
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทข. 3/2553 
   เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

(ประมวล) 
 
 
           

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 109 และมาตรา 115 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
กํากับตลาดทนุออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทข. 68/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552 
 
 ขอ 2 ในประกาศนี้ 
 (1)  “บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
 (2) “ผูติดตอกับผูลงทุน”  หมายความวา   ผูทําหนาที่ติดตอ ชักชวน ใหคําแนะนําหรือวางแผน
เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในหลักทรัพยใหกับผูลงทนุ ซ่ึงมีสองประเภท ไดแก ผูติดตอกับ 
ผูลงทุนประเภท ก ซ่ึงสามารถทําการวิเคราะหคุณคาหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทนุ 
ในหลักทรัพยได และผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข ซ่ึงไมสามารถทําการวิเคราะหคณุคาหรือ 
ความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทนุในหลักทรัพยได 
 (3) “การใหคําแนะนํา”  หมายความวา   การใหคําแนะนําไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เกี่ยวกับ
คุณคาของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยใด ๆ 



 (4) “ลูกคา”  หมายความวา   บุคคลที่ตกลงรับบริการการใหคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา 
การลงทุน 
 (5) “ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศ”  หมายความวา   บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยจากหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศที่เปน
สมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 (6) “หลักประกัน”  หมายความวา   หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกคาที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองหรือไมครบถวนของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน อันไดแก 
  (ก) กรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกนัภัย 
  (ข) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ 
  (ค) หลักประกนัอื่นใดตามทีสํ่านักงานประกาศกําหนด 
 (7) “สินทรัพยสภาพคลอง”  หมายความวา   สินทรัพยดังตอไปนี้ที่ปราศจากภาระผูกพัน 
  (ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  (ข) บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึน้ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร 
  (ค) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกจิ พันธบัตรธนาคารแหงประเทศ
ไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี ้
ที่กระทรวงการคลังเปนผูออก 
  (ง) สินทรัพยสภาพคลองอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
 ขอ 3 ในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ใหบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดําเนินการดังตอไปนี้ 
เปนอยางนอย 
 (1) จัดใหมีระบบงานที่แสดงความพรอมในการประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตามที่
ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน  ซ่ึงรวมถึงระบบการควบคุมภายในในสวนทีเ่กีย่วกับการใหคําแนะนํา 
และระบบการควบคุมดูแลการลงทุนของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และพนกังาน 
 (2) จัดใหมีผูดแูลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อรับผิดชอบในการออก
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคมุภายในของบริษัทที่ปรึกษา 
การลงทุนนั้น  รวมทั้งดูแลใหผูติดตอกับผูลงทุนปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกีย่วของ และมาตรฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพ 
 ในกรณีที่บริษทัที่ปรึกษาการลงทุนมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามที่ไดรับ 
ความเหน็ชอบจากสํานักงานตามวรรคหนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตองแจงใหสํานกังานทราบลวงหนา



เปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงหากสํานักงานไมทักทวงเปนลายลักษณอักษรภายในสิบหาวันนับแตวนัที่
สํานักงานไดรับแจง ใหบริษทัที่ปรึกษาการลงทุนดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได 
 
 ขอ 4 ในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน  บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตองดํารงหลักประกนัหรือ
สินทรัพยสภาพคลองอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันใหมีมลูคาเพียงพอตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด และคํานวณและรายงานการดํารงความเพยีงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย 
สภาพคลอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทอืน่อยูแลวกอนวันที่ยืน่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และมิใหใชบังคับกับบริษัททีป่รึกษาการลงทุนที่เปนนิติบคุคลดังตอไปนี้ 
 (1) ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (2) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชวีติ และ 
 (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึน้โดยเฉพาะ 
 
 ขอ 5 โดยไมเปนการจํากดัอาํนาจคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 143 ที่จะสั่งเปน
ประการอื่น บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตามขอ 4 ที่ไมสามารถดํารงหลักประกันหรือสินทรัพยสภาพคลอง
ใหเพยีงพอตามที่สํานักงานประกาศกําหนด ใหบริษทัทีป่รึกษาการลงทุนดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) จัดทํารายงานที่แสดงถึงความไมเพยีงพอของหลักประกันหรือสินทรัพยสภาพคลองตามแบบ
ที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน และยืน่ตอสํานักงานภายในสองวนัทําการถัดไป 
 (2) แกไขใหสามารถดํารงความเพียงพอของหลักประกนัหรือสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนด
ไดเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวนัทําการติดตอกัน ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวนัที่ไมสามารถดํารง
ความเพยีงพอดังกลาวได และแจงการแกไขใหสํานักงานทราบภายในสองวันทําการนบัแตวันที่สามารถ
แกไขได 
 
