยา่งจ ากดั หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน 
  (3)  ลูกคา้ท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง หรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ 
  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาแลว้เห็นวา่ลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (3)  
เป็นผูมี้ความรู้ทางการเงินหรือมีประสบการณ์การลงทุนแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถใชดุ้ลยพินิจ 
ในการใหบ้ริการหรือน าเสนอบริการตามท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัลูกคา้รายดงักล่าวก็ได ้
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 76/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้ 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1/1 
การจดัใหมี้ระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

_____________________ 

  ขอ้ 5/1   ในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 12(3/1) และขอ้ 25/1  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อ 
และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดท่ีก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 5/2   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่ประสงคใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามความในหมวดน้ี 
  (3)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนหรือผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้นอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 5/3   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ การก าหนดขั้นตอน 
และวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ไดมี้การค านึงถึงเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  รวมทั้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท 
  (1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการติดต่อและใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การคดัเลือกและมอบหมายใหบุ้คลากรซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท เป็นผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 (ข)  การจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการใหแ้ก่บุคลากร 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายตาม (ก) เพื่อใชศึ้กษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนหรือบริการก่อนน าไปเสนอขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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 (ค)  การจดัหาเคร่ืองมือหรือส่ือประกอบการอธิบายใหแ้ก่บุคลากรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
มอบหมายตาม (ก) เพื่อใชใ้นการอธิบายลกัษณะและความเส่ียงของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการ 
แก่ลูกคา้ตามความจ าเป็น 
  (2)  กระบวนการในการติดต่อและใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพื่อท าความรู้จกัลูกคา้และประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนหรือท าธุรกรรมของลูกคา้ 
 (ข)  การน าเสนอผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคา้  
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  
(suitability test) และค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน (asset allocation)  
ของลูกคา้ 
 (ค)  การแจกจ่ายเอกสารประกอบการติดต่อหรือใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ ใหส้อดคลอ้ง 
กบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท 
 (ง)  การอธิบายและใหข้อ้มูลตลอดจนความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
หรือบริการแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอก่อนท่ีลูกคา้จะตดัสินใจลงทุนหรือใชบ้ริการ  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั
เหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการแต่ละประเภท (material event) 
(ถา้มี) 
 (3)  กระบวนการในการยนืยนัตวัตนของลูกคา้ (authentication)  ท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การลงทุนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนไดก้ระท าโดยลูกคา้หรือ 
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากลูกคา้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อและใหบ้ริการ 
  (4)  กระบวนการติดตามตรวจสอบการติดต่อและใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
 (ก)  การติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้
สอดคลอ้งกบักระบวนการติดต่อและใหบ้ริการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดตาม (1) (2) และ (3) 
 (ข)  การแกไ้ขหรือด าเนินการใด ๆ เม่ือพบวา่มีการติดต่อและใหบ้ริการไม่สอดคลอ้ง 
กบักระบวนการติดต่อและให้บริการ 

(ค)  การจดัเก็บเอกสารและหลกัฐานการด าเนินการตาม (ก) และ (ข) ไวใ้นลกัษณะ 
ท่ีส านกังานสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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  ขอ้ 5/4   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก ากบัดูแลใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นไป 
ตามขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีก าหนดในขอ้ 5/3 
  ในกรณีท่ีเป็นการติดต่อและใหบ้ริการซ ้าในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ประเภท รุ่น  
และชนิดเดียวกนักบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเดิม หรือเป็นการติดต่อและใหบ้ริการซ ้าในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(repeated sell) ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปรับลดขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการ
ติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ลงไดต้ามความเหมาะสม 
  ในการปรับลดลดขั้นตอนหรือวิธีการตามวรรคสอง ลูกคา้ตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล 
หรือความเส่ียงของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบริการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงลูกคา้เคยไดรั้บจาก 
กระบวนการติดต่อและใหบ้ริการคร้ังก่อนดว้ย (ถา้มี) 

หมวด 2 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 

___________________ 

  ขอ้ 6   ในการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ตามขอ้ 30 แห่งประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของ
ลูกคา้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในขอ้ 7 หรือขอ้ 8 แลว้แต่กรณีดว้ย 

  ขอ้ 7   ในการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลจากลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มี 
การแจง้เตือนแก่ลูกคา้วา่ การท่ีลูกคา้ใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น 
ตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจร้องขอ ยอ่มมีผลต่อการใหบ้ริการหรือการใหค้  าแนะน าท่ีลูกคา้แต่ละราย 
จะไดรั้บจากผูป้ระกอบธุรกิจ 

  ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถ 
ในการช าระหน้ี และความสามารถในการวางหลกัประกนัของลูกคา้ โดยการก าหนดวงเงินหรือปริมาณ 
การซ้ือขาย (position limit) ส าหรับลูกคา้แต่ละราย  ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
พิจารณาใหก้ารก าหนดวงเงินหรือปริมาณการซ้ือขายของลูกคา้แต่ละรายเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงมีขอ้ก าหนดในรายละเอียดเป็นการเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจบางประเภทดว้ย 
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  ขอ้ 9   ในการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสมตามขอ้ 37 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการทบทวน
และปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ อยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ภายในระยะเวลาดงัน้ี 
 (ก)  ขอ้มูลเพื่อการท าความรู้จกัลูกคา้และการจดัประเภทลูกคา้ ใหด้ าเนินการ 
ภายในระยะเวลาท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็น 
สถาบนัการเงิน ใหด้ าเนินการภายในระยะเวลาท่ีสถาบนัการเงินนั้นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (ข)  ขอ้มูลเพื่อการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้ ใหด้ าเนินการอยา่งนอ้ยทุกสองปี 
 (ค)  ขอ้มูลเพื่อการพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการช าระหน้ี 
และความสามารถในการวางหลกัประกนั  รวมทั้งความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใช้
บริการใด ๆ ของลูกคา้ ใหด้ าเนินการอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
  (2)  ในกรณีท่ีลูกคา้แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อผูป้ระกอบธุรกิจ
วา่ขอ้มูลในส่วนท่ีมีนยัส าคญัของลูกคา้รายใดไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง  
ใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ทนัที 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อลูกคา้รายใดเพื่อท าการการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูล
ของลูกคา้ไดต้าม (1) ใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ในโอกาสแรกท่ีสามารถท าได้ 
  (4)  ในกรณีท่ีบญัชีของลูกคา้มีสถานะถูกระงบับญัชีไม่ใหท้ าธุรกรรมตามระเบียบ
ปฏิบติัของผูป้ระกอบธุรกิจ ใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ใหแ้ลว้เสร็จก่อนยกเลิก
สถานะดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 34/2558  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (5)  ในกรณีท่ีมูลค่า รูปแบบหรือวิธีการในการท าธุรกรรม การช าระเงิน หรือการรับ
ช าระเงินของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัหรือมีความไม่
เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูหรือเอกสารท่ี
ลูกคา้ใหไ้วก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้โดย
ไม่ชกัชา้ โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัน้ี  
           (ก)  รวบรวมขอ้มูลและสอบยนัขอ้มูลเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามปกติ 
            (ข)  จดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้ใชใ้นการท าธุรกรรม 
ของลูกคา้  
     (ค)  จดัใหลู้กคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแสดงตนต่อเจา้หนา้ท่ีของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ  
   (ง)  ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในการท าความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีเปิดบญัชีหรือท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจ
เพื่อบุคคลท่ีใชบ้ริการของสถาบนัการเงินดงักล่าวหลายรายหรือหลายทอดผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ  
(omnibus account)  
           (จ)  ติดตามการท าธุรกรรมของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 
  ในระหวา่งท่ียงัด าเนินการทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (3)  
ไม่แลว้เสร็จ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดเ้ฉพาะการรับค าสั่งขายหรือลา้งฐานะผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนท่ีคงคา้งอยูใ่นบญัชีของลูกคา้อยูก่่อนแลว้เท่านั้น  เวน้แต่การรับค าสั่งขายหรือลา้งฐานะ
ดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งหา้มมิใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามกฎหมายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 3 
การท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้
ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ ไม่วา่จะอยู่ในรูปของค าขอเปิดบญัชี สัญญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอ่ืนใดตามขอ้ 44 
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใหก้ารท าขอ้ตกลงดงักล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 11   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ขอ้ 12   ผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
กบัลูกคา้ท่ีจะระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของส านกังานเม่ือลูกคา้ร้องขอใหมี้การระงบั 
ขอ้พิพาททางแพ่งท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองจากการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยขอ้ตกลง
ดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ตั้งแต่ในเวลาท่ีท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัลูกคา้ดว้ย 
  (1)  ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  เวน้แต่ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3  
แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 
  (3)  ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (4)  ท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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ส่วนท่ี 1/1 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการใหบ้ริการเป็น 

ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
___________________ 

ขอ้ 12/1   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้กระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ทราบถึง 
ขอ้มูลและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจดัท าเอกสาร
เปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดเก่ียวกบัประเภท ลกัษณะ โครงสร้าง สินคา้หรือตวัแปร และเง่ือนไข 
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ก าไรหรือขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมทั้งรายละเอียดวิธีการค านวณก าไรขาดทุน ประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนดงักล่าว 
  (3)  ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด 
ความเส่ียง และขอบเขตความเสียหายในสถานการณ์ท่ีเป็นผลลบกบัลูกคา้มากท่ีสุด 
  (4)  ช่องทางในการด าเนินการเม่ือเกิดขอ้พิพาทระหวา่งลูกคา้และผูป้ระกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (2)  ลูกคา้อ่ืนท่ีมิใช่กรณีตาม (1) ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 
วา่ไม่ประสงคท่ี์จะรับทราบขอ้มูลนั้น 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการใหบ้ริการเป็น 
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

