
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทธ/น/ข. 47/2553 
   เร่ือง  หลักเกณฑในการใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการเกีย่วกับการซื้อขายหนวยลงทุน 

(ฉบับประมวล) 
 
 
           

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551  มาตรา 112 มาตรา 114 มาตรา 116 และมาตรา 117 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปนพระราชบญัญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทนุออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ใหยกเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทข. 55/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 (2) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทข. 36/2553  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวนัที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 
 
 ขอ 2 ในประกาศนี้ 
 (1)1 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 1 
 (2) “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการจัดการกองทนุรวม 

                                                        
1ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2555 เรื่อง หลักเกณฑในการใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อ

ขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31/01/2555 



 (3) “ผูลงทุน”  หมายความวา   ผูสนใจจะลงทุนในหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน แลวแต
กรณ ี
 (4) “ขอมูลภายใน”  หมายความวา   ขอเทจ็จริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพยทีย่งัมิไดเปดเผยตอประชาชนและบริษัทหลักทรัพยไดลวงรูมาเนื่องจากการประกอบธุรกิจ 
 (5) “หนังสือช้ีชวน”  หมายความวา   หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุรวม 
 (6) “ขาย”  ใหหมายความรวมถึง   การเสนอขายดวย 
 (7) “หนวยลงทุน”  หมายความวา   หนวยลงทุน และหนวยลงทนุควบคูกรมธรรม 
 (8) “หนวยลงทุนควบคูกรมธรรม”  หมายความวา   หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคูไป
กับการขายกรมธรรมประกันชีวิตในรูปแบบของกรมธรรมประกันชวีิตควบคูการลงทุน 
 (9) “กรมธรรมประกันชวีิตควบการลงทุน”  หมายความวา   กรมธรรมที่บริษัทประกันชีวิตออก
ใหผูเอาประกนัภัย เพื่อเปนหลักฐานวาผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตไดมีการทําสัญญาประกัน
ชีวิตและสัญญาการลงทุนในหนวยลงทุน โดยมีการตกลงวาผูเอาประกนัภัยจะชําระคาเบี้ยประกันชวีิต
ใหแกบริษัทประกันชวีิตสําหรับการใหความคุมครองตอการมรณะหรือการจายเงนิเมื่อมีการทรงชีพ 
และผูเอาประกันภยัจะชําระเงินคาหนวยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผานบริษัทประกันชีวิต 
 (10) “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

หมวด 1 
บททวัไป 

 
 ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับการใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหนวยลงทนุของบริษัทหลักทรัพยดังตอไปนี ้
 (1) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนายหลักทรัพย ซ่ึงมิไดจํากัดเฉพาะหลักทรัพยอันเปนตรา
สารแหงหนีห้รือหนวยลงทุน 
 (2) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และ 
 (3) บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
รวม 
 ในกรณีที่มีขอกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับธุรกรรมประเภทใด บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาวเพิ่มเติม เมื่อใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการ
จัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนในธุรกรรมประเภทนั้น 
 



 ขอ 4 สํานักงานอาจกําหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ได  และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวใหถือวาไดปฏิบัติตามประกาศนี้แลว 
 

