
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 35/2556 
เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  

และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ฉบบัประมวล) 
__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 98(3) (5) และ (7) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 109 วรรคหน่ึง  
มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และ 
มาตรา 18 มาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
และขอ้ 16(6) แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555  และ 
ขอ้ 5 วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อ
ธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป เวน้แต่ 
  (1)  ขอ้ 42(8) ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 
  (2)  ขอ้ 34 วรรคสอง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจ
ความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเหมาะสม (basic asset allocation) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 
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หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
วตัถุประสงคก์ารก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ 

_________________________ 

  ขอ้ 2   เน่ืองจากการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ 
ในระบบตลาดทุน ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
จึงก าหนดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นมาตรฐานท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็น
การใหบ้ริการท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้เป็นส าคญั ปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ และ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนและภาพลกัษณ์ของตลาดทุนไทย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัการในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ 

___________________________ 

  ขอ้ 3   ในการด าเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการ 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัการด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยในการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินธุรกิจในเร่ืองใดท่ีประกาศน้ีหรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฉบบัอ่ืน  รวมทั้งประกาศหรือแนวทางท่ีออกตามประกาศน้ีหรือประกาศ
ดงักล่าว มิไดมี้ขอ้ก าหนดไว ้หรือมีขอ้ก าหนดแต่จ าเป็นตอ้งพิจารณาหรือตีความขอ้ก าหนดดงักล่าว  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินธุรกิจ พิจารณา หรือตีความให้เป็นไปตามหลกัการของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ส่วนท่ี 3 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 

__________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประกอบธุรกิจในฐานะผูมี้วชิาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2 
  (2)  โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงาน  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3 
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  (3)  การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมีรายละเอียด 
ตามหมวด 4 
  (4)  การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5 
  (5)  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6 
  (6)  ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ  โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7 
  ในการออกขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีมีผลเป็นการยกเลิกขอ้ก าหนดตามประกาศ 
ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน  
พ.ศ. 2556  และรวมถึงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
แนวทาง ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศท่ียกเลิกดงักล่าว  
การปฏิบติัตามประกาศน้ีในระยะแรกใหเ้ป็นไปตามบทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8 

ส่วนท่ี 4 
อ านาจส านกังาน 

__________________ 

  ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั ทั้งน้ี การก าหนด
หลกัเกณฑด์งักล่าว อาจก าหนดตามประเภทธุรกิจหรือประเภทผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนก็ได ้
  (2)  ก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจบางประเภทไดรั้บการผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศน้ีเป็นการทัว่ไปเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ขอ้ก าหนดในเร่ืองดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 (ข)  ไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัสภาพการประกอบธุรกิจ 
 (ค)  ไม่มีความจ าเป็นส าหรับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนบางประเภท 
  (3)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี  
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจ 
ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
ในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
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  (4)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจกระท าการท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขอความเห็นชอบ 
การด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการด าเนินการนั้นก็ได ้
  (5)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือขอ้ก าหนด 
ท่ีส านกังานออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนั้นแกไ้ข
หรืองดเวน้การกระท า หรือสั่งใหก้ระท าการ ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดอยา่งสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (6)  เพื่อใหส้ านกังานสามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกังาน
ก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานภายในระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสมได ้หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีโดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูป้ระกอบธุรกิจจนเกินสมควร   
ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังานจะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบ ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ผูล้งทุน หรือ
ตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดให้ด าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได ้
 (ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผลตาม
สภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 5 
บทนิยาม 

__________________ 

  ขอ้ 6   ในประกาศน้ี 

  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไม่รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการเงินร่วมลงทุนหรือ
การเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์และผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
  “ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ และใหห้มายความรวมถึง 
กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย 
  “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “การโฆษณา”  หมายความวา่   การท าใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือ 
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยทาง
ขอ้ความ ภาพ เสียง เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไม่วา่จะกระท าผา่นส่ือ หรือเคร่ืองมือใด ๆ 
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  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การใหข้องสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ลูกคา้ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการหรือตอบแทนท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเสนอ 
   “ผูล้งทุนสถาบนั”   หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 

 “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”   หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่” 
   “ผูล้งทุนรายใหญ่”   หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผูล้งทุนรายใหญ่” 
  “สมาคม”  หมายความวา่ 
  (1)  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียน 
กบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
  (2)  สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

 
 
 
 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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หมวด 2 
การประกอบธุรกิจในฐานะผูมี้วชิาชีพ 

__________________ 

  ขอ้ 7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกอบธุรกิจและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้
ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 
  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูป้ระกอบธุรกิจ  รวมทั้งรักษา
ความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความสมเหตุสมผลซ่ึงเหมาะสมกบั
เวลา ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ  และการใหบ้ริการ 
  (3)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของลูกคา้ 
  (4)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลใหลู้กคา้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือหนา้ท่ี
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีลูกคา้แจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น 
  (5)  ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีจะท าให้ 
การท าธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า  
เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนท่ี 4 ของหมวด 4 หรือเป็น
หนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าตามกฎหมาย 
  (6)  ไม่รับหรือใหค้่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือ 
บริการยิง่กวา่ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือให้เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ 
  (7)  ดูแลไม่ใหมี้การน าทรัพยากรของผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือ 
ถูกน าไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

  ขอ้ 8   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากร กระท าการ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และตอ้งมีมาตรการอยา่งเหมาะสมท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวผกูพนั 
ท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดนั้น 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการแกไ้ข ควบคุม และลงโทษ ตามความร้ายแรงของ 
การกระท าของบุคคลตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัการตามประกาศน้ี 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน หรือการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดงักล่าว 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามแนวทางของสมาคมนั้นดว้ย 
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  ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติังานของบุคลากร
ของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยแนวทางดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ดูแลใหบุ้คลากรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติังานนั้นดว้ย 

