
 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 43/2552 

เร่ือง  การดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 

____________________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

และมาตรา 98(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั 

ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 

มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติั 

ใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2551  เร่ือง การดูแล 

รักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 

  (1)  “ทรัพยสิ์น”  หมายความวา่ 

 (ก)  เงินสด 

 (ข)  หลกัทรัพย ์

 (ค)  ทรัพยสิ์นอ่ืน 

 (ง)  สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากทรัพยสิ์นตาม (ก) ถึง (ค) เช่น สิทธิใน 

เงินปันผลหรือดอกเบ้ีย สิทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุน สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผูถื้อหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

  (2)  “บญัชีมาร์จ้ิน”  หมายความวา่   บญัชีท่ีบนัทึกรายการการใหลู้กคา้กูย้มืเงินเพื่อ 

การซ้ือหลกัทรัพยห์รือการใหลู้กคา้ยมืหลกัทรัพยเ์พื่อการขาย 

  (3)  “บญัชีเงินสด”  หมายความวา่   บญัชีท่ีบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือ 

ขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมิใช่รายการท่ีตอ้งบนัทึกไวใ้นบญัชีมาร์จ้ิน 
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  (4)  “ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  (5)5  คาํว่า “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” และ “ผูรั้บฝาก

ต่างประเทศ”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

_______________ 

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์รับดูแลรักษาทรัพยสิ์นใหแ้ก่ลูกคา้ไม่วา่เพื่อประโยชน์ 

ดา้นการเก็บรักษา หรือเพื่อการซ้ือหรือขายหรือยมืหรือให้ยมืหลกัทรัพย ์หรือเพื่อเป็นประกนัการซ้ือ 

หรือขายหรือยมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย ์หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใด ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

ประกาศน้ี 

  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทรัพยสิ์นหรือบคุคลดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ทรัพยสิ์นของลูกคา้ที่เป็นกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนอ่ืนใน 

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บบริหารในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ

กองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หรือรับดูแลรักษาในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์หรือ 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

  (2)  สถาบนัการเงินท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัโดยตรงอยูแ่ลว้และไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นภายหลงั แต่ไม่รวมถึงสถาบนัการเงินที่ไดรั้บใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพยซ่ึ์งรับดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ 

ลูกคา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

  (3)  เงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บเน่ืองจากการจดัจาํหน่าย 

หลกัทรัพย ์

 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2562  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลกูคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 4/15   มิใหน้าํความในขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 12 และขอ้ 15 มาใชบ้งัคบักบัทรัพยสิ์น 

ท่ีบริษทัหลกัทรัพยรั์บดูแลรักษาไวเ้พื่อประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสาร 

แสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

  ขอ้ 5   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้ซ่ึงเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการให้คาํแนะนาํ 

ดา้นหลกัทรัพย ์และตอ้งจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดีในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดยระบบ

ดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งแยกบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้ และบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี 

เก็บรักษาตวัทรัพยสิ์นของลูกคา้ ออกจากกนั และกาํหนดให้การจ่ายโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้ทุกคร้ัง 

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคลากรท่ีมีอาํนาจของบริษทัซ่ึงตอ้งมิใช่บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้และบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีเก็บรักษาตวัทรัพยสิ์นของลูกคา้ดงักลา่ว 

  ขอ้ 6   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งกาํหนดระเบียบหรือวิธีปฏิบติัในการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศน้ี โดยให้จดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงถึง

ขั้นตอนการจดัการและบุคลากรท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้  ทั้งน้ี 

บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบติัดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

  ระเบียบหรือวิธีปฏิบติัตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การรับหรือส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

  (2)  การบนัทึกรายการทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

  (3)  การจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

  ขอ้ 7   ในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1)  แจง้ใหลู้กคา้เขา้ใจและลงนามรับทราบถึงวิธีปฏิบติัของลูกคา้ในการฝากหรือถอน

ทรัพยสิ์นกบัหรือจากบริษทัหลกัทรัพย ์วิธีการของบริษทัหลกัทรัพยใ์นการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ (ถา้มี) 

 ในกรณีท่ีขอ้มูลตามวรรคหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั บริษทัหลกัทรัพย ์

ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักลา่วใหลู้กคา้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

  (2)  เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบวา่ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยป์ระสบปัญหาทางการเงิน 

เงินของลูกคา้ท่ีเก็บรักษาไวก้บับริษทัหลกัทรัพยจ์ะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนั

