
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทธ. 63/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย  

ที่มิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทนุ 
(ประมวล) 

 
 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 100 วรรคสอง และมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุตามมาตรา 60 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เปนตนไป 
 
  ขอ 2 ใหยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 10/2551  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
  (2) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 17/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้  เวนแตจะมีขอความกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  (1) คําวา “ผูบริหาร” ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนยิามของคําดังกลาวที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวาดวยคณุสมบัติและลักษณะตองหามอยางอื่นของกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย 
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  (2) “หลักทรัพย”  หมายความวา   หลักทรพัยที่มิใชตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทุน 
  (3) “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย ซ่ึงมิไดจํากดัเฉพาะ
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทนุ 
  (4) “ลูกคาสถาบัน”  หมายความวา   บุคคลดังตอไปนี้ที่ทาํธุรกรรมกับบริษัท
หลักทรัพยในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย 
   (ก) ธนาคารพาณิชย 
   (ข) บริษัทเงินทุน 
   (ค) บริษัทหลักทรัพย 
   (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
   (จ) บริษัทประกันภยั 
   (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งไมใชนิติบคุคลตาม (ซ) 
   (ช) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
   (ซ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
   (ฌ) กองทุนเพือ่การฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
   (ญ) กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ 
   (ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   (ฏ) กองทุนรวม 
   (ฐ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป 
   (ฑ) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (ก) ถึง (ฐ) ถือหุนรวมกันเกนิกวา
รอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
   (ฒ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดยีวกบัผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฑ)  
โดยอนุโลม 
  (5) “ลูกคารายยอย”  หมายความวา   ลูกคาที่ไมใชลูกคาสถาบัน 
  (6) “ขอมูลภายใน”  หมายความวา   ขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนและบริษัทหลักทรัพยไดลวงรูมาเนือ่งจากการ
ประกอบธุรกจิ 
  (7)1  “ผูติดตอกับผูลงทุน”  หมายความวา   ผูทําหนาที่ติดตอ ชักชวน ใหคําแนะนําหรือ
วางแผนเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพยใหกับผูลงทุน ซ่ึงมีสองประเภท ไดแก  
                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย 

หลักทรัพยและคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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ผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ก ซ่ึงสามารถทําการวิเคราะหคุณคาหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือ
การลงทุนในหลักทรัพยได และผูติดตอกบัผูลงทุนประเภท ข ซ่ึงไมสามารถทําการวิเคราะหคุณคาหรือ
ความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทนุในหลักทรัพยได 
  (8) “การวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพย”  หมายความวา   การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ 
เกี่ยวกับหลักทรัพย เพื่อใชสําหรับการใหคําแนะนําหรือเผยแพรไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับ
คุณคาของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น 
  (9)2 “ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศ”  หมายความวา   บุคคลที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยจากหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพย 
ในตางประเทศที่เปนสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 
  ขอ 4 เพื่อประโยชนในการกาํกับดูแลการประกอบการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทหลักทรัพย ใหคําวา “บุคลากร” และ “พนักงาน” ตามที่กําหนดในประกาศนี้ หมายความ
รวมถึงผูอ่ืนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหแกบริษัทหลักทรัพยดวย 
 
  ขอ 5 ใหนําความในขอ 19 มาใชบังคับกับการทําธุรกรรมการคาหลักทรัพยของบริษทั
หลักทรัพยดวย โดยอนุโลม 
 

หมวด 1 
การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

 
  ขอ 6 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีระเบยีบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับ 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย เกีย่วกบัเรื่องตอไปนี ้
  (1) ระบบการควบคุมภายในและระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกนัความเสียหายจากความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการประกอบธุรกิจใหอยูในระดับที่จะไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย 
โดยความเสีย่งที่นํามาประเมนิเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ 

                                                        
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ 
    คาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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  (3) มาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงานและบุคลากรของบริษัท
หลักทรัพย โดยอยางนอยตองกําหนดมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงานและ
บุคลากรที่มีโอกาสทราบขอมูลภายในเกีย่วกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย กับหนวยงานและบุคลากรที่มี
โอกาสใชประโยชนจากขอมลูภายในดังกลาว 
  (4) ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหารและ
หนวยงานตาง ๆ 
 
