
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ. 12/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะ 

ของการใหบ้ริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ฉบบัประมวล) 
___________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12 ขอ้ 38(1) ขอ้ 53 ขอ้ 56 ขอ้ 57 
ขอ้ 58 ขอ้ 61 และขอ้ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการ 
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี   

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  

ขอ้ 3   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดขึ้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ 
ปฏิบติัตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะ 
ของการใหบ้ริการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

(1)  การแนะน าการลงทุนผา่นส่ือหรือการแนะน าการลงทุนในงานสัมมนา  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 

(2)  การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหน่วยลงทุน 
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 

(3)  การใหบ้ริการคา้ตราสารหน้ี ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
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หมวด 1 
การแนะน าการลงทุนผา่นส่ือหรือ 

การแนะน าการลงทุน 
ในงานสัมมนา 

    

ขอ้ 4   ในการมอบหมายบุคลากรใหท้ าหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนผา่นส่ือหรือ 
แนะน าการลงทุนในงานสัมมนาตามขอ้ 38(1) และขอ้ 53 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ระเบียบหรือหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการมอบหมายบุคลากรใหท้ าหนา้ท่ี 
ดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดคุณสมบติัและขอบเขตของการปฏิบติังาน 
ของบุคลากรดงักล่าวตามแนวทางท่ีก าหนดไวท้า้ยประกาศน้ี 

(2)  แจง้การมอบหมายและการส้ินสุดการมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดงักล่าวต่อส านกังาน 
ผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัเร่ิมหรือวนัส้ินสุดการมอบหมาย 
แลว้แต่กรณี โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ช่ือและนามสกุลของผูไ้ดรั้บการมอบหมายรวมทั้งนามแฝงของ
บุคคลดงักล่าว (ถา้มี) ดว้ย  ทั้งน้ี ส านกังานจะน ารายช่ือดงักล่าวไปเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้ 4/11   ในกรณีท่ีเป็นการมอบหมายใหบุ้คลากรจากต่างประเทศดงัต่อไปน้ี  
ท าหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนแก่ลูกคา้ในงานสัมมนา ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถด าเนินการได ้
โดยไม่ตอ้งปฏิบติัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 4  
  (1)  บุคลากรจากต่างประเทศซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
เก่ียวกบัการมอบหมายใหบุ้คลากรจากต่างประเทศเขา้มาใหค้  าแนะน า ตามประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้บริการแก่ลูกคา้ 
ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
  (2)  บุคลากรจากต่างประเทศซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ี 
ใหค้  าแนะน าเฉพาะแก่ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ข)  ธนาคารพาณิชย ์ 
(ค)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 
(ง)  บริษทัหลกัทรัพย ์ 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ.1/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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(จ)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉ)  บริษทัประกนัชีวิต 
(ช)  บริษทัประกนัวินาศภยั 
(ซ)  กองทุนรวม 
(ฌ)  กองทุนส่วนบุคคล 
(ญ)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฎ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฏ)  กองทุนประกนัสังคม 
(ฐ)  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฑ)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทยท่ีมีสินทรัพยต์ามงบการเงิน 

ตั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทขึ้นไป 
(ฒ)  บุคคลอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ามารถน าเงินไปลงทุน 

ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีออกหรือเสนอขายในต่างประเทศได ้ ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังานก าหนด” 

  ขอ้ 51   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตรวจพบการกระท าของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตามขอ้ 4 หรือขอ้ 4/1 ท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน ประกาศก าหนด ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ต่อส านกังาน 
ภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีตรวจพบ  พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะ
เดียวกนัน้ีท่ีอาจเกิดขึ้นอีก 

หมวด 1/1 
การแนะน าการลงทุนใหก้บัลูกคา้ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

หรือท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
    

ขอ้ 5/1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประสงคจ์ะแนะน า 
การลงทุนใหก้บัลูกคา้ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วตัถุประสงคใ์นการลงทุน  

 
1
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ.1/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั

ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ.1/2561  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั

ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  

4 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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ฐานะทางการเงิน หรือความตอ้งการของลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ (specific advice)  
ผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวตอ้งใหค้  าแนะน าโดยผูว้างแผนการลงทุนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

ขอ้ 5/2   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีการใหค้  าแนะน า 
ตามขอ้ 5/1 โดยมอบหมายใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีมิใช่ผูว้างแผนการลงทุนเป็นผูด้  าเนินการ 
อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวไม่มีการใหบ้ริการเป็นตวัแทน 
ในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตั้งตวัแทนในการอ านวยความสะดวก 
การรับส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นยงัคงมอบหมายให้
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดงักล่าวด าเนินการต่อไปได ้ แต่ทั้งน้ี ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั 

หมวด 2 
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์

ในตลาดทุนท่ีเป็นหน่วยลงทุน 
    

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

    