________________ 

  ขอ้ 13   เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือ
พฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
ไวใ้นขอ้ตกลงกบัลูกคา้เพื่อการใหบ้ริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย 
  (1)  ลูกคา้ยนิยอมท่ีจะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงัน้ี  พร้อมทั้งจดัท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือส านกังาน เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ดงักล่าวร้องขอ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานดงักล่าวก าหนด 
 (ก)  ขอ้มูลท่ีสามารถระบุความมีตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และผูรั้บประโยชน์ 
จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ค)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายของลูกคา้ ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีลูกคา้ซ้ือขาย 
 (ง)  ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการสั่งซ้ือขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ 
หลายทอดผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลูกคา้ยนิยอมท่ีจะแจง้ จดัหา และจดัท า 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรายและทุกทอด  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีลูกคา้ 
รู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนั้น 
  (2)  ลูกคา้ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจงดใหบ้ริการเป็นตวัแทนกบัลูกคา้เป็นการชัว่คราว 
ปิดบญัชีซ้ือขาย จ ากดัฐานะหรือปริมาณการซ้ือขาย ลา้งฐานะ และด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบัการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของศูนยซ้ื์อขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ ส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือส านกังาน ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัน้ี 
 (ก)  การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือท าให้หรือน่าจะท าใหร้าคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่ตรงต่อ 
สภาพปกติของตลาด 
 (ข)  ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่เหมาะสมหรือ 
อาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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 (ค)  ลูกคา้ไม่ด าเนินการแจง้ จดัหาขอ้มูล หรือจดัท าค าช้ีแจงตาม (1) หรือ 
ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั 

 ขอ้ 14   ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั  ก่อนท าการเปิด
บญัชีใหแ้ก่ลูกคา้หรือก่อนเร่ิมท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้
กระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ทราบถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” ใหห้มายความถึง ผูล้งทุน
สถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุน
สถาบนัเพิ่มเติม 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการใหบ้ริการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

__________________ 

  ขอ้ 16   ในส่วนน้ี 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือ
ไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 17   เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือ
พฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
ไวใ้นขอ้ตกลงกบัลูกคา้เพื่อการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (1)  ลูกคา้ยนิยอมท่ีจะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงัน้ี พร้อมทั้งจดัท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชี หรือส านกังาน เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจ 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดงักล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานดงักล่าวก าหนด 
 (ก)  ขอ้มูลท่ีสามารถระบุความมีตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และผูรั้บประโยชน์ 
จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ค)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ง)  ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการสั่งซ้ือขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ 
หลายทอดผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลูกคา้ยนิยอมท่ีจะแจง้ จดัหา และจดัท า 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรายและทุกทอด  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีลูกคา้ 
รู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนั้น 
  (2)  ลูกคา้ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจงดใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนกบัลูกคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชีซ้ือขาย จ ากดัการซ้ือขาย และด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชี  
หรือส านกังาน ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัน้ี 
 (ก)  การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือท าใหห้รือน่าจะท าใหร้าคา 
ของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
 (ข)  ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมหรือ 
อาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (ค)  ลูกคา้ไม่ด าเนินการแจง้ จดัหาขอ้มูล หรือจดัท าค าช้ีแจงตาม (1) หรือ 
ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั 

ส่วนท่ี 4 
ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับธุรกรรม 
การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

___________________ 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีฐานะเป็นตวัแทนของผูย้มืหรือผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้สัญญาตั้งตวัแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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  ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้สัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะและ
สาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 20 หรือขอ้ 21 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 20   เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 21 สัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้น
ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพยต์อ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งมีลกัษณะและสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืและหลกัประกนัในการยมืหลกัทรัพย ์ 
โดยตอ้งมีรายละเอียดในเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ผูใ้หย้มืตอ้งโอนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูย้มืโดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือ 
ภาระผกูพนัใด ๆ โดยผูย้มืตอ้งส่งมอบหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หย้มืเพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี  
และผูใ้หย้มืจะส่งมอบหลกัประกนัคืนใหแ้ก่ผูย้มื เม่ือผูย้มืคืนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หย้มื 
 (ข)  การคืนหลกัทรัพยท่ี์ยมืและการคืนหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ท่ีเป็นหลกัประกนั ใหใ้ชห้ลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลเดียวกนั ประเภท 
และชนิดเดียวกนั และจ านวนเท่ากนัแทนกนัได ้
 (ค)  ในกรณีท่ีมีการวางหลกัประกนัเป็นเลต็เตอร์ออฟเครดิตหรือหนงัสือ 
ค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินออกใหไ้วแ้ก่ผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์การคืนหลกัประกนัให้กระท าโดย 
การยกเลิกหรือลดวงเงินของเลต็เตอร์ออฟเครดิตหรือหนงัสือค ้าประกนัท่ีน ามาวางไว ้แลว้แต่กรณี 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปรับจ านวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนั 
ท่ีตอ้งคืน โดยสัญญาตอ้งมีรายละเอียดในเร่ืองดงัน้ี ซ่ึงเก่ียวกบัการปรับจ านวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพย์
หรือหลกัประกนัท่ีตอ้งคืนเม่ือมีเหตุการณ์อนัจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูย้ืมหรือผูใ้หย้มื 
เม่ือมีการโอนหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัคืนเกิดขึ้นในระหวา่งท่ียงัไม่ครบก าหนดคืน 
 (ก)  การใหสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ 
 (ข)  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวอ้นัเป็นผลใหจ้ านวนหุน้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 (ค)  การไถ่ถอนหลกัทรัพย ์
 (ง)  การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบง ากิจการ 
 (จ)  การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 
 (ฉ)  การแปลงสภาพหลกัทรัพย ์หรือ 
 (ช)  กรณีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 



15 

 

