
 
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สธ. 6/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและ 
ใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัท่ี 9) 

___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 30 และขอ้ 38 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  และขอ้ 12(3/1) และขอ้ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 49/2562   
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 28 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 35/2557  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 28   ในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดท่ีก าหนด
ไวใ้นหมวดน้ีเพิ่มเติม นอกเหนือจากการปฏิบติัต่อลูกคา้ตามปกติ เพื่อใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้
เป็นไปตามขอ้ 12(3/1) ขอ้ 25/4 ขอ้ 30 และขอ้ 38 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” 
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ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (7/1) ของขอ้ 30 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 35/2557  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อ 
และใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 5/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและให้บริการลูกคา้
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี  
12 มกราคม พ.ศ. 2564 
  “(7/1)  ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีมีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อตราสารมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีคืน
จากผูอ้อกตราสารดอ้ยกวา่เจา้หน้ีสามญั แต่ดีกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้สามญัของผูอ้อกตราสาร  
และครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (subordinated perpetual bond)” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 32/1 และขอ้ 32/2 ของหมวด 6 การติดต่อและ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น  
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 35/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในรายละเอียดเก่ียวกบัการติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 3/2560  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั
การติดต่อและใหบ้ริการลูกคา้ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

“ขอ้ 32/1   ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(7/1) เป็นคร้ังแรก ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การทดสอบ
ความรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเพือ่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือ
การท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวก่อนการใชบ้ริการ  ทั้งน้ี แบบทดสอบจะตอ้งครอบคลุม
ถึงลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทน จากการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าว  

ขอ้ 32/2   ในกรณีท่ีผลการทดสอบความรู้ของลูกคา้ตามขอ้ 32/1 แสดงวา่ผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นตามขอ้ 30(7/1) อาจไม่เหมาะสมกบัลกูคา้ ใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจจดัใหมี้การเตือนใหลู้กคา้ทราบวา่ลูกคา้ไม่เหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ ์
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ในตลาดทุนดงักล่าว และตอ้งไม่น าเสนอบริการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นแก่ลูกคา้  เวน้แต่ในกรณีท่ีลูกคา้รายใดประสงคจ์ะลงทุนหรือท าธุรกรรม
ต่อไป ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถน าเสนอบริการแก่ลูกคา้ได”้ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