  ขอ้ 10   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดั
ความรับผดิของผูป้ระกอบธุรกิจเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนกบัลูกคา้ อนัเน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ประกาศน้ี 

หมวด 3 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

__________________ 

  ขอ้ 11   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน ตลอดจน
บุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรับผิดชอบ  
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงลกัษณะ ขนาด 
ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 
  2 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายงานการเปล่ียนแปลงระบบงานดงักล่าวต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 12   โครงสร้างการบริหารจดัการและระบบงานตามขอ้ 11 ตอ้งครอบคลุม 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวธีิปฏิบติัของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอยา่งชดัเจน ครบถว้น และเขา้ใจไดง่้าย 
  (2)3  การก าหนดโครงสร้างองคก์ร บทบาท อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 
ในการด าเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรท่ีชดัเจน 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 51/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 62/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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  (3)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสม  
น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถใหบ้ริการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ 
ลูกคา้ และเพื่อใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตรงตามหนา้ท่ีและ 
ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3/1)  ระบบงานในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 25/1 
  (4)  ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (5)  ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (6)  การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกดา้นอยา่งรัดกุม โดยตอ้งมี
มาตรการอยา่งเพียงพอท่ีจะป้องกนัและจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (7)  ระบบงานและมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18(2) 
  (8)  ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ  
(proprietary trading) ซ่ึงเหมาะสมและเพียงพอท่ีสามารถป้องกนัมิใหก้ารลงทุน 
         (ก)  ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจ 
         (ข)  เป็นผลใหก้ารซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
         (ค)  มีลกัษณะเป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมในฐานะผูมี้วชิาชีพ 
         (ง)  ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ลูกคา้หรือความไม่เป็นธรรมกบั
ลูกคา้ 
  (9)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดย 
         (ก)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษาหรือจดัการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ ตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการอยา่งเพียงพอในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้  และ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศเฉพาะท่ีก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
         (ข)  ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหท้รัพยสิ์นของลูกคา้อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษา 
ของบุคคลท่ีสาม  ตอ้งจดัให้มีระบบการรับและส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกคา้ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบั
บุคคลท่ีสามท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถติดตามผลการรับและส่งมอบนั้นได ้ โดยระหวา่งรอการส่งมอบ 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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ดงักล่าวหรือรอการลงทุนเพื่อลูกคา้  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
เพื่อมิใหสู้ญหาย เสียหาย หรือมีการทุจริตในทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
  (10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจ (compliance)  
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัใหมี้หน่วยงานก ากบัดูแล 
การปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (11)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (12)  ระบบการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และปลอดภยั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามขอ้ 14 
  (13)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการใหบ้ริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
           (ก)  การวเิคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 49 
           (ข)  การใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ (omnibus account) 
ตามขอ้ 57 
           (ค)  ระบบงานเพิ่มเติมท่ีประกาศอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนท่ีก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย 

  ขอ้ 13  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในจ านวนท่ีเพียงพอ 
กบัการประกอบธุรกิจ โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่มีประวติัในทางท่ีเส่ือมเสีย 
  ในกรณีท่ีบุคลากรตามวรรคหน่ึงตอ้งไดค้วามเห็นชอบจากส านกังานก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้บุคลากรดงักล่าวผา่นการให้ความเห็นชอบของส านกังานและตอ้งปฏิบติัตาม 
มาตรฐานท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดดว้ย 

  ขอ้ 14   ในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระบบการจดัการและจดัเก็บท่ีรัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน าขอ้มูล 
เอกสาร หรือหลกัฐาน มาใชง้านหรือตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 
  (2)  ระบบตาม (1) ตอ้งสามารถป้องกนั 
        (ก)  การแกไ้ข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย อยา่งไม่เหมาะสม 
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        (ข)  การใชห้รือการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือขดักบักฎหมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสาร หลกัฐาน หรือขอ้มูล ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรือขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผย 
หรือยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
  (3)  จดัใหมี้บุคลากรท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลและรับผดิชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐาน 
และขอ้มูล เพื่อใหก้ารจดัการและจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานเป็นไปตามระบบใน (1) และ
สามารถป้องกนักรณีตาม (2) ได ้

  (4)  ในกรณีท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร 
หรือหลกัฐาน ในประกาศฉบบัใดไวเ้ป็นการเฉพาะ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 

หมวด 4 
การป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

_______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

_______________________ 

  ขอ้ 15   การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้หมายความถึงผลประโยชน์ 
ท่ีขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผลประโยชน์ของลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
  (2)  ผลประโยชน์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนัของผูป้ระกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการหลายประเภทหรือหลายลกัษณะธุรกิจซ่ึงลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจมีผลประโยชน์
ท่ีขดัแยง้กนั 

  ขอ้ 16   การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหมวดน้ี ใหค้รอบคลุมถึง 
การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  แสวงหาประโยชน์โดยใหลู้กคา้เป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 
  (2)  ท  าธุรกรรมโดยอาศยัขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ หรือกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และขอ้มูลดงักล่าวไม่เปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
  (3)  ไดรั้บหรือจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่วา่ในรูปเงิน ส่ิงของ หรือ
บริการจากบุคคลใด ๆ ยิง่กวา่ประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บจากการประกอบธุรกิจ 
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  (4)  ไดรั้บหรือจะไดรั้บค่าตอบแทน โดยเอ้ือประโยชน์แก่ลูกคา้รายใด ๆ ยิง่กวา่
ประโยชน์ของลูกคา้อีกรายหน่ึง ซ่ึงท าใหมี้การเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้อีกรายหน่ึงท่ีอยู ่
ในกลุ่มลูกคา้ประเภทเดียวกนัซ่ึงควรจะไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนั 
  (5)  ไม่สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจ ใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บประโยชน์จากผลของการให้บริการ 
แก่ลูกคา้หรือการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีลูกคา้พึงไดรั้บ หรือเน่ืองจาก 
มีประโยชน์ท่ีขดักนัเองระหวา่งลูกคา้ 
  (6)  ท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจนั้นเองหรือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 2 
มาตรการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