  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการชดเชยสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่คู่สัญญา โดยสัญญาตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการชดเชยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย ท่ีผูใ้หย้มืหลกัทรัพยห์รือ 
ผูย้มืหลกัทรัพยพ์ึงไดรั้บ  หากยงัถือหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัไว ้แลว้แต่กรณี โดยตอ้งก าหนดให้ 
การจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดงักล่าวมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สิทธิประโยชน์ท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือ 
ผูอ้อกตราสารจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยห์รือตราสารนั้น  ทั้งน้ี  เวน้แต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอ่ืน 
  (4)  ขอ้ก าหนดในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัหรือมีเหตุการณ์ที่ท าให้ 
หน้ีถึงก าหนดช าระโดยพลนั โดยสัญญาตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ
คู่สัญญาตลอดจนมีวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ  
ท่ีท าใหห้น้ีถึงก าหนดช าระโดยพลนั 
  ในกรณีท่ีผูใ้หย้มืเป็นผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม ผูใ้หย้มืและผูย้มือาจตกลงก าหนดลกัษณะและสาระส าคญั
ของสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนัไวเ้ป็นประการอ่ืนก็ได ้

  ขอ้ 21   สัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยเ์พื่อการขายชอร์ตผ่านบญัชีมาร์จ้ิน 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

หมวด 4 
การวิเคราะห์และการแนะน าการลงทุน 

_________________ 

  ขอ้ 22   การวิเคราะห์หรือการแนะน าการลงทุนใหก้บัลูกคา้ตามขอ้ 38 แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีดงักล่าวและการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนบางประเภทท่ีจะแนะน าให้แก่ลูกคา้หรือท่ีลูกคา้สนใจ ใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 23   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมและดูแลบุคลากรซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบั 
การวิเคราะห์ การแนะน า หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกคา้ โดยใหบุ้คลากรดงักล่าวให้บริการ 
แก่ลูกคา้ตามประเภทและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
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  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่ไดม้อบหมายใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนเป็นผูแ้นะน าการลงทุนเก่ียวกบัพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนั
ตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิขายคืนไดต้ามราคาท่ีแน่นอนหรือราคาขั้นต ่าท่ีได้
ก าหนดไวต้ั้งแต่วนัท่ีออกพนัธบตัรดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ย 
  (1)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและลกัษณะของพนัธบตัรท่ีจะลงทุน 
โดยอาจด าเนินการดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนั ดงัน้ี 
 (ก)  จดัใหมี้พนกังานท่ีสามารถใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ประจ าอยู ่ณ สถานท่ี 
ท าการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีติดต่อกบัลูกคา้ในเร่ืองดงักล่าว 
 (ข)  จดัใหมี้ระบบติดต่อส่ือสารท่ีท าใหลู้กคา้สามารถติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสามารถใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้ได ้
 (ค)  จดัใหมี้ศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการลงทุน เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัลูกคา้
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งใหบ้ริการตลอดเวลาท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  ด าเนินการประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่ใหลู้กคา้ทราบถึงการด าเนินการตาม (1) 
  (3)  เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบถึงราคารับซ้ือคืน 
  (4)  ตรวจสอบดูแลใหพ้นกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 
ตามความเป็นจริง 

ขอ้ 24/1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีการใหค้  าแนะน า 
การลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วตัถุประสงคใ์นการลงทุน  
ฐานะทางการเงิน หรือความตอ้งการของลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ ( specific advice)  
ผูป้ระกอบธุรกิจดงักลา่วตอ้งมอบหมายให้ผูว้างแผนการลงทุนตามประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นผูด้  าเนินการ 
 
 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 



17 

 

หมวด 4/1 

กระบวนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
_____________________ 

ขอ้ 24/2   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  ตรวจสอบสถานะบญัชีของลูกคา้ก่อนท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ 
(2)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ใหเ้ป็นไป 

ตามล าดบัก่อนหลงั และตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (3)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการแกไ้ขรายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 
ให้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งควบคุมดูแลมิให้มีการแกไ้ขรายการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ของลูกคา้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนด 

หมวด 5 
การจดัส่งหลกัฐานยนืยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้ 

_________________ 

  ขอ้ 25   เม่ือลูกคา้ตดัสินใจใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใหมี้การลงทุนหรือเขา้ท า 
ธุรกรรมแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการใหลู้กคา้ทราบตามขอ้ 43(3)  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัส่งหลกัฐานการยืนยนัการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ (confirmation statement) ซ่ึงมีรายละเอียดตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามวิธีการท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 

  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมดงัต่อไปน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัส่งหลกัฐานยนืยนั
การท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีมีรายละเอียดตามขอ้ 25 ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
ธุรกรรมดงักล่าว 
  (1)  ธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น ใหจ้ดัส่งภายในวนัท าการถดัจาก 
วนัท่ีมีการซ้ือขายหุ้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ธุรกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้จดัส่งภายในวนัท าการถดัจาก 
วนัท่ีมีการซ้ือขายหรือวนัท่ีมีการเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
  (3)  ธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลกัทรัพยแ์ละการวางหรือการคืนหลกัประกนั  
ใหจ้ดัส่งลูกคา้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดธุรกรรม 

