ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 14/2562
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริ การสาหรับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
___________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 14 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 57 ข้อ 58
ข้อ 61 และข้อ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ข้อ 11 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ. 51/2558 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 12 และข้อ 25/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และ
การให้บริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลงวันที่
6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่ อง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทธ. 94/2558 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และ
การให้บริ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
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ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 12/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2558
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 1/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2560
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 1/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 4 ข้อกาหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การในเรื่ องดังต่อไปนี้
ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(1) ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน และ
บุคลากร ให้เป็ นไปตามหมวด 1
(2) การให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นหน่วยลงทุน
ให้เป็ นไปตามหมวด 2
(3) การให้บริ การค้าตราสารหนี้ ให้เป็ นไปตามหมวด 3
(4) การให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็ นไปตามหมวด 4
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หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ระบบงาน และบุคลากร
ส่วนที่ 1
โครงสร้างองค์กรและความพร้อมด้านบุคลากร
ข้อ 5 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบหรื อที่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ติดต่อ ชักชวนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้า ออกจากหน่วยงานและบุคลากรที่ตดั สิ นใจลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(2) แบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ให้บริ การด้านหลักทรัพย์ (front office)
ออกจากหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบตั ิการด้านหลักทรัพย์ (back office) และต้องจัดให้มีระบบ
การสอบยันการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว
ส่วนที่ 2
การบริ หารและจัดการความเสี่ ยง
ข้อ 6 ในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกาหนดนโยบาย
หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับลักษณะและระดับความเสี่ ยง ลักษณะการดาเนินธุรกิจ หรื อแผนกลยุทธ์ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความเสี่ ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และ
การประเมินค่าความสี่ ยง
(2) การจัดการกับความเสี่ ยง
(3) การติดตามและทบทวนความเสี่ ยง
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(4) การรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ในการกาหนดนโยบายหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ตามวรรคหนึ่ง ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ และ
ต้องจัดให้มีการให้ความรู ้และคาแนะนาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของนโยบายหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
ส่วนที่ 3
การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ
ข้อ 7 ในการจัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่
ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มี
อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงรู ้หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
(3) จัดให้มีมาตรการป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ โดยให้จดั เก็บตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคาขอเปิ ดบัญชีและการทาสัญญากับลูกค้า
การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริ งของลูกค้า ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง และผูม้ ีอานาจควบคุม การทาธุรกรรม
ของลูกค้า หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า วัตถุประสงค์
การลงทุน ระดับความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งหรื อทบทวนข้อมูลดังกล่าว ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ต้องจัดให้มีเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวและจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบได้ทนั ที และต้องเก็บ
ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการปิ ดบัญชีหรื อเลิกสัญญากับลูกค้า
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(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ไม่วา่ จะดาเนิ นการในรู ปแบบเอกสารหรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวและเก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
มีการซื้ อขาย โดยในระยะเวลา 2 ปี แรกต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบ
ได้ทนั ที
ในกรณี ที่เป็ นการให้คาแนะนา การรับส่ งคาสั่งซื้ อขาย หรื อการเจรจาตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนทางโทรศัพท์ เครื่ องบันทึกเสี ยงหรื อเครื่ องมือสื่ อสารอื่นใด ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บ
บันทึกการดาเนินการดังกล่าวด้วยเทปบันทึกเสี ยงหรื อสิ่ งบันทึกเสี ยงในรู ปแบบอื่น เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีการดาเนินการดังกล่าว โดยหากมีขอ้ ร้องเรี ยนและการดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ต่อไปจนกว่าจะดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนแล้วเสร็จ
(3) รายงานหรื อบทความการวิเคราะห์การลงทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดเก็บไว้
อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่เผยแพร่ รายงานหรื อบทความการวิเคราะห์ดงั กล่าวให้แก่ลูกค้า
โดยจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบได้ทนั ที
ในกรณีที่เป็ นการให้คาแนะนาโดยผูป้ ระกอบธุรกิจต่างประเทศ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการให้คาแนะนา ทั้งบทวิเคราะห์หรื อเอกสารประกอบการให้คาแนะนา
อื่นใดไว้อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่มีการให้คาแนะนาดังกล่าวในประเทศไทย
หมวด 2
การให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นหน่วยลงทุน
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 9 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานที่ลูกค้าสามารถใช้แสดงสิ ทธิในความเป็ น
เจ้าของหน่วยลงทุนและใช้อา้ งอิงต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ
เอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนที่ออกให้โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และในกรณีที่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ
ของลูกค้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจระบุขอ้ จากัดสิ ทธิเช่นว่านั้นในหลักฐานดังกล่าวด้วย
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ส่วนที่ 2
การให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หน่วยลงทุน
ข้อ 10 ในกรณี ที่โครงการจัดการกองทุนและหนังสื อชี้ชวนกาหนดให้ระยะเวลา
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน
แตกต่างจากระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงเวลาเปิ ดและปิ ดรับคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่แตกต่างจากระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสื อชี้ชวน สาหรับการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ในกรณี ที่ลูกค้ามีคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
สาหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการส่ง
คาสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็ นการส่ งคาสั่งของวันทาการถัดไป
ส่วนที่ 3
การให้บริ การค้าหน่วยลงทุน
ข้อ 11 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การค้าหน่วยลงทุน ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกาหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้ อขายจะสิ้ นผลให้ลูกค้าทราบ
โดยในกรณีที่การซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบโดยชัดเจน
(2) รับซื้อหรื อเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผูป้ ระกอบธุรกิจจะปฏิเสธ
ไม่รับซื้อหรื อขายได้เฉพาะกรณีที่กาหนดไว้เป็ นเงื่อนไขและเปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
(3) ในกรณี ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นมีการกาหนดสิ ทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลสภาพคล่องไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว
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ส่วนที่ 4
การให้บริ การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน
ข้อ 12 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้การจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
ตามข้อกาหนดในข้อ 56(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสื อชี้ชวน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ในหนังสื อชี้ชวนไม่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุนไว้
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการจองซื้อ และเงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยเปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนและต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้น้ นั ด้วย