__________________ 

  ขอ้ 17   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ และ 
มีการส่ือสารใหท้ัว่ถึงในองคก์ร รวมทั้งตอ้งด าเนินการและควบคุมดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 18   นโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 17   
ตอ้งมีสาระอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ
ทุกขั้นตอน 
  (2)  ก าหนดระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
         (ก)  ท  าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้แต่ละประเภทจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ในแต่ละประเภทนั้น 
         (ข)  สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งรัดกุมเพื่อไม่ใหมี้การใชข้อ้มูลหรือโอกาสจาก 
การใหบ้ริการไปใชใ้นทางมิชอบ 
         (ค)  จดัใหห้น่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงอาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แยกส่วนการปฏิบติังานหรือแบ่งแยกพื้นท่ีการปฏิบติังาน และก าหนดวธีิ
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ปฏิบติังานเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการปฏิบติังานของหน่วยงานและ
บุคลากรดงักล่าว 
         (ง)  ก าหนดระเบียบปฏิบติัหรือป้องกนัการมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดงัต่อไปน้ี 
   1.  การหา้มการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การกระท าท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 16 เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีประกาศน้ีใหก้ระท าได ้
   2.  การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลอ่ืน 
   3.  การเปิดบญัชี และการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถติดตามและตรวจสอบ 
การลงทุนของบุคคลดงักล่าวได ้

  (3)  มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการและ
ระบบงานท่ีก าหนดไวต้าม (2) 
  (4)  ก าหนดใหมี้การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเพื่อป้องกนั
และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม (2) เป็นประจ า โดยอยา่งนอ้ยตอ้งทบทวนทนัที 
เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ และรายงานการทบทวนความเหมาะสมดงักล่าวต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (5)  มีการก าหนดมาตรการดงัต่อไปน้ี ส าหรับกรณีท่ีปรากฏวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือบุคลากรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระบบงานหรือมาตรการท่ีก าหนดไว ้
        (ก)  ลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคลากร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามความเหมาะสม 
        (ข)  เยยีวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกคา้ (ถา้มี) 
        (ค)  ทบทวนระบบงานและมาตรการดงักล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระบบงานและมาตรการท่ีก าหนดไว ้
        (ง)  รายงานการด าเนินการตาม (ก) ถึง (ค) ใหส้ านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ส่วนท่ี 3 
ธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งหา้มมิใหก้ระท า 

__________________ 

  ขอ้ 19   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการท่ีมีลกัษณะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 16  เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีใหก้ระท าไดต้ามส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 20   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่กระท าการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือมีลกัษณะ
เป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือผูล้งทุนทัว่ไป โดยการใชข้อ้มูลหรือโอกาสจากการใหบ้ริการ ในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ท  าธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนก่อนด าเนินการเพื่อลูกคา้  
โดยอาศยัขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขาย หรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้หรือการตดัสินใจ
ลงทุนเพื่อลูกคา้ (front run) 
  (2)  อาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุนท่ีตนเองจดัท าหรือไดรั้บมาเพื่อจะ
เผยแพร่ ก่อนมีการเผยแพร่การวเิคราะห์ดงักล่าว เพื่อซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  (3)  ซ้ือขายหรือเขา้ท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนโดยใชข้อ้มูลภายในท่ีน่าจะ 
เป็นการเอาเปรียบต่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในนั้นใหบุ้คคลอ่ืนไดใ้ชป้ระโยชน์ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (3) ค าวา่ “ขอ้มูลภายใน” หมายความวา่ ขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงใด ๆ อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย
เป็นการทัว่ไป 

  ขอ้ 21   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่ใชบ้ญัชีซ้ือขายหรือบญัชีเพื่อการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของลูกคา้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ส่วนท่ี 4 
ธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสามารถกระท าได ้

__________________ 

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีเหตุอนัสมควรท่ีจะท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 16(6) ผูป้ระกอบธุรกิจจะท าธุรกรรมดงักล่าวไดเ้ม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เป็นธุรกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ หรือจ าเป็นและ 
เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในสถานการณ์ขณะนั้น 
  (2)  เป็นการท าธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางคา้ปกติเสมือนเป็นการท า
ธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 
  (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขเพิ่มเติมท่ีส านกังานประกาศก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ปฏิบติัก่อนการท าธุรกรรม เพื่อใหมี้ความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกบัลูกคา้ (ถา้มี) 

  ขอ้ 23   เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดท้  าธุรกรรมตามขอ้ 22 เรียบร้อยแลว้ ใหเ้ปิดเผยผล 
การท าธุรกรรมดงักล่าวใหลู้กคา้หรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนลูกคา้ทราบอยา่งเพียงพอและเหมาะสมดว้ย 

  ขอ้ 24   ในกรณีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมหรือ 
กองทุนส่วนบุคคล ประสงคจ์ะท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทุน หรือ
ระหวา่งลูกคา้ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของตนเอง (cross trade) ธุรกรรมท่ีจะท านั้นตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นธุรกรรมท่ีมีความเหมาะสมต่อลกัษณะ นโยบายการลงทุน และความจ าเป็น 
ในการลงทุนของกองทุนหรือลูกคา้ ทั้งดา้นผูซ้ื้อและดา้นผูข้าย 
  (2)  ยกเลิก 
  (3)  ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ 22 

  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ได ้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งลงทุนดว้ยความระมดัระวงั  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ก่อนประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจ 

หมวด 5 
การติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 25/1   ในการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้ 
ระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ช่องทางการติดต่อและ 
ใหบ้ริการ การเปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบ และบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจ  
                                                        