 ขอ 6 ในระหวางที่บริษัทที่ปรึกษาการลงทนุตามขอ 4 ไมสามารถดํารงหลักประกนัหรือสินทรัพย
สภาพคลองใหเพียงพอ หรืออยูในระหวางการแกไขการดํารงความเพยีงพอตามขอ 5(2) หามมิใหบริษัท 
ที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาวดาํเนินการดังตอไปนี้ จนกวาจะสามารถดํารงความเพียงพอไดตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนด 
 (1) การใหบริการแกลูกคารายใหม 
 (2) การขยายระยะเวลาการใหบริการแกลูกคารายเดิม 
 (3) การกระทําอื่นใดที่สํานักงานประกาศกาํหนด 
 



 ขอ 71 ยกเลิกทัง้ขอ 7 
 
 ขอ 8 เพื่อใหการใหคําแนะนาํเปนไปอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของ
ลูกคา ในการตดิตอชักชวนลูกคาเพื่อใหเขาเปนคูสัญญารับบริการแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการ
ลงทุนในหลักทรัพย บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตอง 
 (1) จัดทําขอมูลลูกคาและจัดใหมีการใหคําแนะนําที่เหมาะสมโดยการพจิารณาจาก วัตถุประสงค
ในการลงทุน ความรูความเขาใจเกีย่วกับการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได และปจจยัอ่ืน ๆ ของลูกคา 
โดยบริษัทที่ปรึกษาการลงทนุตองขอขอมูลดังกลาวจากลูกคาเพื่อประกอบการพิจารณา 
       สัญญาใหบริการแนะนําการลงทุนตองระบุสิทธิของลูกคาในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ใหบริการแนะนําการลงทุนทีชั่ดเจนเพียงพอ  นอกจากนี้ การกําหนดขอตกลงในลักษณะที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางลูกคากับบริษัทที่ปรึกษาการลงทนุและบุคคลที่เกี่ยวของตามที่
สํานักงานประกาศกําหนดตองไดรับความยินยอมจากลูกคาดวย 
 (2) เปดเผยหรอืดําเนินการเปดเผยขอมูลที่จาํเปนตอการตดัสินใจลงทุนอยางเพยีงพอ และภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองมีความถูกตองเปนปจจุบนั ไมมีลักษณะที่ทําใหเกิดความ
เขาใจผิดหรือเปนการบิดเบือนขอเท็จจริง 
 
 ขอ 9 ในกรณทีี่บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนจดัใหมกีารใหคาํแนะนําแกลูกคาโดยผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยตางประเทศ ใหบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) พิจารณาคดัเลือกผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศวามีความนาเชื่อถือและมี
ความสามารถดําเนินการใหคําแนะนําไดตามกฎหมายทีค่วบคุมการประกอบธุรกิจในตางประเทศนัน้ 
 (2) แจงหลักเกณฑเกีย่วกับการใหคําแนะนาํตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหผูประกอบธุรกิจหลักทรพัยตางประเทศทราบ 
 (3) แจงชื่อและที่อยูของบรษิัทที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาวเพื่อใหลูกคาสามารถติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับการใหคําแนะนําได และ 
 (4) ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะหทีก่ําหนดโดยองคกรที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ 
 
 ขอ 10 บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตองจัดเกบ็เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การให
คําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพยไวดังตอไปนี ้

                                                        
1ถูกยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีทธ. 6/2555 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2 ) ลง

วันที่18/01/2555 



 (1) จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพย 
ไวอยางนอยเปนระยะเวลาสองปนับแตวนัที่เผยแพรเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกลูกคาในลักษณะ 
ที่พรอมใหสํานักงานเรยีกดหูรือตรวจสอบไดในทนัที  ทั้งนี้ ในกรณทีี่เปนการจัดใหมีการใหคําแนะนํา
ของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศ  ใหบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ 
ใหคําแนะนํา ไมวาเปนบทวเิคราะหหรือเอกสารประกอบการใหคําแนะนําอื่นใดไวอยางนอยเปน
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่มกีารใหคําแนะนําดังกลาวในประเทศไทย 
 (2) จัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในการใหคําแนะนํา 
ไวอยางนอยเปนระยะเวลาสามเดือนนับแตวันทีใ่หคําแนะนํา  ทั้งนี้ หากมีขอรองเรียนเกีย่วกับการ 
ใหคําแนะนําและการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนยังไมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหบริษทัที่ปรึกษาการลงทุนจัดเก็บเทปบันทึกเสียงหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเกีย่วกับ 
การดําเนินการดังกลาวไวตอไปจนกวาการดําเนินการเกีย่วกับขอรองเรยีนจะแลวเสร็จ 
 
 ขอ 11 ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
คําสั่ง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 23/2544  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
และการตั้งตวัแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวนัที่
ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวา 
จะไดมปีระกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ทีอ่อกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนีใ้ชบังคับ 
 
 ขอ 12 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 23/2544  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
และการตั้งตวัแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึง 
การอางอิงประกาศฉบับนี ้
 
 ขอ 13 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่  1 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2553  เปนตนไป 
 ประกาศ  ณ  วนัที่  1 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2553 

      
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานบุาล) 
เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 



 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทข. 3/2553 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่01/02/2553 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๒๖ กมุภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๓ เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๗ ง 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่18/01/2555 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมื่อ 
 