  ขอ้ 27   เพื่อประโยชน์ในการส่งหลกัฐานการยนืยนัการท าธุรกรรมตามขอ้ 26 
  (1)  ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศ 
ให้จดัส่งหลกัฐานการยืนยนัการท าธุรกรรมดงักล่าวให้แก่ลูกคา้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บขอ้มูลยนืยนัการท าธุรกรรมของลูกคา้จากต่างประเทศ  แต่ทั้งน้ี หากการยนืยนั
ขอ้มูลดงักล่าวเกิดขึ้นนอกเวลาท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บขอ้มูลยนืยนั
การท าธุรกรรมนั้นในวนัท าการถดัไป 
  (2)  ใหถื้อวา่การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีเกิดขึ้นหลงัเวลาปิดท าการซ้ือขายภาคปกติ เป็นการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเกิดขึ้น 
ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นให้แก่ลูกคา้ 

หมวด 6 
การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 
___________________ 

ขอ้ 28   ในการติดตอ่และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดท่ีก าหนด
ไวใ้นหมวดน้ีเพิ่มเติม นอกเหนือจากการปฏิบติัต่อลูกคา้ตามปกติ เพื่อใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้
เป็นไปตามขอ้ 12(3/1) ขอ้ 25/4 ขอ้ 30 และขอ้ 38 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  ยกเวน้ขอ้ 31(2) มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 6/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 29   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั เวน้แต่ลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเฉพาะในธุรกรรม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(6) (7) (7/1) (8) (9) 
(10) และ (10/1) เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีออกผลิตภณัฑด์งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

      (ก)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน 
     (ข)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
      (ค)  บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
      ผูล้งทุนสถาบนัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีออกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีเคยมีความสัมพนัธ์ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงขา้งตน้ ซ่ึงพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไม่ประสงคใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความในหมวดน้ี 
  (3)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนหรือใชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสัญญา 
ซ้ือขายลว่งหนา้นอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 30   ใหผ้ลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็น 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น  
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
  (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนแบบซบัซอ้น ตามประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกรณีท่ีกองทุนลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
  (3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการ
ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนใหผ้นัแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเง่ือนไขใด ๆ ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุน
ทัว่ไปไม่สามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย (complex return fund)  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินคา้ 
โภคภณัฑ ์ผา่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัสินคา้ 
โภคภณัฑน์ั้น  
  (5)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เกินกวา่ร้อยละ
หกสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (5/1)   หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นกองทรัสต ์
ท่ีมีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (6)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (hybrid securities) ท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีเกินกวา่ 
สองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตราสาร และมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้ก าหนดใหผู้อ้อกตราสารมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการช าระหน้ี 
ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนตามตราสาร  
 (ข)  มีขอ้ก าหนดใหผู้ถื้อตราสารมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีคืนจากผูอ้อกตราสารดอ้ยกวา่ 
เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้แต่ดีกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้หุน้สามญัของผูอ้อกตราสาร 
  (7)  ตราสารหน้ีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (7/1)  ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีมีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อตราสารมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีคืน
จากผูอ้อกตราสารดอ้ยกวา่เจา้หน้ีสามญั แต่ดีกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้สามญัของผูอ้อกตราสาร  
และครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (subordinated perpetual bond) 
  (8)  ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 
(non-investment grade bond) หรือไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond)  
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 39/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 6/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  (9)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
  (10)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1 เพือ่การนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัประกนัภยั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

(10/1)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 เพือ่การนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัประกนัภยั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
  (11)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (12)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะหรือ 
เง่ือนไขท านองเดียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม (1) ถึง (11)  

  ขอ้ 31   การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30 นอกจากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในหมวด 1/1  
ของประกาศน้ีแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานในการก าหนดและก ากบัดูแลกระบวนการติดต่อ 
และใหบ้ริการโดยค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การคดัเลือกและมอบหมายใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น เป็นผูท้  าหนา้ท่ีติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  (2)  การประเมินความรู้ความสามารถของลูกคา้โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี  
ก่อนท าการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 (ก)  การศึกษา 
 (ข)  ประสบการณ์การท างาน 
 (ค)  ประสบการณ์การลงทุน 
  (3)  การจดัใหมี้แนวทางการใหข้อ้มูลหรือรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น โดยเฉพาะขอ้มูลหรือรายละเอียดเก่ียวกบัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
  (4)  การจดัใหมี้เคร่ืองมือหรือส่ือประกอบการอธิบายในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อนท่ีเขา้ใจยาก เพื่อใหลู้กคา้ท าความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น 
  (5)  การจดัใหมี้ค าเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกคา้วา่ การลงทุนหรือใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือ 
ใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป 
  (6)  การจดัใหลู้กคา้ไดรั้บทราบความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนหรือใชบ้ริการ 
ก่อนการลงทุนหรือใหบ้ริการ  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีเป็นการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(1) (10) หรือ (10/1) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
จดัใหมี้การอธิบายถึงสถานการณ์เชิงลบอยา่งมากท่ีสุดท่ีเกิดขึ้น (worst case scenario) ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ต่อการลงทุนหรือใชบ้ริการของลูกคา้ดว้ย 

 ขอ้ 32/1   ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(7/1) หรือ (10) แลว้แต่กรณี เป็นคร้ังแรก ผูป้ระกอบ
ธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การทดสอบความรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเพื่อประเมิน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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ความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวก่อนการใชบ้ริการ   
ทั้งน้ี แบบทดสอบจะตอ้งครอบคลุมถึงลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนดงักล่าว 