หมวด 2 
หลกัในการดําเนินธุรกจิ 

 
 ขอ 5 เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยทําหนาทีไ่ดอยางเหมาะสมในฐานะเปนผูมีวิชาชีพที่ไดรับความ
ไววางใจใหทําหนาที่ใหคําแนะนําการลงทุน และใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน  บริษัท
หลักทรัพยตองประกอบธุรกจิใหเปนไปตามหลักเกณฑดงันี้ 
 (1) ดําเนินธุรกจิดวยความซื่อสัตยสุจริต ใชความรู ความสามารถ และความชํานาญ ดวยความ
เอาใจใสและระมัดระวัง  รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานของผูมีวิชาชีพในลักษณะเดยีวกนันั้น  พึงกระทํา 
 (2) ดําเนินธุรกจิโดยคํานึง และดูแลรักษาความเปนระเบยีบเรียบรอยของตลาดโดยรวม 
 (3) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพยีงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีเงินทุนที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
 (5) ปฏิบัติตอผูลงทุนอยางเปนธรรม และคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
 (6) มีการตรวจสอบขอมูลเพื่อใหทราบตัวตนที่แทจริงและความตองการของผูลงทุน 
 (7) ใหขอมูลแกผูลงทุนอยางเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวตองสื่อสารไดอยางชัดเจน ไมบิดเบือน 
และไมทําใหสําคัญผิด 
 (8) ใชความระมัดระวังอยางสมเหตุสมผลเพื่อใหมั่นใจถงึความเหมาะสมของขอมูลการลงทุน
และคําแนะนําที่ใหแกผูลงทุน ตลอดจนการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ เพื่อผูลงทุน 
 (9) ในกรณีทีม่ีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึน้ ตองดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับ
การปฏิบัติที่เปนธรรมและเหมาะสม ไมวาจะเปนความขดัแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัท
หลักทรัพยกับผูลงทุน หรือระหวางผูลงทุนดานธุรกิจหลักทรัพยกับผูลงทุนในธุรกิจดานอื่นของบริษัท
หลักทรัพย 
 (10) มีมาตรการอยางเพียงพอในการคุมครองทรัพยสินของผูลงทุน 
 (11) ดําเนินธุรกิจและควบคมุดูแลพนกังานใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของในการดาํเนินธุรกิจ 
 (12) ใหความรวมมือกับสํานกังานอยางเต็มที่ โดยตองแจงหรือเปดเผยขอเท็จจริงทุกประการที่
เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยและอยูภายใตความรับผิดชอบดูแลของบริษัทหลักทรพัยอันเปน
ประโยชนหรือจําเปนตอการกํากับดูแลบรษิัทหลักทรัพยหรือตลาดทุนโดยรวม 
 

หมวด 3 



ระบบงาน 
 

 ขอ 6 เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมีการจัดโครงสรางและระบบงานของบริษัทหลักทรัพยให
สามารถรองรับงานในการรับผิดชอบตามประเภทธุรกิจไดอยางมีคณุภาพและสามารถควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักในการดําเนนิธุรกิจในหมวด 2  
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุจึงวางแนวทางในการจดัใหมีโครงสรางและระบบงานของบริษัทไว
ดังตอไปนี ้
 (1) โครงสรางการบริหารงาน 
  (ก) การแบงหนาที่และความรับผิดชอบภายในหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงาน
ใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน 
  (ข) บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง 
  (ค) การคัดเลือกและดแูลบุคลากรใหเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (2) การใหคําแนะนําและใหบริการเกี่ยวกบัการซื้อขายหนวยลงทนุ 
  (ก) การเปดบญัชีและการใหคําแนะนํา 
  (ข) การติดตอชักชวนและการใหคําแนะนํา 
  (ค) การรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนจากผูลงทุน 
  (ง) การปฏิบัติการดานงานสนับสนุน 
  (จ) การปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชนและการลวงรูขอมูลภายในระหวาง
หนวยงานและบุคลากร 
  (ฉ) การจัดการเรื่องรองเรียน 
 (3) การดูแลรักษาทรัพยสินของผูลงทุน 
  (ก) การแยกทรัพยสินของผูลงทุนออกจากทรัพยสินสวนตัวของบริษทัหลักทรัพย 
  (ข) การเก็บรักษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจาย และการจดัทําบัญชีทรัพยสินผูลงทุน 
รวมทั้งการดูแลและติดตามสิทธิประโยชนที่เกิดจากทรพัยสิน 
 (4) การบริหารความเสี่ยง 
 (5) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎกระทรวงและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
 (6) การควบคุมภายใน 
 (7) การจัดการและจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
 

หมวด 4 
การดําเนินการเกยีวกบัการให้คาํแนะนําการลงทุนและการให้บริการเกยีวกบัการซือขายหน่วยลงทุน 

 



ส่วนท ี1 
บททวัไป 

 
 ขอ 7 ในการปฏิบัติใหเปนไปตามหมวด 2 และหมวด 3 ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) การเปดบัญชีและการรูจกักับผูลงทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑในสวนที่ 2 
 (2) การใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑในสวนที่ 3 
 