  ขอ 7 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสี่ของจํานวน
กรรมการของบริษัท 
  ในกรณีที่กรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพยตาย ลาออกหรือถูกสํานกังานเพกิถอน 
การใหความเห็นชอบ หรือบริษัทหลักทรพัยอยูในกลุมธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate)  
ซ่ึงมีโครงสรางการถือหุน การตรวจสอบการบริหารงานภายในกลุม และการกํากับดแูลโดยหนวยงาน
ทางการอื่น ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด ใหสํานกังานมีอํานาจผอนผันใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
ไมตองจัดใหมกีรรมการอิสระเปนการชัว่คราวหรือถาวรตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได  ในการนี้ 
สํานักงานอาจกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติดวยก็ได 
 
  ขอ 8 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานและหนวยงาน
ควบคุมภายในที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได โดยหนวยงานดงักลาวตองมีความเปนอิสระ 
ในการดําเนินงานและมีความเปนอิสระจากหนวยงานอืน่ 
 
  ขอ 9 บริษัทหลักทรัพยตองแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่มีหนาทีค่วามรับผิดชอบ
หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนออกจากกนั โดยอยางนอย
ตองแบงแยกหนวยงานและบคุลากรที่ติดตอ ชักชวนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย
แกลูกคา ออกจากหนวยงานและบุคลากรที่ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบริษัทหลักทรัพย 
 
  ขอ 10 บริษัทหลักทรัพยตองแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่ใหบริการดาน
หลักทรัพย (front office) ออกจากหนวยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติการดานหลักทรัพย (back office) และ
ตองจัดใหมีระบบการสอบยันการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรในหนวยงานดังกลาว โดยอยางนอยตอง
ไมมอบหมายใหบุคลากรคนหนึ่งคนใดรบัผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการในลักษณะทีอ่าจ
เปนชองทางใหเกิดการทุจริตได 
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  ขอ 11 บริษัทหลักทรัพยตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยทีเ่พยีงพอแกการปองกนั
มิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดลวงรูหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน
ดานธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยได 
 
  ขอ 12 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีหลักฐานที่เกีย่วของกับการซื้อขายหลักทรัพยและ
เก็บรักษาไวใหครบถวนเปนปจจบุันอยางนอยเปนระยะเวลาหาปนับแตวันทีม่ีการซื้อขาย โดยการ
จัดเก็บขอมูลดงักลาวในระยะเวลาสองปแรกตองกระทําในลักษณะทีพ่รอมใหสํานักงานเรียกดูหรือ
ตรวจสอบไดในทันที และตองจัดเก็บรายงานหรือบทความการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยไวอยาง
นอยเปนระยะเวลาสองปนับแตวันทีเ่ผยแพรรายงานหรือบทความการวเิคราะหดังกลาวใหแกลูกคาใน
ลักษณะที่พรอมใหสํานักงานเรียกดหูรือตรวจสอบไดในทันที 
  3 ในการจดัใหมีการใหคําแนะนําของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศใหบริษัท
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา ไมวาเปนบทวิเคราะหหรือเอกสารประกอบการใหคําแนะนํา
อ่ืนใดไวอยางนอยเปนระยะเวลาสองปนับแตวันทีม่ีการใหคําแนะนําดังกลาวในประเทศไทย 
 

หมวด 2 
การปฏิบตัิงาน 

 
ส่วน1 

การติดต่อ ชักชวน หรือการให้คาํแนะนําแก่ลูกค้าและการปฏิบตัิหน้าทเียยีงผู้ประกอบวชิาชีพ 
 

  ขอ 1345  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตองจัดทําบทวิเคราะหหุนดานปจจยัพื้นฐาน (fundamental analysis) และ
นําเสนอขอมูลตามบทวิเคราะหดังกลาวตอลูกคา  โดยการจัดทําและนําเสนอขอมูลบทวิเคราะหให
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1) จัดทําบทวเิคราะหใหเปนไปตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําบทวิเคราะหที่สมาคม
บริษัทหลักทรพัยไทยกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
                                                        