(2) เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อ 56(4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูเ้ สนอขายหน่วยลงทุน หรื อแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ออกจากบัญชีทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจภายในวันทาการถัดจากวันที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยต้องไม่นาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด ๆ
(3) เพื่อให้การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าเป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อ 56(5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หากผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมี
ข้อกาหนดให้ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลานั้น
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ส่วนที่ 5
การให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ข้อ 13 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ตามข้อ 57 แห่ งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดให้มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้า
จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างสุ จริ ตและเป็ นธรรมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาบัญชีรายชื่อลูกค้า
(2) การแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(3) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
(4) การจัดทารายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั
(5) การจัดส่ งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อ 14 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแจ้งการเริ่ มให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต่อสานักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
ก่อนให้บริ การแก่ลูกค้า
ข้อ 15 ในการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) สาหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนิ นการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ตรวจสอบหรื อดาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ในบัญชีดงั กล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กาหนด
(2) แจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีน้ นั ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กาหนด ทั้งนี้
ในกรณีที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้รับยกเว้นให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราดังกล่าว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจระบุดว้ ยว่าเป็ นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกรณีใด
(3) แจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทราบ เมื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กาหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
จนเป็ นไปตามอัตราที่กาหนดแล้ว
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(4) ไม่นบั คะแนนเสี ยงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่ตอ้ งห้าม
มิให้นบั รวมจานวนเสี ยงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(5) ไม่จ่ายเงินปันผลให้กบั บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่ วนที่ตอ้ งห้าม
และยกเงินปั นผลส่ วนดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน สาหรับกรณี การเกินสัดส่ วนการถือ
หน่วยลงทุนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
การพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริ ษทั จัดการ
หมวด 3
การให้บริ การค้าตราสารหนี้
ข้อ 16 ในกรณี ที่เป็ นการให้บริ การค้าตราสารหนี้ตามข้อ 61 แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาที่เสนอซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นราคา
ที่แน่นอน (firm quotation) หรื อเป็ นราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (indicative quotation)
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นราคาที่แน่นอน ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) รับซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว โดยทาความเข้าใจกับลูกค้า
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับกาหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้ นผล
(2) กรณี ที่ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้
ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยผูป้ ระกอบธุรกิจจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้ อขาย
ดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ที่กาหนดไว้เป็ นเงื่อนไขเท่านั้น ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริ ง
ที่เป็ นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าอย่างชัดเจนด้วย
ข้อ 17 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจรับซื้ อตราสารหนี้ จากบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพื่อนาไป
จาหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องแจกหนังสื อชี้ชวนหรื อข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
รวมทั้งส่ งเอกสารสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet) ให้เป็ นไปตามหน้าที่ซ่ ึงบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายตราสารหนี้และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดว้ ย ทั้งนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจส่ งเอกสารสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ของตราสารให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะยืนยันการทาธุ รกรรม
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ข้อ 18 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้ ผูป้ ระกอบธุ รกิจอาจไม่เป็ นสมาชิกของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามข้อ 62 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก็ได้
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้
หรื อหยุดให้บริ การเกี่ยวกับตราสารหนี้
(2) ผูป้ ระกอบธุรกิจได้มีหนังสื อแจ้งหยุดตาม (1) ต่อสานักงานแล้ว
(3) ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการซื้ อขายตราสารหนี้คงค้างที่จะต้องรายงานต่อสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อ 19 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่ข้ ึนทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยให้เป็ นไปตามแบบ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกาหนด
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ให้การรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้
รวมถึงการรายงานการทาธุ รกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกูย้ มื ด้วย
หมวด 4
การให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้ อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 20 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องไม่รับรองกับลูกค้าว่าการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะ
มีกาไรหรื อผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอน หรื อรับรองว่า จะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กาหนดแน่นอน
เว้นแต่เป็ นการให้คารับรองตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ผูป้ ระกอบธุรกิจต้อง
แจ้งถึงฐานะดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าได้แสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้จดั เก็บหลักฐานดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 8
(1) หลักฐานเกี่ยวกับการรับส่ งคาสั่งซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(2) หลักฐานยืนยันการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติม ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
เรี ยกให้ลูกค้านาทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิม่ เติม
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(3) บัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าแต่ละราย
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องส่งหลักฐานยืนยันการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้าภายในวันทาการถัดจากวันที่มีการเรี ยกหลักประกัน
เพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้น
หลังเวลาปิ ดทาการซื้อขายภาคปกติ เป็ นการซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันทาการถัดจาก
วันที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้ทาการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้านั้นให้แก่ลูกค้า
ข้อ 22 ในการจัดทาบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
แต่ละราย ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของลูกค้า โดยให้ระบุวา่ เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายย่อย
และในกรณี ที่ลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรื อหลายทอดผ่านบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account) ให้ระบุกรณีดงั กล่าวไว้ดว้ ย
(2) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ลูกค้าอาจมีได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(3) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่ (open interest)
(4) จานวนและประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้านามาวางเป็ นหลักประกัน หรื อเพื่อชาระ
ราคาและส่ งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อสัญญาครบกาหนด
(5) ผลกาไรขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและมูลค่าหลักประกัน
คงเหลือภายหลังจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(6) จานวนและประเภทของทรัพย์สินที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ
ข้อ 23 ให้บรรดาคาสั่งหรื อหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่า
จะได้มีคาสั่งหรื อหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
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ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนด
ตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