 ขอ 8 ขอมูลหรือคําแนะนําทีผู่ลงทุนไดรับจะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
 (1) ขอมูลหรือคําแนะนําเกีย่วกับลักษณะความเสี่ยงและความเหมาะสมในการลงทุนในหนวย
ลงทุนตองครบถวน 
 (2) ไดรับขอมูลหรือคําแนะนําที่เหมาะสมกับขอมูลผูลงทุนที่มีความถกูตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
 (3) ไดรับขอมูลหรือคําแนะนําที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และไมปกปดขอมูลอันเปนสาระสําคัญซึ่ง
อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือบิดเบือนขอเท็จจริง 
 (4) ไดรับขอมูลหรือคําแนะนําอยางตอเนือ่งภายหลังจากที่ไดลงทุนในหนวยลงทุนนั้นแลว 
 

ส่วนท ี2 
การเปิดบัญชีและการรู้จักกบัผู้ลงทุน 

 
 ขอ 9 กอนการเปดบัญชี บริษทัหลักทรัพยตองแจงสิทธิตาง ๆ ที่ควรทราบแกผูลงทุน รวมทั้ง
ตรวจสอบความมีตัวตนของผูลงทุน และดาํเนินการใหเปนไปตามประกาศเกีย่วกับการจัดใหมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดวย 
 
 ขอ 10 บริษัทหลักทรัพยตองจัดทําขอมูลผูลงทุน โดยตองขอขอมูลจากผูลงทุนเพื่อประกอบการ
ดําเนินการดังกลาวดวย 
 ขอมูลผูลงทุนที่ใชในการประมวลผลตามขอ 11 ตองจัดทาํขึ้นลวงหนากอนการใหคําแนะนําแก
ผูลงทุนไมเกินกวาสองป 
 



 ขอ 11 บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีระบบในการประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากผูลงทุนแตละ
รายในเรื่องดังตอไปนี้  เพื่อประกอบการใหคําแนะนําทีส่อดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหนังสอืช้ีชวนการเสนอ
ขายหนวยลงทนุของกองทุนรวม 
 (1) วัตถุประสงคในการลงทนุ 
 (2) ประสบการณในการลงทุน 
 (3) ฐานะการเงิน 
 (4) ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการลงทุน 
 (5) ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
 (6) ปจจัยอ่ืน ๆ ของผูลงทุนที่จําเปนตอการใหคําแนะนําที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของ
กองทุนรวมตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
 ขอ 12 ในกรณทีี่ผูลงทุนรายใดปฏิเสธที่จะใหขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมครบถวน ตามทีก่ําหนด
ในขอ 11  บริษัทหลักทรัพยตองปฏิเสธไมใหคําแนะนําการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน
รายดังกลาว 
 
 ขอ  13 การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มนีโยบายการลงทุนในประเทศไทย  
บริษัทหลักทรพัยจะไมดําเนนิการตามขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ก็ได 
 
 ขอ 14 สัญญาที่ทํากับผูลงทุนตองครอบคลุมถึงขอบเขตการใหบริการ สิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย  และตองไมมีขอความที่ปฏิเสธความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย
ตอผูลงทุนจากการกระทําหรือละเวนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบริษัทหลักทรพัย
หรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 
 

ส่วนท ี3 
การให้คาํแนะนําการลงทุนและการให้บริการซือขายหน่วยลงทุน 

 
 ขอ 152 กอนการขายหนวยลงทุนของกองทนุรวม บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีการให
คําแนะนําที่เหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของผูลงทุน โดยพิจารณาจากผล
ของการประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากผูลงทุน 
                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2556 เรื่อง หลักเกณฑในการใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการ

เก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 14/01/2556 



 3 การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย  บริษัท
หลักทรัพยจะไมดําเนนิการตามวรรคหนึ่งก็ได 
 