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคา

หลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
4ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ

การคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/01/2555 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 52/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14/12/2555 
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  (2) มีกระบวนการที่ทําใหมัน่ใจวาผูทําหนาที่แนะนําการลงทุนของบริษัทไดรับทราบ
และทําความเขาใจกับขอมูลในบทวเิคราะหนั้นอยางเพยีงพอ และสามารถนําขอมูลตามบทวิเคราะห
ดังกลาวไปใชประกอบการใหคําแนะนําแกลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
  ขอ 13/16 ใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยซ่ึงจัดใหมีการใหคําแนะนําแกลูกคาโดยผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ตางประเทศ ดาํเนินการดังตอไปนี ้
  (1) พิจารณาคดัเลือกผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศวามีความนาเชื่อถือและ 
มีความสามารถดําเนินการใหคําแนะนําไดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกจิในตางประเทศนั้น 
  (2) แจงหลักเกณฑเกีย่วกับการใหคําแนะนาํตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศทราบ 
  (3) แจงชื่อและที่อยูของบรษิัทหลักทรัพยดังกลาวเพื่อใหลูกคาสามารถติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับการใหคําแนะนําได และ 
  (4) ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะหทีก่ําหนดโดย
องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ 
 
  ขอ 14 บริษัทหลักทรัพยตองกําหนดใหผูติดตอกับผูลงทุนที่จะใหคําแนะนําหรือ 
ทําการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยผานสื่อ ขออนุญาตจากบริษทัหลักทรัพยกอน ในการนี้บริษัท
หลักทรัพยตองจัดใหมีหลักเกณฑในการขออนุญาตและการอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษรดวย 
 
  ขอ 15 ในกรณทีี่บริษัทหลักทรัพยตรวจพบการกระทําของผูติดตอกับผูลงทุนที่อาจ 
เขาขายเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรือสํานักงานประกาศกําหนด ใหบริษัทหลักทรัพยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและแจงตอสํานักงาน
ภายในเจด็วนันับแตวนัที่ตรวจพบ 
 
  ขอ 16 บริษัทหลักทรัพยตองจัดเก็บบนัทกึการใหคําแนะนํา การรับคําสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยและการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในหลกัทรัพยกับลูกคา ไวอยางนอยเปนระยะเวลา 
สามเดือนนับแตวันทีใ่หคําแนะนาํ วนัที่ไดรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือวนัที่เจรจาตกลง  ทั้งนี ้ 
หากมีขอรองเรียนเกีย่วกับการใหคําแนะนาํ การรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือการเจรจาตกลงและ 

                                                        
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคา

หลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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การดําเนินการกับขอรองเรียนยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทหลักทรัพยจดัเก็บ
บันทึกเกีย่วกบัการดําเนินการดังกลาวไวตอไปจนกวาการดําเนินการกบัขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 
  ในกรณีที่การใหคําแนะนํา การรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือการเจรจาตกลงได
กระทําทางโทรศัพทหรือทางอิเล็กทรอนิกส ใหบริษัทหลักทรัพยจัดเกบ็บันทึกการใหคําแนะนํา  
การรับคําสั่งซื้อขายหลักทรพัยหรือการเจรจาตกลง โดยเทปบันทึกเสียงหรือส่ิงบันทึกขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 
  ขอ 17 บริษัทหลักทรัพยตองไมซ้ือหรือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ในประการ
ที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอก หรือเปดเผยขอมูลภายในนั้นใหผูอ่ืนไดใชประโยชน 
 

ส่วน 2 
การเปิดบัญชีซือขายหลกัทรัพย์และการเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ 

