
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของนักวเิคราะห์การลงทุนและผู้แนะน าการลงทุน  

โดยท่ีขอ้ 20 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 3/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มกราคม 
พ.ศ. 2555 (“ประกาศ ท่ี ทลธ. 3/2555”) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัวเิคราะห์การลงทุนและ 
ผูแ้นะน าการลงทุน  ประกอบกบัขอ้ 6 ของประกาศ ท่ี ทลธ. 3/2555 ก าหนดวา่ ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง 
(guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้ ส านกังานจึงก าหนด
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุน  ดงัน้ี 

1. ต้องปฏิบัติหน้าทีห่รือให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เช่น 
1.1  ตอ้งไม่กระท าการไปในทางไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต เช่น 

(1) ไม่กระท าการหรือใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือในการกระท าการโดยมิชอบต่อ
ทรัพยสิ์นของผูล้งทุน เช่น ยกัยอก หลอกลวง หรือฉอ้โกง ทรัพยสิ์นของผูล้งทุน 

(2) ไม่ปกปิดขอ้มูลหรือยืน่เอกสารอนัเป็นเทจ็ ในการขอความเห็นชอบเป็นบุคลากร  
ในธุรกิจตลาดทุนต่อส านกังาน  
แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับผูแ้นะน าการลงทุน 

(3) ไม่ปกปิดขอ้มูลหรือยืน่เอกสารอนัเป็นเทจ็ต่อบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อช่วยเหลือผูล้งทุน  
เช่น ปกปิด ตกแต่งขอ้มูล เพื่อเปิดบญัชีหรือเพื่อใหไ้ดรั้บอนุมติัวงเงินเพิ่ม เป็นตน้ 

1.2 ตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการประกอบวชิาชีพ โดยไม่กระท าการในลกัษณะเอาเปรียบผูล้งทุน 
หรือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน เช่น 

(1) ไม่วเิคราะห์ ชกัชวนหรือใหค้  าแนะน าในลกัษณะท่ีเป็นการกระตุน้ ยยุงหรือสนบัสนุน
ใหผู้ล้งทุนท าธุรกรรมบ่อยคร้ัง (Churning)  
  (2) ไม่น าทรัพยสิ์นอ่ืนของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่ทรัพยสิ์นทัว่ไป เช่น คู่มือการปฏิบติังาน 
(manual) หรือ ระบบงาน หรือ software หรือ ขอ้มูลของผูล้งทุน เป็นตน้ ไปใชป้ระโยชน์  เป็นตน้ 
แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับผูแ้นะน าการลงทุน 

(3) ไม่เบียดบงัหรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผูล้งทุนโดยอาศยัโอกาสในการปฏิบติังาน 
(4) ไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่วา่เพื่อตนเอง บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ

บุคคลอ่ืน ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดียวกนันั้นเพื่อผูล้งทุน (Front running) 
(5) ไม่ใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูล้งทุน ซ้ือขายหลกัทรัพย /์ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่วา่เจา้ของบญัชีจะรู้เห็นหรือยนิยอมหรือไม่ก็ตาม  ซ่ึงรวมถึง
การตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชีผูล้งทุนเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุนโดยท่ี  
ผูล้งทุนไม่ไดส้ั่ง ไม่วา่ผูแ้นะน าการลงทุนจะไดรั้บประโยชน์จากการจดัการเช่นวา่นั้นหรือไม่ และไม่วา่  
ผูล้งทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดงักล่าวดว้ยก็ตาม 
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แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับนกัวเิคราะห์การลงทุน 
(6) ไม่กระท าการในลกัษณะเอาเปรียบผูล้งทุนหรือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง  เช่น 

ไม่น าขอ้มูลเก่ียวกบัการวเิคราะห์การลงทุนท่ีอยูร่ะหวา่งการจดัท าบทวเิคราะห์การลงทุนไปแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่บทวเิคราะห์ใหก้บัผูล้งทุน เป็นตน้ 

2. ต้องปฏิบัติหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบและรอบคอบเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ และปฏิบัติต่อ 
ผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ เช่น 

2.1 การใหค้  าแนะน าและการใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุน 
(1) ตอ้งเปิดเผยช่ือและบริษทัท่ีตนสังกดัหรือด าเนินการแทน เม่ือมีการติดต่อกบัผูล้งทุน  

เวน้แต่ผูล้งทุนทราบอยูแ่ลว้  
(2) ตอ้งใหค้  าแนะน าอยา่งเป็นกลางและอิสระตามหลกัวชิาชีพอนัเป็นท่ียอมรับ และมี 

เอกสารสนบัสนุนท่ีใชอ้า้งอิงได้ รวมทั้งช้ีแจงใหผู้ล้งทุนทราบวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้เทจ็จริงหรือ  
ขอ้คิดเห็น  อยา่งไรก็ดี ในการใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าควรเป็นไปตามแนวทางท่ีบริษทัตน้สังกดัก าหนด 
(house opinion) เพื่อใหส้ามารถน าเสนอความเห็นหรือค าแนะน าเป็นไปในแนวทางเดียวกนัไดก่้อนเป็นหลกั 

(3) ตอ้งใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าท่ีเหมาะสม (suitability) แก่ผูล้งทุนอยา่งครบถว้น  
ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั รวมทั้งตอ้งเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ  
ต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน  โดยไม่ปกปิดขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ
หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง เช่น 

ก. เปิดเผยหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงเฉพาะของหลกัทรัพย /์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
หรือขอ้จ ากดัเก่ียวกบัหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีก าลงัครบก าหนดอาย ุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใหผู้ล้งทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก าหนดได ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูร่ะหวา่ง  
การควบรวมกองทุน หน่วยลงทุนประเภทท่ีรับซ้ือคืนแบบมีก าหนดระยะเวลา เป็นตน้ 