 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเส่ียงและความซบัซอ้นของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละประเภท  
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกคา้  รวมทั้งมีการก ากบัดูแลใหก้ารติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
เป็นไปตามระบบงานท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึนดว้ย 

ขอ้ 26   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกคา้รายใหม่  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหลู้กคา้ทราบ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
และพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการดงักล่าว 
  (1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อลูกคา้ 
  (3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
  (4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และเง่ือนไข ท่ีลูกคา้มีหรือตอ้งปฏิบติัเม่ือใชบ้ริการ 
  (5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
  (6)  วธีิปฏิบติัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และวธีิปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึน 

  ขอ้ 27   การติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการใหลู้กคา้ 
ลงนามรับทราบหรือยอมรับการใหบ้ริการหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นรูปเอกสารหรือรูปแบบท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้

  ขอ้ 28   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีมีระบบ 
การควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
ตอ้งชดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่ท าใหลู้กคา้ส าคญัผดิ 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจอ่ืนหรือใหบ้ริการอ่ืน
นอกเหนือจากการใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดว้ย   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้การใหบ้ริการเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการแบ่งแยกพื้นท่ีในการติดต่อหรือใหบ้ริการลูกคา้ออกจากพื้นท่ีการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนหรือใหบ้ริการอ่ืนอยา่งเป็นสัดส่วน และจดัใหมี้ป้ายหรือแสดงสัญลกัษณ์ใหลู้กคา้เห็นได ้
อยา่งชดัเจน 
  (2)  จดัใหบุ้คคลท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แสดงตนต่อลูกคา้วา่เป็น 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจใหท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน   
ทั้งน้ี ตอ้งแสดงตนตามวธีิการและช่องทางท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด 
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ส่วนท่ี 1 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 30   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรวบรวมและประเมินขอ้มูล
ของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าความรู้จกัลูกคา้ 
  (2)  จดัประเภทลูกคา้ 
  (3)  ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (4)  พิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
  ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการ
เฉพาะวรรคหน่ึง (3) ในการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 31   ในการรวบรวมและประเมินขอ้มูลของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคต์ามขอ้ 30   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง และขอ้มูลของผูมี้อ านาจ 
กระท าการแทนบุคคลดงักล่าว (ถา้มี) 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถและแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้น ามาใชใ้นการช าระหน้ี 
และการวางหลกัประกนัของลูกคา้  ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะใชบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวประกอบดว้ย 
  (3)  ขอ้มูลอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
         (ก)  ฐานะทางการเงิน และในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ (asset profile) ประกอบการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหไ้ดม้าซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
         (ข)  ประสบการณ์ในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (ค)  ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (ง)  วตัถุประสงคใ์นการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
         (จ)  ความเส่ียงท่ียอมรับได ้

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 18/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์ 
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 32   ในการท าความรู้จกักบัลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้าม 
ขอ้ 31 เพื่อระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริง 
ของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการ 

  ขอ้ 33   ในการจดัประเภทลูกคา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บตามขอ้ 31 
เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทลูกคา้ วตัถุประสงคใ์นการลงทุนและความเส่ียง 
ท่ียอมรับไดข้องลูกคา้  รวมทั้งใหข้อ้มูลและค าเตือนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละประเภท 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถจดัประเภทลูกคา้ได ้ 
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการลูกคา้โดยจดัเป็นประเภทลูกคา้ทัว่ไป 
  เม่ือไดท้  าการจดัประเภทลูกคา้แลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึง 
ผลการจดัประเภทของลูกคา้ และตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิ ขอ้จ ากดัสิทธิ และระดบัความเส่ียง  
ของลูกคา้แต่ละประเภทดว้ย รวมทั้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่อาจขอเปล่ียนประเภทเพื่อรับการบริการ 
เช่นเดียวกบัประเภทลูกคา้ทัว่ไปได ้

  ขอ้ 34   ในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุน ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 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 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 18/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์ 
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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  (4)  ลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนโดยการจองซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ซ่ึงลูกคา้ไดรั้บ 
สิทธิในการจองเน่ืองจากมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ีประกอบกนั 
  (ก) ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นมีความเส่ียงไม่เกินกวา่ระดบัความเส่ียงในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น 
  (ข)  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนนั้นเสนอขายโดยบริษทัท่ีจะเขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
เป็นคร้ังแรกและแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ หรือเสนอขายโดยบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  (ค)  บริษทัจดทะเบียนท่ีลูกคา้เป็นผูถื้อหุ้นอยูน่ั้น มีการถือหุน้ในบริษทัตาม (ข) 
        (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 าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนท่ีเหมาะสม  
(basic asset allocation) โดยพิจารณาจากการประเมินความเหมาะสมดงักล่าว 
  การจดัท าค าแนะน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน 
ตามวรรคสอง ตอ้งกระท าโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และเป็นไปตามหลกัวชิาการ 
อนัเป็นท่ียอมรับ 

ขอ้ 34/15   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเสนอขายเฉพาะผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็น
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ผูป้ระกอบธุรกิจ 
จะไม่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ก็ได ้
                                                        
5 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 17/2562 เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและ
การใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 35   ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรม
ของลูกคา้ได ้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการ เวน้แต่ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพและ
ด าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

  ขอ้ 35/1   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลใหลู้กคา้ลงทุนหรือท าธุรกรรมให้เป็นไปตาม 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนตามขอ้ 34 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะลงทุนหรือท าธุรกรรมโดยไม่เป็นไปตามผลการประเมิน 
ความเหมาะสมในการลงทุนหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหลู้กคา้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการลงทุนหรือท าธุรกรรม
ดงักล่าว 

  ขอ้ 36   ในการพิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงใน 
การใชบ้ริการ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจพิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 31 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถดงักล่าวของลูกคา้ 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินหรือพบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสามารถของลูกคา้ใน 
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการไม่วา่ในขณะใด ๆ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิเสธการใหบ้ริการหรือ
จ ากดัขอบเขตการใหบ้ริการ 