 ขอ้ 32/2   ในกรณีท่ีผลการทดสอบความรู้ของลูกคา้ตามขอ้ 32/1 แสดงวา่ผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(7/1) หรือ (10) แลว้แตก่รณี อาจไม่
เหมาะสมกบัลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การเตือนใหลู้กคา้ทราบวา่ลูกคา้ไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุน
หรือท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าว และตอ้งไม่น าเสนอบริการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นแก่ลูกคา้  เวน้แต่ในกรณีท่ีลูกคา้รายใดประสงค์
จะลงทุนหรือท าธุรกรรมต่อไป ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถน าเสนอบริการแก่ลูกคา้ได ้

หมวด 6/1 
การติดต่อและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold 
____________________ 

ขอ้ 33   ในหมวดน้ี  
“กองทุนรวม buy & hold”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียง 

คร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรัพยสิ์น หรือครบอายขุองรอบการลงทุน
ของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทุนรวม 

“พอร์ตการลงทุน” (portfolio)  หมายความวา่   การลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
ลูกคา้แตล่ะราย 

 
 

 
 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 34   ในการจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงานตามขอ้ 11 และ 
ขอ้ 12(3) และ (3/1) รวมถึงการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 25/1 ขอ้ 30 ขอ้ 38 และขอ้ 40  
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม buy & hold  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ช่องทางและวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อใหลู้กคา้
ไดรั้บทราบความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนท่ีมีการกระจุกตวัของรายผูอ้อกตราสาร รายกลุ่มอุตสาหกรรม 
และรายประเทศท่ีลงทุน ในพอร์ตการลงทุนก่อนท าการซ้ือหน่วยลงทุนนอกเหนือจากการปฏิบติัต่อ
ลูกคา้ตามปกติดว้ย 

หมวด 6/2 
การติดต่อและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ประเภทหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์ 
___________________ 

ขอ้ 35   ในหมวดน้ี  
“บริษทั”  หมายความว่า   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นต่อประชาชน 

เป็นการทัว่ไปตามประกาศการเสนอขายหุ้น 
“ตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ”์  หมายความวา่   กระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหมี้ขึ้นเพื่อการซ้ือขายหุน้ของบริษทั 
“ประกาศการเสนอขายหุ้น”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 

การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์  

ขอ้ 35/1   ในการใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้นของบริษทั หรือนายหนา้ซ้ือขายหุ้น
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดท่ี
ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ีเพิ่มเติม ส าหรับการใหบ้ริการซ้ือหุน้ดงักล่าวแก่ลูกคา้ เพื่อใหก้ารติดต่อและการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นไปตามขอ้ 12(3/1) ขอ้ 25/4 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 38 และขอ้ 40 แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 69/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 76/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้ 
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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(1)  การท าความรู้จกัลูกคา้วา่ลูกคา้เป็นผูล้งทุนตามประเภทผูล้งทุนท่ีบริษทัสามารถ 
เสนอขายหุ้นของบริษทัไดต้ามประกาศการเสนอขายหุ้น และเป็นผูล้งทุนตามประเภทผูล้งทุนท่ีผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสามารถใหบ้ริการไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด (ถา้มี) 

(2)  การจดัให้มีค  าเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ว่าการลงทุนหรือใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
หุ้นของบริษทั มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป และการจดั
ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนหรือใชบ้ริการก่อนการลงทุนหรือใหบ้ริการ  ทั้งน้ี ตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนด เฉพาะกรณีท่ีลูกคา้เป็นผูล้งทุนตามภาคผนวกทา้ยประกาศการเสนอขายหุ้น
ดงัน้ี 

(ก)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตาม 25.  
                                    (ข)  ผูล้งทุนตาม 26.  เวน้แต่ผูล้งทุนนั้นเป็นนิติบุคคลและแสดงเจตนาวา่ 
ไม่ประสงคใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงักล่าว 

หมวด 7 
การรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

___________________ 

  ขอ้ 36   ในหมวดน้ี 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  หรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “หน่วยลงทุน”  หมายความว่า   หน่วยลงทุนหรือตราสารดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม 
ท่ีออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (2)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme) 
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  “สถานท่ีท าการ”  หมายความวา่   สถานท่ีท าการของส านกังานใหญ่หรือส านกังาน
สาขา 

  ขอ้ 37   เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามขอ้ 12(3) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีมีการใหบ้ริการ 
รับค าสัง่ซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 38   ยกเลิก 

  ขอ้ 39   ในการใหบ้ริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกสถานท่ีท าการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  รับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนในสถานท่ีซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจ 
เปิดใหบ้ริการชัว่คราวเท่านั้น 
 (ข)  จดัใหลู้กคา้ส่งค าสั่งซ้ือขายดว้ยตนเอง ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ
ลูกคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจจดัไวใ้นสถานท่ีเปิดใหบ้ริการชัว่คราว 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนไดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  รับค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 (ข)  รับใบจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามสถานท่ีและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามวรรคหน่ึง (1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อีทีเอฟซ่ึงโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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กบับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดงักล่าวนอกสถานท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (1) (ก) และ (ข) 

