
       ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
       ท่ี ทธ. 6/2560 

       เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
       และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

       และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
       (ฉบบัท่ี 7) 

          

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2542  และมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และขอ้ 16 วรรคหน่ึง  
(6) แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  และขอ้ 5 วรรคหน่ึง  
แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2555  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่”  ในขอ้ 6  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  ““ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผูล้งทุนรายใหญ่” 
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  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” ระหวา่ง 
บทนิยามค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” ในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
  ““ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3/1) ของขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 62/2558   
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
  “(3/1)  ระบบงานในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 25/1” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 25/1 ของหมวด 5 การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
  “ขอ้ 25/1   ในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ 
ระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ช่องทางการติดต่อและ 
ใหบ้ริการ การเปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ และบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจ  
มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเส่ียงและความซบัซอ้นของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละประเภท  
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้  รวมทั้งมีการก ากบัดูแลใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
เป็นไปตามระบบงานท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นดว้ย”  
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 34 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 34   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุน ให้ผูป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการเก่ียวกบั 
การลงทุนหรือการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจจะไม่ประเมินความเหมาะสม 
ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ก็ได ้
  (1)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  ลูกคา้เป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล  
ซ่ึงแสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่รับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
  (3)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ โดยลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวอยูแ่ลว้ 
ในวนัท่ีท าการลงทุน หรือในวนัท่ีไดรั้บสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ 
  (4)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยการจองซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ซ่ึงลูกคา้ไดรั้บ 
สิทธิในการจองเน่ืองจากมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ีประกอบกนั 
  (ก) ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นมีความเส่ียงไม่เกินกวา่ระดบัความเส่ียงในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น 
  (ข)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นเสนอขายโดยบริษทัท่ีจะเขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
เป็นคร้ังแรกและแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ หรือเสนอขายโดยบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  (ค)  บริษทัจดทะเบียนท่ีลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นอยูน่ั้น มีการถือหุน้ในบริษทัตาม (ข) 
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  (ง)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นเพื่อรักษาสิทธิท่ีไดรั้บ 
มาในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่วา่ผูเ้สนอสิทธิใหแ้ก่ลูกคา้นั้นจะเป็น 
บริษทัจดทะเบียนนั้นท่ีลูกคา้เป็นผูถื้อหุน้หรือเป็นบริษทัท่ีเสนอขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตาม (ข) ก็ตาม 
  (5)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยการจองซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย ์
ประเภทหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ท่ีออกใหม่ โดยลูกคา้ไดล้งนาม 
ยนืยนัในเอกสารประกอบการจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้วา่ไดผ้า่นการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
หรือการท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนมาแลว้ไม่เกินกวา่สองปีก่อนวนัท่ีท าการลงทุน 
  เม่ือไดท้ าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ผลการประเมินความเหมาะสม 
ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม  พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจความส าคญั 
ในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเหมาะสม  
(basic asset allocation) โดยพิจารณาจากการประเมินความเหมาะสมดงักล่าว 
  การจดัท าค าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน 
ตามวรรคสอง ตอ้งกระท าโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และเป็นไปตามหลกัวิชาการ 
อนัเป็นท่ียอมรับ” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกวรรคสองของขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

  ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ 
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
  “ขอ้ 35/1   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลใหลู้กคา้ลงทุนหรือท าธุรกรรมให้เป็นไปตาม 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนตามขอ้ 34 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนหรือท าธุรกรรมโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน  
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ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหลู้กคา้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการลงทุนหรือท าธุรกรรม
ดงักล่าว” 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