  ขอ้ 37   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลท่ีไดรั้บตามขอ้ 31 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือ 
มีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวท่ีท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชป้ระกอบการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 2 
การวเิคราะห์และการแนะน าการลงทุนใหก้บัลูกคา้ 

__________________ 

  ขอ้ 38   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะท าการวิเคราะห์และการแนะน า 
การลงทุนใหก้บัลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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  (1)  จดัใหมี้บุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 13 เป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ดงักล่าว หรือด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนท่ีมีบุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามขอ้ 13 เป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวแทน หรือจดัใหมี้ช่องทางท่ีลูกคา้สามารถติดต่อกบับุคลากรท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 13 ใหท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว 
  (2)  พิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ของลูกคา้ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัประเภทลูกคา้และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือ 
การท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 33 และขอ้ 34 
  (3)  ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีจะแนะน า 
ใหแ้ก่ลูกคา้หรือท่ีลูกคา้สนใจลงทุน โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามขอ้ 42 อยา่งเพียงพอ ไม่บิดเบือน และ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 
  (4)  ด าเนินการใหมี้การแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน รวมทั้งเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน (fact sheet)  
แก่ลูกคา้  ใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีซ่ึงผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งปฏิบติั 
  (5)  ดูแลใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
เป็นไปตามความประสงคข์องลูกคา้ โดยอยา่งนอ้ยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  มีการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแก่ลูกคา้ 
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมเหตุสมผล และไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 
        (ข)  มีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้เขา้ใจลกัษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทน 
ของบริการหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนเป็นอยา่งดี ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
  (6)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งใหเ้วลาลูกคา้อยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้
ลูกคา้ศึกษาขอ้มูลและตดัสินใจใชบ้ริการ 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมและป้องกนัมิใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลซ่ึงยงัไม่ไดรั้บ 
การยนืยนัความถูกตอ้งจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือ 
ท าธุรกรรมของลูกคา้ จนกวา่จะไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ 
ในระหวา่งรอการตรวจสอบ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเตือนให้ลูกคา้ใชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรมดว้ย 

  ขอ้ 39   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้โดยบุคลากร
ต่างประเทศ ให้น าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน 

                                                        
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการมอบหมายใหบุ้คลากร 
จากต่างประเทศเขา้มาใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกคา้  มาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การให้ค  าแนะน า 
แก่ลูกคา้โดยบุคลากรจากต่างประเทศ โดยอนุโลม 

ขอ้ 39/1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าเป็นค าแปลของค าแนะน าหรือบทวิเคราะห์
ของบุคลากรต่างประเทศให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การแปลบทวเิคราะห์ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยดว้ย 

  ขอ้ 40   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะน าเสนอการใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุน 
หรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนใดให้แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าเสนอเฉพาะบริการ 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคา้ โดยค านึงถึงกรณีดงัต่อไปน้ีประกอบกนั 
  (1)  ผลการจดัประเภทลูกคา้ 
  (2)  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุน 
  (3)  ค  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเหมาะสม 
  (4)  บทวเิคราะห์การลงทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าข้ึนเอง 
  (5)  การท่ีลูกคา้จะไดรั้บขอ้มูลหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งหลงัการลงทุนหรือการท าธุรกรรม 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่สนบัสนุนหรือใหค้วามร่วมมือกบัลูกคา้ในการใชบ้ริการท่ี 
เก่ียวกบัการลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน หรือความสามารถช าระหน้ีของ
บุคคลดงักล่าวต่อระบบการช าระราคาและส่งมอบผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ส่วนท่ี 3 
การศึกษาและท าความเขา้ใจผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
__________________ 

  ขอ้ 41   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีจะ 
น ามาใหบ้ริการต่อลูกคา้  และตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ผูท้  าหนา้ท่ีแนะน าบริการของ 

                                                        
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2560  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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ผูป้ระกอบธุรกิจรู้และเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนดงักล่าวเป็นอยา่งดี และสามารถ
น าเสนอขอ้มูลนั้นได ้

  ขอ้ 42   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตามขอ้ 41 ไดแ้ก่ขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะ โครงสร้าง เง่ือนไข และผลตอบแทนของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (2)  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (3)  สภาพคล่องของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือขอ้มูลของผูท่ี้จะท าธุรกรรม 
อีกฝ่ายหน่ึง (ถา้มี) 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (6)  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
  (7)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) 
  (8)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (fund performance) ท่ีใหบ้ริการ
เทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนั โดยตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีแสดงผลการด าเนินงาน 
สูงสุด ต ่าสุด และค่าเฉล่ีย และเทียบกบัตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (benchmark) ของกองทุนรวมท่ีใหบ้ริการ
นั้น (ถา้มี) 
  (9)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนหรือท าธุรกรรม (ถา้มี) 

ส่วนท่ี 4 

การด าเนินการเม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ 
__________________ 

  ขอ้ 43   เม่ือลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการตาม 
ความประสงคข์องลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการดว้ยความรวดเร็วตามสภาพ และดูแลตรวจสอบใหก้ารใหบ้ริการนั้น 
ตรงตามความประสงคข์องลูกคา้ 
  (2)  ด าเนินการใหก้ารใหบ้ริการเก่ียวกบัการลงทุนหรือการท าธุรกรรมเป็นไปตาม 
กลไกตลาด และไดรั้บเง่ือนไขดีท่ีสุดตามสภาพตลาด (duty of best execution) 
  (3)  รายงานหรือแจง้ผลการด าเนินการใหลู้กคา้ทราบโดยมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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  ขอ้ 44   ในกรณีท่ีการใหบ้ริการประเภทใดจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้การท าขอ้ตกลงก่อนเร่ิม
ใหบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้เอกสารท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีท ากบัลูกคา้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการใชภ้าษาและขนาดตวัอกัษรเพื่อแสดงเน้ือหาท่ีอ่านไดง่้าย ชดัเจน และ
เหมาะสมกบัรูปแบบของเอกสาร และมีการเนน้ตวัอกัษรเม่ือเป็นขอ้ความส าคญั เช่น ค าเตือนเก่ียวกบั 
ความเส่ียง เป็นตน้ 