คุม้ครองเงินฝาก 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2562  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลกูคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (3)2   จดัใหมี้สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวเ้ป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงระบุถึงสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  ทั้งน้ี สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้งไม่มีขอ้กาํหนดในลกัษณะท่ีเป็นการปฏิเสธหรือจาํกดัความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้ และกรณีทรัพยสิ์นของลกูคา้สูญหายหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ของบริษทัหลกัทรัพย ์ตอ้งมีขอ้กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยรั์บผิดชอบในทรัพยสิ์นของลูกคา้อย่าง 

เตม็จาํนวน 

  ขอ้ 8   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ั้งใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนของตนในการดูแลรักษา

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ เวน้แต่การตั้งตวัแทนดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (1)  บุคคลท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ะตั้งใหเ้ป็นตวัแทนในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้

ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ธนาคารพาณิชย ์

 (ข)  บริษทัเงินทุน 

 (ค)  บริษทัหลกัทรัพย ์

 (ง)  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 (จ)  สถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

  (2)  จดัใหมี้สัญญาตั้งตวัแทนในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีขอ้ห้ามมิใหต้วัแทนตั้งตวัแทนช่วง และมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของตวัแทน ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้เกิดความเสียหาย และขอ้กาํหนด 

ใหต้วัแทนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศน้ีกาํหนด 

  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการตั้งตวัแทนในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ

ลูกคา้โดยไม่ชกัชา้ และในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์ั้งบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม เป็นตวัแทน บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ใหลู้กคา้ทราบดว้ย 

  คาํวา่ “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” ตามวรรคสอง ใหอ้นุโลมตาม 

บทนิยามของคาํดงักล่าวท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

  การท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวิธีท่ีกาํหนดในขอ้ 18(1) (ก) หรือ  

(2) (ก) มิใหถื้อวา่เป็นการตั้งตวัแทนในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 13/2555  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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  ขอ้ 9   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการใดอนัมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน 

สงวน หรือระงบัสิทธิของลูกคา้ในทรัพยสิ์น โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคาํสั่งหรือความยนิยอมของ

ลูกคา้หรือบุคคลท่ีมีอาํนาจสั่งการแทนลูกคา้ 

  ขอ้ 10   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํทรัพยสิ์นของลูกคา้รายหน่ึงไปใชเ้พื่อประโยชน์ 

ของลูกคา้อีกรายหน่ึงหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนหรือของบริษทัหลกัทรัพยเ์อง  เวน้แต่จะไดรั้บคาํสั่ง

หรือความยนิยอมจากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นรายกรณี 

  ขอ้ 11   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อใหลู้กคา้สามารถไดรั้บ 

สิทธิประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเป็นเจา้ของหลกัทรัพยห์รือตราสารใดท่ีอยู่ในการดูแลรักษา 

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ากผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูอ้อกตราสารนั้นไดภ้ายในเวลาอนัสมควร 

  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์สดงเจตนาใชสิ้ทธิประโยชน์ของลูกคา้โดยปราศจากคาํสั่ง

หรือความยนิยอมของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หมวด 2 

การบนัทึกรายการทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

_______________ 

  ขอ้ 12   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัทาํบญัชีแสดงทรัพยสิ์นทกุรายการของลูกคา้แต่ละราย 

ท่ีอยู่ในการดูแลรักษา โดยตอ้งแยกเป็นบญัชีต่างหากจากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืนใดของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

และใหแ้ยกไวเ้ป็นบญัชีมาร์จ้ินหรือบญัชีเงินสด แลว้แต่กรณี 

  บญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (1)  วนัท่ีรับหรือจ่ายทรัพยสิ์น 

  (2)  จาํนวนและประเภททรัพยสิ์น 

  (3)  เหตุท่ีรับหรือจ่ายทรัพยสิ์น 

  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้รายใดเป็นทรัพยสิ์นของ

บุคคลท่ีสามซ่ึงถูกวางไวเ้ป็นหลกัประกนัเพื่อประโยชน์ของลูกคา้รายนั้น บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งบนัทึก 

ช่ือบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าวไวใ้นบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้รายนั้นดว้ย 

  ขอ้ 13   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งบนัทึกรายการในบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้ให้ 

ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และในกรณีท่ีเป็นการบนัทึกเพื่อแกไ้ขรายการ บริษทัหลกัทรัพย ์

ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัทาํการท่ีพบเหตุแห่งการแกไ้ขรายการ และตอ้งบนัทึกเหตุผล

ประกอบการแกไ้ขรายการทุกคร้ัง 

 



6 

  ขอ้ 14   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การตรวจนบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ในส่วนท่ี 

บริษทัหลกัทรัพยเ์กบ็รักษาไวเ้องอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง เพื่อสอบทานความถูกตอ้งกบัรายการท่ีปรากฏ 

ในบญัชีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัทาํ 

  สาํหรับทรัพยสิ์นของลูกคา้ส่วนท่ีบริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ก็บรักษาไวเ้อง บริษทัหลกัทรัพย์

ตอ้งจดัใหมี้ระบบท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อสอบทานความถูกตอ้งของรายการทรัพยสิ์น 

ท่ีปรากฏในรายงานของบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของลูกคา้ กบัรายการท่ีปรากฏในบญัชี 

ท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัทาํ 

  ขอ้ 153   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์นของลูกคา้ ณ วนัทาํการ 

สุดทา้ยของแต่ละเดือนใหแ้ก่ลูกคา้ ภายในวนัทาํการท่ีหา้ของเดือนถดัไป  เวน้แต่ในเดือนนั้นลูกคา้ 

ไม่มีธุรกรรมซ่ึงก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์นท่ีมอบใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์

เป็นผูดู้แลรักษา หรือเป็นกรณีตามวรรคสอง 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ลูกคา้รายใดไม่มีธุรกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลง 

ในทรัพยสิ์นของลูกคา้ติดต่อกนัตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์น 

ของลูกคา้ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ีครบกาํหนดระยะเวลาหน่ึงปีสาํหรับลูกคา้รายนั้นใหแ้ก่ลูกคา้ 

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในวนัทาํการท่ีหา้ของเดือนถดัไป  เวน้แต่ลูกคา้รายดงักล่าวจะไม่มีทรัพยสิ์น 

เหลืออยูใ่นการดูแลของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละบญัชีของลูกคา้มีสถานะถูกระงบับญัชีไม่ใหท้าํธุรกรรม 

ตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัหลกัทรัพย ์

  เพื่อประโยชน์ในการจดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์นของลูกคา้ มิใหถื้อวา่การจ่ายดอกเบ้ีย 

เป็นธุรกรรมซ่ึงก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์น 

  ขอ้ 16   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งเก็บรักษาขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษา

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวไ้ม่นอ้ยกวา่หา้ปี โดยการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารดงักล่าวในระยะเวลาสองปีแรก 

ตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้าํนกังานเรียกดูหรือตรวจสอบไดใ้นทนัที 

 

 

 

 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 23/2558  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรพัย ์ 

(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 3 

การดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

_______________ 

  ขอ้ 17   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแยกทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นการดูแลรักษาจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 

ท่ีกาํหนดไวด้งัต่อไปน้ีเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

  (1)  ทรัพยสิ์นประเภทเงิน จาํนวนเงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแยกไวใ้นแต่ละวนัตอ้ง 

ไม่นอ้ยกวา่ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิซ่ึงคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหรือ ณ ส้ินวนัทาํการปัจจุบนั

จากบญัชีเงินสดและบญัชีมาร์จ้ินของลูกคา้ทุกราย หลงัจากหกัเงินประกนัการยมืหลกัทรัพยเ์พื่อขายชอร์ต 

ของลูกคา้แต่ละรายนั้นในอตัราตามท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดต้กลงกบัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูย้มืหลกัทรัพยแ์ลว้  ทั้งน้ี  

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ลือกใชผ้ลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินวนัทาํการปัจจุบนัเป็นฐาน 

ในการคาํนวณแลว้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตอ้งใชผ้ลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินวนัทาํการปัจจุบนั 

เป็นฐานในการคาํนวณตลอดไป  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทาํใหบ้ริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สามารถ 

ใชผ้ลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินวนัทาํการปัจจุบนัเป็นฐานในการคาํนวณต่อไปใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์

ใชผ้ลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนเป็นฐานในการคาํนวณในระหวา่งท่ีมีเหตุจาํเป็นได้

ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแจง้เหตุจาํเป็นดงักล่าวใหส้าํนกังานทราบโดยทนัที 

 บริษทัหลกัทรัพยอ์าจหกัเงินดงัต่อไปน้ีออกจากจาํนวนทรัพยสิ์นท่ีตอ้งแยกไวเ้ป็น

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงได ้

 (ก)  เงินท่ีลูกคา้นาํมาชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยก่์อนวนัครบกาํหนดชาํระราคา

ตามธุรกรรมการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เกิดขึ้นแลว้ 

 (ข)  เงินท่ีลูกคา้นาํมาชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยเ์กินกว่าจาํนวนท่ีตอ้งชาํระหน้ี 

ตามธุรกรรมการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เกิดขึ้นแลว้ และบริษทัหลกัทรัพยไ์ดส่้งเงินส่วนเกินดงักล่าวคืนใหแ้ก่

ลูกคา้ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินจาํนวนนั้น 

 (ค)  เงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บแทนลูกคา้หรือในนามของลูกคา้ตามธุรกรรม 

การขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดขึ้น และบริษทัหลกัทรัพยไ์ดอ้อกเช็คสั่งจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกคา้หรือส่งมอบเงิน 

ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในวนัครบกาํหนดชาํระราคาแลว้ 

 (ง)  เงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บแทนลูกคา้หรือในนามของลูกคา้ เน่ืองจากเป็น 

เงินปันผลหรือดอกเบ้ียของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีลูกคา้เป็นเจา้ของ และบริษทัหลกัทรัพยไ์ดส่้งเงิน

ทั้งหมดนั้นให้แก่ลูกคา้ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บเงินนั้น 

 แต่ในกรณีท่ีลกูคา้แจง้ความประสงคใ์หบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์กบ็รักษาเงินตาม (ข)  

(ค) หรือ (ง) ไวเ้พื่อประโยชน์ในการทาํธุรกรรมของลูกคา้ในอนาคต บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งนาํเงิน 
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จาํนวนดงักล่าวมารวมในยอดเงินของวนัทาํการท่ีไดรั้บทราบความประสงคข์องลูกคา้ เพื่อการคาํนวณ

จาํนวนทรัพยสิ์นท่ีตอ้งแยกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึงต่อไป 

 5ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงเป็นเงินท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีบริษทัหลกัทรัพยรั์บดูแลรักษาไวเ้พื่อประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นดงักล่าวในแต่ละวนั 

ไม่นอ้ยกวา่ผลรวมของเงินท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งส่งใหแ้ก่ลูกคา้ 

  (2)  ทรัพยสิ์นประเภทหลกัทรัพย ์จาํนวนทรัพยสิ์นประเภทหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพย์

ตอ้งแยกไวใ้นแต่ละวนัตอ้งไม่น้อยกว่าผลรวมของรายการหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยบ์นัทึกไวว้่า 

เป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้แต่ละราย ณ ส้ินวนัทาํการนั้น 

  (3)  ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน จาํนวนทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแยกไว ้

ในแต่ละวนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ผลรวมของรายการทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนท่ีบริษทัหลกัทรัพยบ์นัทึกไวว้า่เป็น

ทรัพยสิ์นของลูกคา้แต่ละราย ณ ส้ินวนัทาํการนั้น 

  ขอ้ 184   การดาํเนินการดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นการแยกทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามขอ้ 17 แลว้ 

  (1)  ทรัพยสิ์นประเภทเงิน 

         (ก)  แยกโดยดาํเนินการดงัน้ี 

   1.  ฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

หรือลงทุนในบตัรเงินฝากของธนาคารดงักล่าวท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกินหน่ึงปี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

        1.1  ผูรั้บฝากเงินหรือผูอ้อกบตัรเงินฝากมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตาม 

ขอ้ 18/2 วรรคสอง หรือมีรัฐบาลหรือกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวน  

        1.2  กรณีท่ีเป็นเงินฝากหรือบตัรเงินฝากประเภทชาํระคืนเม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลา เงินฝากหรือบตัรเงินฝากดงักล่าวตอ้งไม่มีขอ้หา้มการไถ่ถอนคืนก่อนครบกาํหนด 

   2.  ลงทุนในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาลไทย พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวง 

การคลงัเป็นผูค้ ํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเต็มจาํนวนอย่างไม่มีเง่ือนไข หรือพนัธบตัรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย โดยตราสารดงักล่าวตอ้งมีอายคุงเหลือไม่เกินหน่ึงปีและตอ้งไม่มีเง่ือนไขการห้ามขาย 

หรือโอนก่อนครบกาํหนดอายขุองตราสารดว้ย 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2562  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลกูคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2562) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 47/2559  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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   3.  ลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูรั้บอาวลัทั้งจาํนวน 