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีออกให้ 
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีหลกัฐานท่ีลูกคา้สามารถใชแ้สดงสิทธิ 
ในความเป็นเจา้ของหน่วยลงทุนและใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้  
และในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัสิทธิของลูกคา้ ใหร้ะบุขอ้จ ากดัสิทธิเช่นวา่นั้นในหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
การใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 

หน่วยลงทุน 
    

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีโครงการจดัการกองทุนและหนงัสือช้ีชวนก าหนดให้ระยะเวลา 
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน 
แตกต่างจากระยะเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหลู้กคา้ทราบอยา่งชดัเจนถึงเวลาเปิดและปิดรับค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ท่ีแตกต่างจากระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนงัสือช้ีชวน ส าหรับการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

(2) ในกรณีท่ีลูกคา้มีค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่การส่งค าสั่ง
ดงักล่าวจะมีผลเป็นการส่งค าสั่งของวนัท าการถดัไป  

ส่วนท่ี 3 
การใหบ้ริการคา้หน่วยลงทุน 

    

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการคา้หน่วยลงทุน ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ราคาเสนอซ้ือขายและก าหนดเวลาท่ีราคาเสนอซ้ือขายจะส้ินผลใหลู้กคา้ทราบ 
โดยในกรณีท่ีการซ้ือขายดงักล่าวมีเง่ือนไข ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งช้ีแจงเง่ือนไขใหลู้กคา้ทราบโดยชดัเจน 
  (2)  รับซ้ือหรือเสนอขายตามราคาเสนอซ้ือขาย โดยผูป้ระกอบธุรกิจจะปฏิเสธ 
ไม่รับซ้ือหรือขายไดเ้ฉพาะกรณีท่ีก าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขและเปิดเผยให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้เท่านั้น 
ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (3)  ในกรณีท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัจดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 
ใหแ้ก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการจดัการกองทุนรวมนั้นมีการก าหนดสิทธิ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลสภาพคล่องไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 4 
การใหบ้ริการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

    

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน ใหผู้ป้ระกอบ 
ธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เพื่อใหก้ารจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนตาม 
ขอ้ก าหนดในขอ้ 56(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน 
ทั้งน้ี ในกรณีที่ในหนังสือช้ีชวนไม่ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไวใ้ห้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการจองซ้ือ และเง่ือนไขในการจดัสรรหน่วยลงทุน 
โดยเปิดเผยใหลู้กคา้ทราบก่อนการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ไวน้ั้นดว้ย 
  (2)  เพื่อใหก้ารจดัการและจดัเก็บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในขอ้ 56(4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
เขา้บญัชีเพื่อการจองซ้ือหน่วยลงทุนของผูเ้สนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ออกจากบญัชีทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเรียกเก็บเงิน 
จากลูกคา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งไม่น าเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นกิจการใด ๆ 

(3)  เพื่อให้การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ลูกคา้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในขอ้ 56(5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรภายในสิบส่ีวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
หากผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
จะตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ไดรั้บการจดัสรรมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรา 
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลานั้น 

ส่วนท่ี 5 
การใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ 

    

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน 
แบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ตามขอ้ 57 แห่งประกาศมาตรฐาน 
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การประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้ระบบในการปฏิบติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ 
จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1)  การจดัท าบญัชีรายช่ือลูกคา้ 
(2)  การแยกทรัพยสิ์นของลูกคา้ออกจากทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 
(3)  การดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
(4)  การจดัท ารายงานใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  
(5)  การจดัส่งรายงานท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  ขอ้ 11   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้การเร่ิมใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน 
แบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ต่อส านกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 
ก่อนใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

  ขอ้ 12   ในการให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ส าหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ตรวจสอบหรือด าเนินการใหมี้การตรวจสอบวา่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกนัใดในบญัชีดงักล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด 

(2)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมทราบโดยพลนัเม่ือปรากฏวา่บุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ใหไ้ดรั้บการจดัสรร 
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราดงักล่าว ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจระบุดว้ยวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ 
ตามกรณีใด 

(3)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมทราบ เม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
ท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
จนเป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดแลว้ 

(4)  ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีตอ้งหา้ม 
มิใหน้บัรวมจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว 

(5)  ไม่จ่ายเงินปันผลใหก้บับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นในส่วนท่ีตอ้งหา้ม 
และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดิน ส าหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือ  
หน่วยลงทุนท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั 
บริษทัหลกัทรัพย ์
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การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

หมวด 3 
การใหบ้ริการคา้ตราสารหน้ี 
    

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการคา้ตราสารหน้ีตามขอ้ 61 แห่งประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่ราคาท่ีเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคา 
ท่ีแน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้(indicative quotation)  