  (2)  เลือกใชข้อ้ความท่ีไม่ท าใหเ้ขา้ใจผดิหรือเป็นการบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
  (3)  ไม่มีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือเป็นขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
  (4)  ครอบคลุมลกัษณะ ขอบเขต เง่ือนไข และช่องทางในการติดต่อการใหบ้ริการ 
  (5)  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูป้ระกอบธุรกิจและ
ลูกคา้ 
  (6)  มีขอ้มูล ค าเตือน ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม หรือความเส่ียงใดๆ ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ 
  (7)  จดัใหลู้กคา้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัการใหบ้ริการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
ก าหนดข้ึน เช่น การใหลู้กคา้จดัหาขอ้มูลเพิ่มเติม การงดใหบ้ริการ เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ 
ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือท าธุรกรรม 
ท่ีไม่เหมาะสม 

  (8)  มีขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ 

หมวด 6 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

__________________ 

ส่วนท่ี 1 
การโฆษณา 

__________________ 

  ขอ้ 45   ความในส่วนน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การโฆษณาท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการใหค้วามรู้ ท าความเขา้ใจ หรือแจง้ขอ้เทจ็จริง 
เก่ียวกบัตลาดทุน การลงทุน ภาคการผลิตและบริการ หรือภาพรวมของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่ละ
ประเภทหรือโดยรวม 
  (2)  การโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อหลกัทรัพยโ์ดยการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 46   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา ตอ้งด าเนินการใหก้ารโฆษณานั้น  
มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวธีิการน าเสนอ เพื่อท าให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูล 
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ท่ีจ  าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือต่อการตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผดิในสาระส าคญั 

  (2)  ไม่เร่งรัดใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุน เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน หรือเป็นการแสดงผลการด าเนินงานในอดีต 
อยา่งเหมาะสม หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
         (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประมาณการผลตอบแทนใน 
แต่ละเง่ือนไข 

         (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผดิ 
  (4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนอยา่งเหมาะสม 
และมีการแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหลกัทรัพย์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ขอ้มูลท่ี 
โฆษณาตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบ  และตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงวา่เป็น 
การโฆษณาในระหวา่งท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ
การเสนอขายหลกัทรัพยย์งัไม่มีผลใชบ้งัคบั 
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั  โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
  (7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้งมี
ขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนตอ้งเป็น 
เน้ือหาหลกั และขอ้มูลการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
  (8)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จะกระท าได้
ต่อเม่ือไดมี้การยืน่ค  าขอจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมต่อส านกังานแลว้ และในกรณีท่ีค าขอดงักล่าว 
ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงวา่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาค าขอนั้น 
จากส านกังาน 
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  (9)  หากเป็นการโฆษณาเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจจะน าค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 
ใด ๆ ไดเ้ฉพาะเม่ือการโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทุนรวมหรือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมนั้น  ทั้งน้ี  
หากเป็นการโฆษณาเพื่อกองทุนรวมหลายกองรวมกนั ตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารคิดค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
จากกองทุนรวมแต่ละกองอยา่งเป็นธรรมดว้ย 
  (10)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูจ้ดัใหมี้การโฆษณา 
เพื่อผูป้ระกอบธุรกิจ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม (1) ถึง (8) 

  ขอ้ 47   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ และตอ้งให้
ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การส่งเสริมการขาย 

__________________ 

  ขอ้ 48   ผูป้ระกอบธุรกิจอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดลูกคา้โดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจ
ใชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตดัสินใจลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูล 
ท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีลูกคา้จะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ เหมาะสม และเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การส่งเสริมการขาย 
  (5)  หากเป็นการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทุนรวม 
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หมวด 7 
ขอ้ก าหนดตามลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ 

__________________ 

ส่วนท่ี 1 
การวเิคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

__________________ 

  ขอ้ 49   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจดัใหมี้การวเิคราะห์การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ใหก้บัลูกคา้ตอ้งจดัใหมี้ระบบงานและมาตรการเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 12 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนน าขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั 
และยงัไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
  (2)  มาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนรับค่าตอบแทน 
จากบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการวเิคราะห์การลงทุนนั้น 
  (3)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนมีความเป็นอิสระ 
ในการท าหนา้ท่ี  โดยไม่ถูกครอบง าหรือไดรั้บอิทธิพลจากผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนหรือบุคคล 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการจดัท าการวเิคราะห์การลงทุน 
  (4)  ระบบควบคุมดูแลใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของตนเองให้เป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตการวเิคราะห์การลงทุนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีเป็นการวเิคราะห์การลงทุนโดยใชข้อ้มูลของบุคคลอ่ืน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
  (1)  พิจารณาคดัเลือกขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั 
  (2)  ตรวจสอบและระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อการสืบคน้เพิ่มเติมได ้
  (3)  ดูแลใหก้ารใชข้อ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล 
ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 