 
  ขอ 18 ในสวนนี้ “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 
  ขอ 19 ในการพิจารณาคําขอเปดบัญชีและการทําสัญญากับลูกคาที่แตงตั้งใหบริษัท
หลักทรัพยเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
พิจารณาคําขอเปดบัญชีและการทําสัญญากับลูกคาไวเปนลายลักษณอักษรโดยตองมกีระบวนการ 
ที่เพียงพอทีจ่ะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาเปนบคุคลเดียวกับทีป่รากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการ
ขอเปดบัญชี รวมทั้งตรวจสอบตัวตนทีแ่ทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริงจากการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคา และผูมีอํานาจควบคมุการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ตลอดจนตองพิจารณา 
และจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานอยางเพียงพอทีจ่ะทราบถึงฐานะการเงินและความสามารถ 
ในการชําระหนี้ของลูกคา และสําหรับกรณีลูกคารายยอย บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอมูลหรือ
เอกสารหลักฐานอยางเพยีงพอที่จะทราบถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ระดับความรูความเขาใจและ
ประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยของลูกคารายยอยนั้นเพื่อใชประกอบการพิจารณา 
คําขอเปดบัญชีและการใหคาํแนะนําแกลูกคาดวย 
  บริษัทหลักทรพัยตองทําความรูจักลูกคาอยางตอเนื่อง โดยจะตองปรับปรุงขอมูล 
ของลูกคา ผูรับประโยชนทีแ่ทจริงจากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา และผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาใหเปนปจจุบัน รวมทัง้ทบทวนความสามารถในการชําระหนี้และวงเงนิซื้อขาย 
ของลูกคาแตละรายเปนประจํา 
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  บริษัทหลักทรพัยตองจดัเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองไวใหครบถวนในลักษณะที่พรอมใหสํานักงานเรยีกดูหรือตรวจสอบไดในทนัท ีและ
ตองจัดเก็บเอกสารดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลาอยางนอยหาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือเลิก
สัญญากับลูกคา 
 
  ขอ 20 สัญญาที่บริษัทหลักทรัพยทํากับลูกคารายยอยทีม่อบหมายใหตนทําการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตองมีขอความที่แสดงดวยตวัอักษรที่มีขนาดเดนกวาขอความอื่นหรือ 
กํากับเครื่องหมายหรือกระทาํดวยประการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการเนนขอความดงักลาวเพื่อใหลูกคา
ทราบถึง 
   (1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาของหลักทรัพยหรือ
หลักประกนั อันอาจมีผลใหลูกคาขาดทุนหรือตองวางหลักประกันเพิม่เติมตามจํานวนที่กําหนด 
   (2) การที่ลูกคาอาจถูกบริษัทหลักทรัพยดําเนนิการในเรื่องตอไปนี้ หากลูกคา
ไมชําระราคา ไมสงมอบหลักทรัพย หรือไมวางหลักประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    (ก) การบังคับหลักประกนั 
    (ข) การบังคับขายหลักทรัพย หรือการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย 
    (ค) การระงับการชําระเงินทีลู่กคามีสิทธิไดรับจากบริษทัหลักทรัพย 
เพื่อนํามาชําระหนี้ที่ลูกคาคางชําระ 
    (ง) การบอกเลิกสัญญา 
  สัญญาที่บริษทัหลักทรัพยทาํกับลูกคารายยอยตามวรรคหนึ่งตองไมมขีอความตอนใด
ที่ทําใหบริษัทหลักทรัพยสามารถปฏิเสธความรับผิดตอลูกคาจากการกระทําหรือการละเลยการกระทํา
หนาที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบริษัทหลักทรพัยหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 
 
  ขอ 21 บริษัทหลักทรัพยตองซื้อขายหลักทรัพยใหเปนไปตามคําสั่งของลูกคาที่เปน
เจาของบัญชีและตองมีระบบตรวจสอบที่เชื่อถือไดวาบุคคลที่สงคําสั่งซื้อขายดังกลาวหรือคําสั่งให
บริษัทหลักทรพัยดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินในบัญชีของลูกคา เปนเจาของบัญชีที่แทจริงหรือ 
เปนบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากเจาของบัญชีที่แทจริง 
 