หรือเป็นผูค้ ํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยตราสารดงักล่าวตอ้งมีอายุ

คงเหลือไมเ่กินหน่ึงปีและตอ้งไม่มีเง่ือนไขการหา้มขายหรือโอนก่อนครบกาํหนดอายขุองตราสารดว้ย 

   4.  ลงทุนในตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีสั่งจ่ายหรือออกโดยธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ โดยตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าว 

ตอ้งมีอายุคงเหลือไม่เกินเกา้สิบวนั ไม่มีเง่ือนไขการห้ามขาย โอน หรือไถ่ถอนคืนก่อนครบกาํหนด 

อายขุองตราสาร และมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 18/2 

   5.  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  

ท่ีมีนโยบายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ  

   6.  ลงทุนในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนซ่ึงหลกัทรัพยต์าม 2. หรือ 3.  

ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

        6.1  มีคู่สัญญาเป็นผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติั 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการกาํหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 

        6.2  ใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีสาํนกังานยอมรับ 

        6.3  ระยะเวลาการรับชาํระหน้ีของธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

ไม่เกินเกา้สิบวนั 

        6.4  มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาสูงกวา่ราคาซ้ือหลกัทรัพยใ์นจาํนวนท่ีสมเหตุสมผล โดยส่วนต่างดงักล่าวตอ้งคาํนวณ 

จากอตัราส่วนลดของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ (initial margin) ซ่ึงกาํหนดขึ้นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเส่ียงของ

คู่สัญญาและหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้น  

         6.5  มีการเรียกเงินหรือหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  

เม่ือมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืลดลงตํ่ากวา่ราคาซ้ือ x (1 +  

อตัราส่วนลดของหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ)  

         6.6  ไม่มีการนาํหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา 

ขายคืนไปขายหรือโอนต่อ  เวน้แต่เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขาย

คืนนั้น 

         (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไวเ้อง ซ่ึงตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะ 

ไดว้า่เงินจาํนวนดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสัย 

  (2)  ทรัพยสิ์นประเภทหลกัทรัพย ์
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         (ก)  แยกโดยการฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยห์รือธนาคารแห่งประเทศไทย  

โดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่หลกัทรัพยจ์าํนวนดงักล่าวเป็นการฝากโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ 

ของลูกคา้ 

         (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไวเ้อง ซ่ึงตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะ 

ไดว้า่หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสัย 

(ค)5  แยกโดยการฝากไวก้บัผูรั้บฝากต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยรั์บดูแล

รักษาทรัพยสิ์นใหแ้ก่ลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ โดยให้แยกไวใ้นลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้่าหลกัทรัพยจ์าํนวนดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์น

ของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสยั 

  (3)  ทรัพยสิ์นอ่ืน ใหแ้ยกไวใ้นลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้า่ทรัพยสิ์นอ่ืนนั้น 

เป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสัย 

  ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง (1) (ก) บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งระบุอยา่งชดัเจนใน 

บญัชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นวา่เป็นการดาํเนินการโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของลูกคา้ 

  ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยมี์การฝากเงินหรือลงทุนในทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง (1) (ก)  

1. หรือ 4. แต่ต่อมามีการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือจนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน 

ขอ้ 18/2  บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในโอกาสแรกท่ีทาํได ้โดยตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั  แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือดงักลา่ว 

  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) เป็นทรัพยสิ์นเพื่อการซ้ือ 

หรือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ  บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแยกทรัพยสิ์นดงักล่าวในลกัษณะท่ีสามารถ 

ช้ีเฉพาะไดว้่าทรัพยสิ์นนั้นเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสัย หรือระบุอย่างชดัเจนว่า 

การดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของลกูคา้ 

  ขอ้ 18/12   ให้บริษทัหลกัทรัพยค์าํนวณมูลค่าของตราสารหรือหลกัทรัพยท่ี์บริษทั

หลกัทรัพยน์าํเงินของลูกคา้ไปลงทุนตามขอ้ 18(1) (ก) อย่างนอ้ยทุกวนัทาํการ โดยใหใ้ชร้าคาท่ีสามารถ

สะทอ้นมูลค่าตลาดในปัจจุบนัของตราสารหรือหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2562  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลกูคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2562) 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 13/2555  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2555) 
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  ขอ้ 18/24   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ะลงทุนตามขอ้ 18  