  ขอ้ 51   การวเิคราะห์การลงทุนท่ีจดัท าในรูปบทวเิคราะห์หรือรูปแบบท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด  ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (1)  มีการก าหนดลกัษณะความเส่ียงและความเหมาะสมในการลงทุนอยา่งครบถว้น 
  (2)  มีการแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีชดัเจน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นปัจจุบนั  
ไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหส้ าคญัผดิ และมีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ 
  (3)  ไม่อา้งอิงกบัขอ้มูลท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาหรือท่ีมีการปฏิเสธวา่เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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  (4)  ไม่มีลกัษณะเป็นการกระตุน้หรือยยุงใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพื่อลงทุนหรือท าธุรกรรม 
บ่อยคร้ัง หรือเร่งรัดใหมี้การใชบ้ริการเพื่อการลงทุนหรือเขา้ท าธุรกรรม 
  (5)  จดัท าโดยอาศยัหลกัวชิาอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  (6)  ในสาระท่ีเป็นการตีความ คาดการณ์ ประเมิน หรือความเห็น จะตอ้งมีการระบุ 
ลกัษณะเช่นนั้นไวอ้ยา่งชดัเจน  และตอ้งแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของการตีความ คาดการณ์ ประเมิน  
หรือความเห็นนั้นดว้ย 
  ในการวเิคราะห์การลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท าใหเ้ป็นไปตาม 
แนวทางการจดัท าบทวิเคราะห์ขององคก์รหรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานการจดัท าบทวเิคราะห์ 
ท่ีส านกังานยอมรับ หรือเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดโดยสมาคมดว้ย 

  ขอ้ 52   ในการเผยแพร่การวเิคราะห์การลงทุนไม่วา่ช่องทางหรือวธีิการอ่ืนใด  
ท่ีจดัท าในรูปแบบบทวเิคราะห์หรือรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนใด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการวเิคราะห์การลงทุนก่อนน าไปเผยแพร่ 
  (2)  จดัใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนท าความเขา้ใจและน าบทวเิคราะห์ 
การลงทุนนั้นไปใชป้ระกอบการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)  น าเสนอการวเิคราะห์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท  
โดยใหพ้ิจารณาจากขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดจ้ากการท าความรู้จกัลูกคา้ตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 5 
  (4)  เม่ือมีการเสนอการวิเคราะห์การลงทุนตาม (3) แลว้  ตอ้งมีการน าเสนอการวิเคราะห์ 
การลงทุนต่อลูกคา้นั้นอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบัภาวะการลงทุนหรือความตอ้งการของลูกคา้ 

  ขอ้ 53   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการมอบหมายบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุน 
ผา่นส่ือไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบุคลากรดงักล่าวตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยา่งเพียงพอ 
ท่ีจะท าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนดงักล่าวได ้

  ก่อนการวิเคราะห์การลงทุนผา่นส่ือ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหบุ้คลากรตามวรรคหน่ึง
แสดงตนและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเภทนกัวิเคราะห์ท่ีตนไดรั้บความเห็นชอบใหท้ าหนา้ท่ีได ้

  ขอ้ 54   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุนตอ้งจดัท าบทวเิคราะห์หุน้ 
ดา้นปัจจยัพื้นฐาน (fundamental analysis) และน าเสนอขอ้มูลตามบทวเิคราะห์ดงักล่าวต่อลูกคา้  
โดยการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลบทวเิคราะห์ใหเ้ป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัการจดัท าบทวเิคราะห์ 
ท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
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ส่วนท่ี 2 
การใหบ้ริการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยลงทุน 

__________________ 

  ขอ้ 55   ก่อนการขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัใหมี้การใหค้  าแนะน า 
ท่ีเหมาะสมถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
ความเหมาะสมตามขอ้ 34 

  ขอ้ 56   ในการใหบ้ริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  จดัใหก้ารซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน โดยหาก
จ าเป็นตอ้งใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน ตอ้งเป็น
การแตกต่างในรายละเอียดท่ีไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน และตอ้งเปิดเผยใหลู้กคา้
ทราบอยา่งครบถว้นและชดัเจน 
  (1/1)4  ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการจ ากดัการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน  
ซ่ึงระบุไวใ้นขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งระบุขอ้จ ากดั
ดงักล่าวไวใ้นค าขอเปิดบญัชีเพื่อซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย 
  (2)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่ง 
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยลงทุนท่ีใหบ้ริการซ้ือขายใหลู้กคา้ทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 
  (4)  จดัการและจดัเก็บเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
ลูกคา้อยา่งเหมาะสมเพื่อมิให้เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนปะปนกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (5)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บ 
การจดัสรรหน่วยลงทุนเพื่อใหลู้กคา้สามารถใชป้ระโยชน์จากเงินดงักล่าวไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

  ขอ้ 57   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือลูกคา้ 
(omnibus account) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีระบบงานท่ีรองรับการใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
โดยในการใหบ้ริการดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบวา่จะไดรั้บการปฏิบติัต่อลูกคา้ใน

                                                        
4 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 94/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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เร่ืองใดท่ีมีผลใหลู้กคา้ไดรั้บเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวม รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้หลกัฐานท่ีแสดงไดว้า่ลูกคา้ไดรั้บทราบและยอมรับเง่ือนไขการใหบ้ริการ
ท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย 
  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งดูแลให้การใหบ้ริการตามวรรคหน่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และตอ้งไม่ท าใหลู้กคา้เสียสิทธิ 
ความเป็นเจา้ของหรือเสียผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการดว้ย 

  ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ท่ี 
ตอ้งน าส่งเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหห้รือรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจากบริษทัจดัการกองทุนรวม  
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งน าส่งเงินใหห้รือรับเงินจากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 59   ในกรณีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมเ์ป็นคร้ังแรก 
ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนแต่ละกรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ 
ในการยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว  โดยในกรณีท่ีลูกคา้ใชสิ้ทธิขายคืนหน่วยลงทุน
ควบคู่กรมธรรม ์ผูป้ระกอบธุรกิจจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมิได ้

  ขอ้ 60   ผูป้ระกอบธุรกิจจะซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองได ้ 
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (1)  โครงการจดัการกองทุนรวม และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั 
บริษทัจดัการกองทุนรวม ตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะใหบ้ริการซ้ือขาย 
  (2)  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนตรงกบัวนัท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งซ้ือขายหน่วยลงทุนในราคาเดียวกบัราคา
ขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดค้  านวณตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (3)  การใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
เปิดเผยมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณและประกาศล่าสุด  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถท าใหลู้กคา้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจกบัการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้
  ความในวรรคหน่ึง (2) และ (3) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
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ส่วนท่ี 3 
การคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็น 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี 