  ขอ้ 40   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
นอกสถานท่ีท าการในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 39 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแสดงไดว้า่ 
มีระบบงานและบุคลากรท่ีมีความพร้อมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจแลว้  รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 40/1  
และขอ้ 41   
  (1)  ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคล 
และขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ และระบบป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้    
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีก าหนดใหบุ้คคลใดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ได ้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจ ากดั 
ใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นกบัการปฏิบติังาน รวมถึงตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้การน าขอ้มูลของลูกคา้ 
ไปใชใ้นทางมิชอบ   
  (2)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
บนัทึกการสนทนาการใหค้  าแนะน าและการรับค าสั่งซ้ือขายท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตดั เพิ่ม  
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้ความท่ีบนัทึกค าสนทนาได ้เป็นตน้ 
  (3)  ระบบการให้บริการรับส่งค าสั่งซ้ือขายแก่ลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (4)  ระบบควบคุมภายในและระบบก ากบัดูแลและตรวจสอบส าหรับการรับค าสั่ง 
ซ้ือขายท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง ลกัษณะการปฏิบติังานและปริมาณธุรกรรม  
  (5)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบั 
การจดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ความประสงคใ์ห้ส านกังานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
เจ็ดวนัท าการก่อนเร่ิมใหบ้ริการ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีผลการประเมินจากการตรวจสอบ 
โดยส านกังานคร้ังล่าสุด ไม่เกินกวา่ระดบัปานกลางหรือระดบัท่ียอมรับได ้ในเร่ืองเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลกิจการ การจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานและความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้  
ณ วนัท่ีแจง้ความประสงคต์่อส านกังาน  ทั้งน้ี การแจง้ใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการท่ีจดัไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 40/1   ในการติดต่อและใหบ้ริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานท่ีท าการตามขอ้ 40 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ท าใหส้ าคญัผิดวา่เป็นการให้บริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ในสถานท่ีท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  แจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการใหบ้ริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
นอกสถานท่ีท าการ เพื่อใหลู้กคา้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
  (3)  ด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ผูแ้นะน าการลงทุนหรือผูว้างแผนการลงทุนมีการ
ปฏิบติังานใหบ้ริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกพื้นท่ี 
การปฏิบติังานท่ีไม่ท าใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงหรือล่วงรู้ขอ้มูลของลูกคา้ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูแ้นะน าการลงทุน” และ “ผูว้างแผน 
การลงทุน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ขอ้ 41   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท ารายงานการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
นอกสถานท่ีท าการ โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี วนัและเวลาท่ีใหบ้ริการรับค าสั่งซ้ือขาย  
และขอบเขตการใหบ้ริการ และจดัส่งเม่ือส านกังานร้องขอ 
  ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 40  
ให้รายงานการรับค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าตามวรรคหน่ึง  
มีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบับุคลากรท่ีเป็นผูรั้บค าสั่งซ้ือขายจากลูกคา้นอกสถานท่ีท าการ  
จ านวนลูกคา้ท่ีใช้บริการ รายการ และมูลค่าซ้ือขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนท่ีรับค าสั่งซ้ือขาย 
นอกสถานท่ีท าการดว้ย และให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงานภายใน 
วนัท าการท่ีสิบ ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเม่ือส านกังานร้องขอ 
ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 49/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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หมวด 7/1 
การใหบ้ริการเก่ียวกบัแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยทุธ์การลงทุน 
______________________ 

  ขอ้ 41/1   การให้บริการเก่ียวกบัแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุน 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุน  ใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 1  

(2)  การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์ 
การลงทุน  ใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 2 

ขอ้ 41/2   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัเก็บขอ้มูลหลกัฐานในการใหบ้ริการในหมวดน้ี 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการใหบ้ริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  เวน้แต่การจดัเก็บขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน ใหจ้ดัเก็บเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โดยในระยะเวลา 2 ปีแรก
ตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมให้ส านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบไดท้นัที 

ส่วนท่ี 1 
การก าหนดแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยทุธ์การลงทุน 
______________________ 

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

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 33/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ 
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  
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  “การก าหนดกลยทุธ์การลงทุน”  หมายความวา่   การก าหนดกลยุทธ์การลงทุน
ส าหรับการส่งค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยใชโ้ปรแกรมการคดัเลือกและส่งค าสั่งซ้ือขาย
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยอตัโนมติั ซ่ึงไม่สามารถถูกแทรกแซงขั้นตอนการส่งค าสั่งได ้
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่    

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้หรือการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
  “ผูท่ี้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน”  หมายความวา่   ผูท่ี้รับผิดชอบดูแล
หน่วยงานการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิตและประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 

ค าว่า “ผูจ้ดัการกองทุน” และ “นกัวิเคราะห์การลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบั 
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบการเป็นบุคลากรดงักล่าวดว้ยคุณสมบติั
การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน หรือสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 41/4   ในการใหบ้ริการก าหนดแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนแก่
ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้กลไกหรือกระบวนการในการจดัท าแนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ (house view) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้ผูจ้ดัการกองทุน นกัวิเคราะห์การลงทุน หรือผูท่ี้รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุน มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการลงทุนดว้ย  ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าว 
ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ  

แนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
(1)  รูปแบบของแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง

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

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

(ข)  กรณีกลยทุธ์การลงทุน ตอ้งก าหนดตวัแปรของกลยทุธ์การลงทุน (parameter) 
เพื่อใชใ้นโปรแกรมการคดัเลือกและส่งค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยอตัโนมติั 
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ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนและสายงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดแนวทางการลงทุนตามวรรคหน่ึงก็ได ้