วรรคหน่ึง (1) (ก) 4. ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (issue rating) อยูใ่นอนัดบัแรกสาํหรับการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะสั้น หรืออยูใ่นสามอนัดบัแรกสาํหรับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว  

  ในกรณีท่ีตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินตามวรรคหน่ึงไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หรือในกรณีการฝากเงินหรือลงทุนในบตัรเงินฝากตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (1) (ก) 1. ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์

ใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือผูรั้บฝากเงิน (issuer rating) แลว้แต่กรณี โดยตอ้งมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 

  ในกรณีท่ีผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือผูรั้บฝากเงินตามวรรคสอง เป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งขึ้น ใหอ้นัดบัความน่าเช่ือถือตามวรรคสองหมายความรวมถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือสนบัสนุน 

(support credit rating) ซ่ึงสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประเมินจากแนวโนม้ท่ีธนาคารดงักล่าว 

จะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเม่ือมีกรณีจาํเป็นดว้ย 

  ขอ้ 18/34   ในการพิจารณาเลือกใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามขอ้ 18/2  

ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

  (1)  ตอ้งพิจารณาเลือกใชข้อ้มูลโดยยดึหลกัความรับผิดชอบและความระมดัระวงั 

(fiduciary duties) และไม่เลือกใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจะส่งผลใหท้รัพยสิ์นของลูกคา้ 

มีสภาพคล่องตํ่าและมีความเส่ียงสูง (cherry picking) 

  (2)  ตอ้งใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังล่าสุดท่ีจดัทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้จดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือสาํหรับตราสารท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย และเก่ียวกบัการลงทุนของ

กองทุน  รวมทั้งตอ้งใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลาการลงทุนดว้ย 

  (3)  ตอ้งมีการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิต (credit risk) ของผูรั้บฝากเงิน ผูอ้อก 

บตัรเงินฝาก ผูส้ั่งจ่ายตัว๋แลกเงิน หรือผูอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน แลว้แต่กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการใช้

อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดว้ย 

 

 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 47/2559  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 47/2559  เร่ืองการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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  (4)  ตอ้งพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเลือกใชอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอโดยเฉพาะในกรณีท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือรายอ่ืนมีการปรับเปล่ียนอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ  

  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํและจดัเก็บคาํอธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้นัดบัความ

น่าเช่ือถือเพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

  ขอ้ 19   บริษทัหลกัทรัพยอ์าจตกลงกบัลูกคา้เพื่อกาํหนดอตัราดอกผลท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์

จะคาํนวณใหแ้ก่ลูกคา้สาํหรับยอดเงินจาํนวนท่ีบริษทัหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีตอ้งแยกไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของ 

ลูกคา้ตามประกาศน้ีไวด้ว้ยก็ได ้ แต่ทั้งน้ี อตัราดอกผลดงักล่าวตอ้งไม่เกินอตัราท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์

จะไดรั้บจริงจากการฝากเงินหรือลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือการลงทุนในลกัษณะอ่ืน 

  ขอ้ 20   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํเงินของลูกคา้ท่ีไดแ้ยกไวต้ามขอ้ 18 ไปเป็น

หลกัประกนัหน้ีเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนหรือของบริษทัหลกัทรัพยเ์อง 

  ขอ้ 21   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 18(1) (ก) หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํเงินจาํนวนท่ีตอ้งแยก 

ไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปฝากหรือลงทุนกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะบริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม  เวน้แต่ลูกคา้จะแสดงความยินยอมโดยชดัแจง้ 

  คาํวา่ “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” ตามวรรคหน่ึง ใหอ้นุโลมตาม 

บทนิยามของคาํดงักล่าวท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูเ้ก็บรักษาตวัทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวเ้องไม่วา่ 

การจดัเก็บจะกระทาํในสถานท่ีของบริษทัหลกัทรัพยเ์องหรือใชส้ถานท่ีของบุคคลอ่ืน สถานท่ีนั้นตอ้งมี

ความมัน่คงและปลอดภยั และในกรณีท่ีเป็นการใชส้ถานท่ีของบุคคลอ่ืน บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ให้

บุคคลอ่ืนนั้นทราบอยา่งชดัเจนดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเก็บรักษาเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

หมวด4 

บทเฉพาะกาล 

_______________ 

  ขอ้ 23   ให้บรรดาคาํสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 4/2543  เร่ือง การดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ 

ลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 

ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้คาํสั่งและ

หนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 



13 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 4/2543  เร่ือง การดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