 ขอ 15/14 ในการขายหนวยลงทุน ใหบริษัทหลักทรัพยจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกผู
ลงทุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน โดยอยางนอยตองจัดสงหรือแจกจายตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1)5 หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ใหจัดสงหรือแจกจายใหแกผูลงทุนทุกรายพรอมใบ
จองซื้อหนวยลงทุนหรือใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือดาํเนินการโดยวธีิการอื่นใดทีท่ําใหมั่นใจไดวาผู
ลงทุนทุกรายไดรับขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนดังกลาวกอนการตัดสินใจลงทุน 
 (2)6 หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม ใหจัดสงหรือแจกจาย ณ จุดขายดวยวิธีการใด ๆ ที่
สามารถทําใหผูลงทุนไดรับหนังสือช้ีชวนสวนดังกลาวอยางทั่วถึง 
 7 หนังสือช้ีชวนที่จะใชจัดสงหรือแจกจายตามวรรคหนึ่งตองมีรายการและขอมูลตรงกับรายการ
และขอมูลที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนที่ยื่นตอสํานักงานลาสุด 
 
 ขอ 16 ในกรณทีี่ผูลงทุนไมประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนตามคําแนะนําของบริษทั
หลักทรัพย  ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1) ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ผูลงทุนประสงคจะลงทนุ ในกรณีที่
กองทุนรวมดงักลาวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนรับได 
 (2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหสามารถยืนยันไดวาผูลงทุนไดรับทราบถึงระดับความ
เสี่ยงของกองทุนรวมตาม (1) แลว 
 
 ขอ 17 ในการจัดใหมีการใหคําแนะนําแกผูลงทุนโดยผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศ  
ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการดังตอไปนี ้
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 (1) พิจารณาคดัเลือกผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศวามีความนาเชื่อถือและมี
ความสามารถดําเนินการใหคําแนะนําไดตามกฎหมายทีค่วบคุมการประกอบธุรกิจในตางประเทศนัน้ 
 (2) แจงหลักเกณฑเกีย่วกับการใหคําแนะนาํตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศทราบ 
 (3) แจงชื่อและที่อยูของบรษิัทหลักทรัพยเพื่อใหผูลงทุนสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับการให
คําแนะนําได และ 
 (4) ในกรณทีีม่ีการแปลบทวิเคราะห บริษทัหลักทรัพยตองดูแลใหการแปลเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํหนดโดยหนวยงานที่เกีย่วของกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ 
 ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยจากหนวยงานกาํกับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศที่เปนสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 
 ขอ 18 การใหบริการซื้อขายหนวยลงทุน บริษัทหลักทรพัยตองดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1)8 จัดใหมีผูทาํหนาที่ขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหคาํแนะนํากับผูลงทุน หรือวิเคราะห
การลงทุนในหนวยลงทุนทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ในจํานวนที่เพียงพอ 
 (2) ควบคุมดูแลใหผูติดตอกบัผูลงทุนใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน
อยางเหมาะสม 
 (3) จัดใหมีชองทางอยางเพยีงพอและเหมาะสมที่ทําใหผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลที่ใช
ประกอบการตดัสินใจซื้อขายหนวยลงทุนได 
 (4) จัดใหมีระบบการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการขายหนวยลงทุนดังกลาวมิไดรบกวน
ความเปนสวนตัว กอความรําคาญ หรือเรงรัดใหผูลงทุนตดัสินใจ 
 (5) ในการขายหนวยลงทุนทีม่ีการสงเสริมการขายหรือบริการเสริม บริษัทหลักทรัพยตอง
ดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมโนมนาวจูงใจใหผูลงทุนเขาใจผดิ หรือเรงรัดใหผูลงทุนตัดสินใจ
ลงทุนโดยมิไดคํานึงถึงความเสี่ยงหรือความเหมาะสมในการลงทุน 
 (6) ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ออกตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในสวนที่เกีย่วกับการประกอบธรุกิจของตนดังตอไปนี ้
  (ก) การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด และ 
  (ข) การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตน 
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เก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31/01/2555 