ขอ้ 41/5   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยตอ้งก าหนดขอบเขตและเง่ือนไขในการใหบ้ริการ รวมถึงสิทธิของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 
ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอย่างมีนยัส าคญั  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการด าเนินการ
ทบทวนขอ้ตกลงการใหบ้ริการและปรับปรุงขอ้มูลทนัที 

 ขอ้ 41/6   ในการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ดูแลใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบธุรกิจใหค้  าแนะน าและก าหนดแผนจดัสรรการลงทุน

หรือกลยทุธ์การลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินระดบัความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับไดแ้ละเป้าหมาย 
ในการลงทุนของลูกคา้ โดยตอ้งอยูใ่นขอบเขตของแนวทางการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ (house view)
ทั้งน้ี ในกรณีที่ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนอกเหนือแนวทางการลงทุนดงักล่าว 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหลู้กคา้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการลงทุนนอกเหนือแนวทาง 
การลงทุนดงักล่าว  รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้หลกัฐานท่ีแสดงวา่ลูกคา้ไดรั้บทราบและยอมรับความเส่ียงจาก
การลงทุนดว้ย 

(2)  จดัใหมี้การติดตามและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ โดยในกรณีท่ีผลการประเมิน 
ความเส่ียงของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปรับปรุงแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์
การลงทุนและน าเสนอขอ้มูลต่อลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ 

 ขอ้ 41/7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการวดัผลการด าเนินงานให้ 
ลูกคา้ทราบ โดยตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (benchmark) ท่ีสอดคลอ้ง 
กบัแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนของลูกคา้และเป็นดชันีผลตอบแทนรวม (total return index) 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุตวัช้ีวดัการด าเนินงานของแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนเป็น 
ดชันีผลตอบแทนรวมได ้ ใหเ้ปิดเผยอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า (hurdle rate)  พร้อมทั้งอธิบายถึงความเหมาะสม
อตัราผลการตอบแทนดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรร 
การลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนตามส่วนท่ี 2 ดว้ย  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการวดัผล 
การด าเนินงานตามวรรคหน่ึงใหลู้กคา้ทราบตามระยะเวลาท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ 
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ส่วนท่ี 2 
การซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน 

หรือกลยทุธ์การลงทุน 
______________________ 

  ขอ้ 41/8   ในส่วนน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่    

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้  

ขอ้ 41/9   ในการใหบ้ริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน
หรือกลยุทธ์การลงทุนของลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการใหลู้กคา้เลือกแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์ 
การลงทุน โดยตอ้งมีหลกัฐานยนืยนัการเลือกแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนของลูกคา้ 

(2)  มีกลไกควบคุมการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถดูแล
ใหก้ารซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นไปตามแผนจดัสรรการลงทุนหรือกลยทุธ์การลงทุนของลูกคา้  
ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) ใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัสรร
การลงทุนของลูกคา้ 

(3)  มีขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัลูกคา้ 
(ก)  ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการส่งค าสั่งซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน

รวมถึงในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้ 
(ข)  เง่ือนไขของการสับเปล่ียนการลงทุนไปยงักองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมีนโยบายการลงทุน 

ท่ีใกลเ้คียงกนั ในกรณีท่ีกองทุนรวมท่ีไดล้งทุนไวมี้การเลิกกองทุนรวม ปิดรับค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 
หรือเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถา้มี)  

(4)  จดัให้มีการแยกบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามหมวดน้ีออกจากบญัชี 
ซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนประเภทอ่ืน 

(5)  ด าเนินการใหลู้กคา้ยนืยนัรายละเอียดของค าสั่ง ก่อนการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์น 
ตลาดทุนตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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(ก)  กรณีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน ตอ้งใหลู้กคา้
ยนืยนัรายช่ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  เวน้แต่เป็นการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพื่อสับเปล่ียนการลงทุนไปยงั
กองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนั ในกรณีที่กองทุนรวมท่ีไดล้งทุนไวมี้การเลิก
กองทุนรวม ปิดรับค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกนั อาจไม่ตอ้งด าเนินการ 
ใหลู้กคา้ยนืยนัรายช่ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนก็ได ้ 

(ข)  กรณีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามกลยทุธ์การลงทุน ตอ้งด าเนินการ 
ใหลู้กคา้ยนืยนัตวัแปรของกลยทุธ์การลงทุน (parameter) 

(6)  แจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงขอ้มูลดงัน้ี ก่อนการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม 
แผนจดัสรรการลงทุน 

(ก)  ประมาณการสัดส่วนการลงทุนของแต่ละรายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
(ข)  กรอบราคาท่ีเหมาะสมของแต่ละรายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

 ขอ้ 42   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีปรึกษาการลงทุนหรือ  
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีการใหค้  าแนะน า 
ตามขอ้ 24/1 และไม่มีการให้บริการเป็นตวัแทนในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าสั่งซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการตั้งตวัแทนในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ โดยไดม้อบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีมิใช่ผูว้างแผนการลงทุนเป็นผูด้  าเนินการอยู่แลว้
โดยชอบตามขอ้ 5/2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สธ.12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 
2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี 
สธ. 1/2561  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการ
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 13/2562  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการ
ลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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4 มกราคม พ.ศ. 2561  ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นยงัคงมอบหมายใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนดงักล่าว
ด าเนินการต่อไปได ้ แต่ทั้งน้ี ไม่เกินวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

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