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเสนอราคาซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นราคาท่ีแน่นอนผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  รับซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามราคาเสนอซ้ือขายดงักล่าว โดยท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ 
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัก าหนดเวลาท่ีราคาเสนอซ้ือขายจะส้ินผล 

(2)  กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือขายดงักล่าวมีเงื่อนไข ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งช้ีแจงเง่ือนไข 
ใหลู้กคา้ทราบอยา่งชดัเจน โดยผูป้ระกอบธุรกิจจะปฏิเสธไม่รับซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามราคาเสนอซ้ือขาย
ดงักล่าวไดเ้ฉพาะกรณีท่ีก าหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขเท่านั้น  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแสดงขอ้เท็จจริง 
ท่ีเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกคา้อยา่งชดัเจนดว้ย 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรับซ้ือตราสารหน้ีจากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจกหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบั 
การเสนอขายตราสารหน้ี  รวมทั้งส่งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ใหเ้ป็นไป 
ตามหนา้ท่ีซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย   
ทั้งน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจส่งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารใหลู้กคา้ก่อนท่ีลูกคา้จะยนืยนั 
การท าธุรกรรม 

ขอ้ 15   เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจอาจไม่เป็นสมาชิกของ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามขอ้ 62 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก็ได ้

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจหยดุประกอบธุรกิจการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 
หรือหยดุใหบ้ริการเก่ียวกบัตราสารหน้ี 
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(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจไดมี้หนงัสือแจง้หยดุตาม (1) ต่อส านกังานแลว้ 
(3)  ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายตราสารหน้ีคงคา้งท่ีจะตอ้งรายงานต่อสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทย 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการมอบหมายบุคลากรใหท้ าหนา้ท่ีแนะน า 
การลงทุนผ่านส่ือหรือแนะน าการลงทุนในงานสัมมนาอยู่แลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใช้บงัคบั  
และบุคลากรดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบหรือหลกัเกณฑก์ารมอบหมาย 
ตามขอ้ 4(1) ผูป้ระกอบธุรกิจยงัคงมอบหมายใหบุ้คลากรดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได้ 
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 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


	ข้อ 7   ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนกำหนดให้ระยะเวลา
	การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงเวลาเปิดและปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
	ที่แตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน สำหรับการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
	(2) ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
	สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการส่งคำสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการส่งคำสั่งของวันทำการถัดไป
	ข้อ 8   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการค้าหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผลให้ลูกค้าทราบ โดยในกรณีที่การซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบโดยชัดเจน
	(2)  รับซื้อหรือเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธ ไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขและเปิดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
	(3)  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ใ...
	ข้อ 9   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบ ธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  เพื่อให้การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนตาม ข้อกำหนดในข้อ 56(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีท...
	(2)  เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนด ในข้อ 56(4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้เสนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยล...
	(3)  เพื่อให้การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ในข้อ 56(5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
	ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในสิบสี่วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
	หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีข้อกำหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น
	ข้อ 10   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ตามข้อ 57 แห่งประกาศมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า จะได้รับกา...
	(1)  การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า
	(2)  การแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
	(3)  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
	(4)  การจัดทำรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
	(5)  การจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม
	ข้อ 11   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
	แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนให้บริการแก่ลูกค้า
	ข้อ 12   ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมแ...
	(1)  ตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด
	(2)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นให้ได้รับการจัดสรร หน่วยลงทุนเกินกว่...
	(3)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน จนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้ว
	(4)  ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม มิให้นับรวมจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
	(5)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม และยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน สำหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือ หน่วยลงทุนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
	บริษัทหลักทรัพย์
	การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
	หมวด 3 การให้บริการค้าตราสารหนี้
	ข้อ 13   ในกรณีที่เป็นการให้บริการค้าตราสารหนี้ตามข้อ 61 แห่งประกาศมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาที่เสนอซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคา ที่แน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (indicative quotation)
	ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่แน่นอนผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
	(1)  รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว โดยทำความเข้าใจกับลูกค้า ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผล
	(2)  กรณีที่ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเท่านั้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิ...
	ข้อ 14   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อตราสารหนี้จากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ การเสนอขายตราสารหนี้  รวมทั้งส่งเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ให้เป็นไ...
	ข้อ 15   เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่เป็นสมาชิกของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามข้อ 62 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก็ได้
	(1)  ผู้ประกอบธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
	หรือหยุดให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้
	(2)  ผู้ประกอบธุรกิจได้มีหนังสือแจ้งหยุดตาม (1) ต่อสำนักงานแล้ว
	(3)  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้คงค้างที่จะต้องรายงานต่อสมาคม
	ตลาดตราสารหนี้ไทย
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