__________________ 

  ขอ้ 61   ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการเพื่อคา้ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย ์ 
ประเภทตราสารหน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
ซ้ือขาย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบราคาท่ีเสนอซ้ือขาย เง่ือนไข ระยะเวลาการซ้ือขาย  
และเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับซ้ือขาย อยา่งชดัเจนดว้ย 

  ขอ้ 62   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีคา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งเป็นสมาชิกของ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เพื่อประโยชน์ในการรายงานขอ้มูลการซ้ือขายตราสารหน้ี 

  ขอ้ 63   ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีคา้หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีตอ้งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี  ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัส านกังาน  
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 

ส่วนท่ี 4 
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

ท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
__________________ 

  ขอ้ 64   ในส่วนน้ี 

  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญา”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ขอ้ 65   การใหบ้ริการนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นตวัแทน 
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการไดเ้ฉพาะกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนั
เท่านั้น 
  การใหบ้ริการตามวรรคหน่ึง ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบั
คู่สัญญาท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเท่านั้น 
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  ขอ้ 661   ในกรณีท่ีเป็นการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวเขา้เป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดเ้ฉพาะ 
กบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการเพื่อลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั 

  (2)  นิติบุคคลอ่ืนท่ีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือภาระผกูพนั 
ท่ีนิติบุคคลดงักล่าวมีอยูห่รือจะมีในอนาคตอนัใกลอ้นัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ์

  ขอ้ 67   ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามขอ้ 66(2) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเขา้เป็นคู่สัญญากบั
ลูกคา้ไดเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการป้องกนัความเส่ียง
ของลูกคา้ โดยตอ้งมีความเส่ียง (risk profile) ในทางตรงกนัขา้มกบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะ 
ท าสัญญา หรือเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสามารถลดหรือจ ากดัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นขณะ 
ท าสัญญาอยา่งมีนยัส าคญั และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม  ยกเวน้ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
คู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นเอง 
  ในการใหบ้ริการตามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบจนมัน่ใจวา่ผูบ้ริหาร
สูงสุดหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจของลูกคา้ไดใ้หค้วามเห็นชอบในการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจก่อนเขา้ท าสัญญาแลว้ 

  ขอ้ 67/11   ในการจดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตอ้งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงบุคคลดงักล่าว
ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และความเขา้ใจในธุรกิจจดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

 

 

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2557  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2557  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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ส่วนท่ี 5 
การใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์

__________________ 

  ขอ้ 68   ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  เม่ือลูกคา้มอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้น
อยูใ่นครอบครอง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
         (ก)  ใหลู้กคา้น าหลกัทรัพยห์รือใบตอบรับการโอนหลกัทรัพยท่ี์นายทะเบียนเป็น 
ผูอ้อกหรือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยม์ามอบไวใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจาก 
วนัท่ีไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ข)  บนัทึกบญัชีการขายหลกัทรัพยน์ั้นใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 
ไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดข้ายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ค)  ด าเนินการส่งมอบเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ในวนัท าการท่ีสาม 
นบัแต่วนัท่ีขายหลกัทรัพยน์ั้น 

  (2)  เม่ือลูกคา้มอบหมายใหซ้ื้อหลกัทรัพยใ์ด  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
         (ก)  ใหลู้กคา้ท าสัญญายินยอมวา่ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระราคาหลกัทรัพยภ์ายใน 
ก าหนดเวลาตาม (2)(ค) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขายหลกัทรัพยน์ั้นไดท้นัทีและยนิยอมชดใชค้่าเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ข)  บนัทึกบญัชีการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง  
พร้อมทั้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงจ านวนและราคาของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือได ้ไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีได ้
ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 
         (ค)  ด าเนินการใหลู้กคา้ช าระราคาทนัทีหรืออยา่งชา้ไม่เกินสามวนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 
ซ่ึงตอ้งส่งเงินเขา้มาในประเทศไทยเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการใหลู้กคา้
ช าระราคาภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์ หากลูกคา้ไม่สามารถช าระราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว 
         (ง)  ด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หลู้กคา้ภายในส่ีวนัท าการนบัแต่วนัท่ีซ้ือ 
หลกัทรัพย ์โดยใหร้วมถึงการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศดว้ย  ทั้งน้ี  
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการน าหลกัทรัพยไ์ปลงทะเบียนโอนหลกัทรัพยห์รือแยกหลกัทรัพยก์บัผูอ้อกหลกัทรัพย์
และยงัไม่ไดรั้บหลกัทรัพยน์ั้นจากผูอ้อกหลกัทรัพย ์
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  (3)  เม่ือลูกคา้มอบหมายใหผู้ป้ระกอบธุรกิจซ้ือหลกัทรัพยแ์ละมอบหมายใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ 
ขายหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นโดยท่ียงัมิไดช้ าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
        (ก)  ใหลู้กคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยก่์อนจึงจะช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ใหลู้กคา้ โดยจะใชก้ารหกักลบราคาซ้ือและราคาขายมิได ้

        (ข)  ช าระเงินค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุขอ้ความ 
เขา้บญัชีผูรั้บเงินเท่านั้น 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

  ขอ้ 69   ในการปฏิบติัตามประกาศน้ีในรายละเอียด ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  รวมทั้งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวทาง ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม
ประกาศดงักล่าว หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ แนวทาง ค าสั่ง หรือหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือ 
วางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 70   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 34/2556  เร่ือง การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 713   ยกเลิก 

 

                                                        
3 ยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 62/2558  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 72   ในกรณีท่ีขอ้ตกลงในการให้บริการแก่ลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ตกลงดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศน้ีภายในโอกาสแรกท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งไม่เกินกวา่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556     

 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