 (7) เปดเผยใหผูลงทุนทราบอยางครบถวนและชัดเจนกรณีที่มีการใหบริการซื้อขายหนวยลงทนุ
ที่แตกตางจากที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
 ขอ 19 การใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทหลักทรัพยตองมี
วิธีดําเนนิการเพื่อใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับขอมูลและคําแนะนําครบถวน 
 ใหบริษัทหลักทรัพยแจงวันเริ่มใหบริการและรายละเอียดของการใหบริการ พรอมทั้งนําสง
เอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงานทราบกอนวันเริ่มใหบริการตามวรรคหนึ่ง 
 
 ขอ 20 การขายหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมที่บริษัทหลักทรัพยมีหนาทีต่องนําสงเงินคาสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยตองนําสงเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทนุใหบริษัท
จัดการกองทนุรวมภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทนุควบคูกรมธรรมตอประชาชนครั้งแรก ใหนาํสงเงินคา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมภายในสามวันทําการนับแตวนัสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ 
 (2) ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) ใหนําสงเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม
ภายในสามวนัทําการนับแตวนัที่ระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมนั้น 
 ทั้งนี้ ในกรณทีี่ผูลงทุนซื้อหนวยลงทนุควบคูกรมธรรมเปนครั้งแรกสําหรับกรมธรรมประกัน
ชีวิตควบการลงทุนแตละกรมธรรม บริษัทหลักทรัพยตองใหสิทธิแกผูลงทุนในการยกเลิกคําสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน  โดยในกรณีที่ผูซ้ือหนวยลงทนุยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนควบคูกรมธรรม 
บริษัทหลักทรพัยจะเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวมิได 
 

หมวด 5 
การเกบ็เอกสารหลกัฐาน 

 
 ขอ 21 บริษัทหลักทรัพยตองจัดเก็บเอกสารตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับคําขอเปดบัญชี ขอมูลผูลงทุน และผลของการประมวลผล
ขอมูลที่ไดรับจากผูลงทนุทั้งหมด  โดยใหจดัเก็บตลอดระยะเวลาที่ผูลงทุนเปนลูกคา และจัดเก็บตอไป
อีกเปนระยะเวลาอยางนอยหาปนับแตวันทีม่ีการปดบัญชี  ทั้งนี้ การจัดเก็บดังกลาวตองอยูในลักษณะที่
พรอมใหสํานกังานเรียกดหูรือตรวจสอบไดโดยไมชักชา 
 (2)9 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหนวยลงทุน ซ่ึงรวมถึงเอกสารหลักฐานที่แสดง
ถึงการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยตามขอ 15 ขอ 15/1 และขอ 16 โดยใหจัดเก็บไวใหครบถวน
                                                        
9ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2556 เรื่อง หลักเกณฑในการใหคําแนะนําการลงทุนและการใหบริการ

เก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 14/01/2556 



อยางนอยเปนระยะเวลาหาปนับแตวนัที่ซ้ือขาย  ทั้งนี้ การจัดเก็บในระยะเวลาหนึ่งปแรกตองอยูใน
ลักษณะที่พรอมใหสํานักงานเรียกดหูรือตรวจสอบไดโดยไมชักชา 
 (3) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการใหคาํแนะนํา ซ่ึงรวมถึงบทวิเคราะหหรือเอกสาร
ประกอบการใหคําแนะนําอืน่ใด  โดยใหจดัเก็บไวอยางนอยเปนระยะเวลาสองปนับแตวันทีใ่ห
คําแนะนํา 
 ในกรณีที่มีขอรองเรียนเกีย่วกับการใหคําแนะนําหรือการซื้อขายหนวยลงทุน หากการ
ดําเนินการเกีย่วกับขอรองเรยีนยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  
ใหบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกบัขอรองเรียนไวตอไป จนกวาการดําเนินการ
เกี่ยวกับขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 
 

หมวด 6 
หลกัเกณฑ์เพมิเติมสําหรับการประกอบธุรกจิการเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และ

การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ทเีป็นหน่วยลงทุน 
 

ส่วนท ี1 
บททวัไป 

 
 ขอ 22 บริษัทหลักทรัพยจะซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองได เมื่อเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) โครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ตองไมมีขอจํากดัการโอนหนวยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพยจะใหบริการซื้อขาย 
 (2) ในกรณีทีบ่ริษัทหลักทรพัยใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนตรงกับวนัที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ  บริษัทหลักทรัพยตองซื้อขายหนวยลงทนุในราคาเดียวกับราคา
ขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดคาํนวณตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทนุรวม 
 (3) การใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกเหนอืจาก (2)  บริษัทหลักทรัพยตอง
เปดเผยมูลคาหนวยลงทนุทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณและประกาศลาสุด  ตลอดจนขอมูลอ่ืนที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อขายหนวยลงทุน ซ่ึงสามารถทําใหผูลงทุนทราบถึงความแตกตางระหวางการซื้อ
ขายหนวยลงทนุกับบริษัทหลักทรัพยกับการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทนุรวม
ได 
 ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิใหนํามาใชบังคับกับการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย  และการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

การเป็นนายหน้าซือขายหน่วยลงทุน 



 
 ขอ 23 ในการทําหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนของผูลงทุนในการซื้อขายหนวยลงทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ใหบริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและคาหลักทรัพย ที่มิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน รวมทั้งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสอืเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนดังกลาว โดยอนุโลม 
 

ส่วนท ี3 
การเป็นนายหน้าซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

 ขอ 24 ในกรณทีี่บริษัทหลักทรัพยใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อ
ผูถือหนวยลงทุน (omnibus account)  ใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติดังตอไปนี ้
 (1) จัดใหมีระบบในการปฏบิัติงานที่ทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนจะไดรับการปฏิบัติอยางสุจริต
และเปนธรรมในเรื่องดังตอไปนี ้
  (ก) การจัดทําบัญชีรายช่ือผูลงทุน 
  (ข) การแยกทรัพยสินของผูลงทุนออกจากทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพย 
  (ค) การดูแลรักษาทรัพยสินของผูลงทุน 
  (ง) การจัดทํารายงานใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบนั และ 
  (จ) การจัดสงรายงานที่เกี่ยวของใหแกผูลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  ใหบริษัทหลักทรัพยแจงระบบงานตามวรรคหนึ่งตอสํานกังานเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนากอนดําเนินการ 
 (2) ในกรณีทีบ่ริษัทหลักทรพัยประสงคจะปฏิบัติตอผูลงทุนในเรื่องใดซึ่งมีผลทําใหผูลงทุน
ไดรับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชนที่ไมเทาเทียมกับการซือ้ขายหนวยลงทุนแบบเปดเผยชื่อผูถือหนวย
ลงทุน  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดใหมีหลักฐานที่แสดงวาผูลงทนุทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชนที่ไมเทาเทียมกนันั้นแลว  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาวตองไมขดัหรือแยงและไมนอยกวา
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกตามกฎหมายดงักลาว 
 
 ขอ 25 ในกรณทีี่บริษัทหลักทรัพยใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อ
ผูถือหนวยลงทุน สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ตองอยูภายใตบังคบัของประกาศที่
กําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับอตัราการจัดสรรและการถือหนวยลงทนุของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน 
ใหบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 



 (1) ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดในบัญชี
ดังกลาวถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมใดเกินกวาอัตราที่กําหนด 
 (2) แจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏวาบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาอัตราที่กําหนด  ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวเปนบคุคลที่ไดรับยกเวนใหไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเกินกวา
อัตราดังกลาว บริษัทหลักทรพัยตองระบดุวยวาเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามกรณีใด 
 (3) แจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาอัตราที่กําหนด  มกีารลดสัดสวนการถือหนวยลงทุนจนเปนไปตาม
อัตราที่กําหนดแลว 
 (4) ไมนับคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่ตองหามมิใหนบัรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในบัญชีดงักลาว 
 การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจดัการ
กองทุน 
 
 ขอ 26 ในกรณทีี่ผูลงทุนไมไดรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทนุที่ออกใหโดยบรษิัทจัดการ
กองทุนรวม  บริษัทหลักทรพัยตองจดัใหมีหลักฐานที่ผูลงทุนสามารถใชแสดงสิทธิในความเปนเจาของ
หนวยลงทุนและใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได และในกรณีที่มีขอจํากดัสิทธิ
ของผูลงทุน ใหระบุขอจํากดัสิทธิเชนวานัน้ในหลักฐานดังกลาวดวย 
 