  ขอ 22 บริษัทหลักทรัพยตองตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกคากอนทําการซื้อขาย
หลักทรัพยใหแกลูกคา 
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  ขอ 23 บริษัทหลักทรัพยตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย 
ใหแกลูกคาใหเปนไปตามลําดับกอนหลัง และตองคํานึงถึงประโยชนของลูกคากอนประโยชนของ
บริษัทหลักทรพัยโดยตองซื้อขายหลักทรัพยเพื่อลูกคากอนตนเอง เวนแตคําสั่งของลูกคาดังกลาวจะ
กําหนดเงื่อนไขในการซื้อขายไวชัดเจนเปนอยางอื่น 
 
  ขอ 24 บริษัทหลักทรัพยตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการแกไขรายการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาใหชัดเจนเปนลายลกัษณอักษร และตองควบคุมดูแลมิใหมกีารแกไขรายการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด 
 
  ขอ 25 บริษัทหลักทรัพยตองไมซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชบัญชีของลูกคารายหนึ่ง 
เพื่อลูกคารายอื่นที่ไมใชเจาของบัญชี 
 
  ขอ 26 ในการประกอบการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัย บริษัทหลักทรัพยจะ
มอบหมายใหผูอ่ืนทําหนาที่เปนผูติดตอกับผูลงทุนไดตอเมื่อจัดใหมีมาตรการที่ทําใหมั่นใจวาบริษทั
หลักทรัพยจะสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพยกาํหนด
ขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 

ส่วน 3 
ข้อปฏิบตัิของพนักงาน 

 
  ขอ 277  บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีนโยบายและระเบยีบปฏิบัติในการควบคุมดูแล
การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน เพื่อปองกันมิใหพนกังานนําขอมูลภายในไปใชประโยชนในทาง 
มิชอบ และเพือ่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน  ทั้งนี้ นโยบาย
และระเบยีบปฏิบัติดังกลาวตองกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย  และเปนไปตามหลกัเกณฑที่สมาคมบริษัทหลักทรพัยไทยกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน” 
 
  ขอ 288 ยกเลิกทั้งขอ 28 

                                                        
7ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 52/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14/12/2555 
8ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 52/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ

การคาหลักทรัพย ท่ีมิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14/12/2555 
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  ขอ 29 บริษัทหลักทรัพยตองตรวจสอบดูแลใหพนกังานปฏิบัติตามประกาศนีแ้ละ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพยกําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี ้
 
  ขอ 30 นอกจากที่ระบุไวเปนการเฉพาะแลว  ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการในรายละเอียดเกีย่วกับเรือ่งที่กําหนดในประกาศนีเ้พือ่ใหเกดิความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และเพือ่ใหสํานกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได 
 
  ขอ 31 ในกรณทีี่สํานักงานพบวาบริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามประกาศ
นี้หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัตทิี่บริษัทหลักทรัพยกําหนดเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี ้หรือมีพฤติกรรม 
ที่ไมเหมาะสมในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย สํานักงานอาจสั่งใหบริษัท
หลักทรัพยนั้นแกไข กระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ได 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ 32 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนทีแ่ทจริงจากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา  
และผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขายหลักทรพัยของลูกคา ตลอดจนตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีข้องลูกคา ในสวนของลูกคารายเดิมทุกราย 
ที่บริษัทหลักทรัพยยังไมเคยมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาว ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 
 
  ขอ 33 ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คําสั่ง และหนังสอืเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 42/2543  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี ้ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  
ซ่ึงใชบังคับอยูในวนักอนวันที่ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขดัหรือแยงกับ
ขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนงัสือเวยีน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิ 
ตามประกาศนีใ้ชบังคับ 
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  ขอ 34 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กธ. 42/2543  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543  ใหการอางอิง
ดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับนี้ 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 

 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 63/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัยและการคาหลักทรัพย ทีม่ิใชตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทนุ ลงวันที่
03/08/2552 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ 
๑๒๓ ง 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ 1/2553 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัยและคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 01/02/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๖ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓ เลม ๑๒๗  
ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง   
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 8/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัยและการคาหลักทรัพย ทีม่ิใชตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทนุ (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 18/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๗ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๕ เลม ๑๒๙  
ตอนพิเศษ ๔๑ ง 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 52/2555 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14/12/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 