ส่วนท ี4 
การค้าหน่วยลงทุน 

 
 ขอ 27 ในการคาหนวยลงทนุ ใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) แจงราคาเสนอซื้อขายและกําหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผลใหผูลงทนุทราบ โดย
กรณีที่การเสนอซื้อขายดังกลาวมีเงื่อนไข บริษัทหลักทรัพยตองชี้แจงเงื่อนไขใหผูลงทนุทราบโดย
ชัดเจนดวย 
 (2) รับซื้อหรือขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยบริษัทหลักทรัพยจะปฏิเสธไมรับซื้อหรือขายได
เฉพาะกรณีที่กาํหนดไวเปนเงื่อนไขเทานั้น  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตแุหง
การปฏิเสธแกผูลงทุนไดอยางชัดเจนดวย 
 (3) ในกรณีทีไ่ดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการใหเปนผูดแูลสภาพคลองใหแกหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใด  หากโครงการจัดการกองทนุรวมนั้นมกีารกําหนดสิทธหินาที่และความรับผิดชอบของ



ผูดูแลสภาพคลองไว ผูคาหนวยลงทนุตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน
รวมดังกลาวดวย 
 

ส่วนท ี5 
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน 

 
 ขอ 28 ในการจัดจําหนายหนวยลงทนุ  ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1) ดําเนินการจัดจําหนายหนวยลงทนุตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ
จัดการกองทนุรวมและหนังสือช้ีชวน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ในหนังสือช้ีชวนไมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จัดจําหนายหนวยลงทนุไว  ใหผูจัดจําหนายหนวยลงทุนกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการจองซื้อ และ
เงื่อนไขในการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนทราบโดยเปดเผยกอนการจัดจําหนายหนวยลงทนุ และ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กาํหนดไวนัน้ดวย 
 (2) นําเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเขาบัญชีเพื่อการจองซื้อหนวยลงทุนของผูเสนอขาย หนวย
ลงทุน หรือแยกเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนออกจากบัญชทีรัพยสินของผูจัดจําหนายหนวยลงทนุ ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ผูจดัจําหนายหนวยลงทุนเรียกเก็บเงินจากผูจองซือ้หนวยลงทุนได โดยตองไมนํา
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนดงักลาวไปใชในกิจการใด ๆ 
 (3) คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรภายในสิบสี่
วันทําการนับแตวันปดการเสนอขาย หากไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนไดภายใน
กําหนดเวลาดงักลาว จะตองมีขอกําหนดใหผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรมีสิทธิไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละเจด็ครึ่งตอปนับแตวันที่พนกําหนดเวลานั้น 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาลและวนัมีผลใช้บังคบัของประกาศ 

 
 ขอ 29 ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คําสั่ง 
และหนงัสือเวยีน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กข. 42/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
การคาหลักทรัพย และการจดัจําหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทข. 55/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจาํหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน ลงวนัที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ 
สข. 43/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการ



ชักชวนลูกคาใหเขาทําสัญญาจัดการกองทนุสวนบุคคล ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547  แลวแตกรณี ซ่ึง
ใชบังคับอยูในวันกอนวนัที่ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบงัคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตาม
ประกาศนีใ้ชบังคับ 
 
 ขอ 30 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กข. 42/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจาํหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทข. 55/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการ
ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจาํหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวย
ลงทุน ลงวันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สข. 43/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
และการชักชวนลูกคาใหเขาทําสัญญาจัดการกองทุนสวนบุคคล ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ใหการ
อางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับนี้ 
 
 ขอ 31 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เปนตนไป 
 ประกาศ  ณ  วนัที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานบุาล) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
 
 



หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ/น/ข. 47/2553 เร่ืองหลักเกณฑในการใหคําแนะนํา
การลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทนุ ลงวันที2่2/12/2553 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 11/2555 เร่ืองหลักเกณฑในการใหคําแนะนําการ
ลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที3่1/01/2555 ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2556 เร่ือง หลักเกณฑในการใหคําแนะนําการ
ลงทุนและการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 14/01/2556 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 