ข. เปิดเผยหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เช่น อยูร่ะหวา่งการเพิ่มทุน
หรือลดทุน การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ใหญ่ และการควบรวมกิจการ เป็นตน้ 

ค. เปิดเผย แจง้ขอ้มูล หรือค าเตือนต่าง ๆ อนัเป็นสาระส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูล้งทุน เช่น ขอ้มูลความเส่ียงของกองทุน  ใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมหากผูล้งทุนจะลงทุน
ในกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ท่ีผูล้งทุนจะรับได ้เป็นตน้ 

ง. กรณีการขายหน่วยลงทุน ตอ้งแจกหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ผูล้งทุน และตอ้งใหข้อ้มูล
หรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลผูล้งทุนตาม customer profile ท่ี update รวมทั้งใหข้อ้มูลหรือค าแนะน า
อยา่งต่อเน่ืองภายหลงัจากท่ีไดล้งทุนในหน่วยลงทุนนั้นแลว้  
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  (4) ตอ้งใชว้จิารณญาณในการใหค้  าแนะน า หากเป็นการใหค้  าแนะน าซ่ึงเป็นผลมาจาก
การวเิคราะห์ข่าวท่ีอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย์/สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งแจง้ให้ 
ผูล้งทุนทราบถึงท่ีมาของข่าวดงักล่าวดว้ย  รวมทั้งไม่ท าการใด ๆ ท่ีเป็นการเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ 
หรือขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ียงัไม่ไดรั้บการยนืยนั 
ความถูกตอ้งจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(5) ตอ้งไม่เร่งรัดใหผู้ล้งทุนตดัสินใจในการลงทุน 
แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับนกัวเิคราะห์การลงทุน 

(6) ในการจดัท าบทวเิคราะห์การลงทุนเพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน และวเิคราะห์การลงทุนผา่นส่ือ 
ตอ้งเปิดเผยวา่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นนกัวเิคราะห์การลงทุนประเภทปัจจยัพื้นฐานดา้นใด 1 หรือปัจจยั 
ทางเทคนิค โดยตอ้งจดัท าบทวเิคราะห์การลงทุน/ใหข้อ้มูลตามขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
บริษทัตน้สังกดั (ประเภทปัจจยัพื้นฐานดา้นใดหรือปัจจยัทางเทคนิค)  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ปฏิบติันอกขอบเขตของ
ประเภทท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  

2.2 การปฏิบติัตามค าสั่งของผูล้งทุน ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้นะน าการลงทุน 
(1) ตอ้งไม่รับมอบหมายจากผูล้งทุนในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์/สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

แทนผูล้งทุน  
(2) ตอ้งใหบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่ผูล้งทุนตามค าสั่งของ 

ผูล้งทุนท่ีเป็นเจา้ของบญัชีหรือตามค าสั่งของผูรั้บมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูล้งทุน 
(3) ตอ้งด าเนินการซ้ือขายหลกัทรัพย /์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหผู้ล้งทุนตามล าดบัก่อนหลงั  

เวน้แต่ผูล้งทุนไดก้ าหนดเง่ือนไขการซ้ือขายหลกัทรัพย์/สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอยา่งชดัเจน 
(4) ตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูล้งทุน เช่น รับมอบหมายจากผูล้งทุนในการจดัการ 

เก่ียวกบัการช าระราคาค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการเบิกถอนโอนยา้ยหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
2.3 การใหค้วามช่วยเหลือผูล้งทุนใหซ้ื้อขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่เหมาะสม

กบัฐานะการเงิน ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้นะน าการลงทุน 
(1) ตอ้งไม่สนบัสนุนหรือร่วมมือกบัผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพย์/สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ท่ีไม่เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหน้ี หรือขอ้จ ากดัการลงทุนของผูล้งทุน เช่น  
ช าระค่าซ้ือหลกัทรัพยแ์ทนผูล้งทุน เป็นตน้  

(2) ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งินกูน้อกระบบเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์/สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ เช่น ใชห้รือจดัหาแหล่งเงินกูน้อกระบบ ใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือหรือรู้เห็นวา่มีการใชเ้งินกู้
นอกระบบในการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

                                                           
1
 นกัวเิคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานมี 3 ประเภท ดงัน้ี นกัวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานดา้นตลาดทุน นกัวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานดา้นหลกัทรัพย ์และ

นกัวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 



4 
 

2.4 การปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
(conflict of interest) เช่น  

(1) หลีกเล่ียงการติดต่อ ชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าการลงทุน ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  
ทางผลประโยชน์  เวน้แต่จะเปิดเผยถึงส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น  

ก. บริษทัหลกัทรัพย ์ผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือนกัวเิคราะห์การลงทุน  
และผูแ้นะน าการลงทุนถือหุน้ในบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าวดว้ย  

ข. บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 
ค. ผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพยห์รือนกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนเป็น

กรรมการในบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 
ง. บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอยูร่ะหวา่งท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
จ. ผูแ้นะน าการลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมในการติดต่อ ชกัชวน หรือใหค้  าแนะน า

แก่ผูล้งทุนในอตัราท่ีแตกต่างกนั เช่น ไดรั้บค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง
มากกวา่อีกกองทุนรวมหน่ึง เป็นตน้ 

(2) ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ี 
นกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนท าหนา้ท่ีชกัชวน แนะน าใหผู้ล้งทุนซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือ
เผยแพร่บทความหรืองานวจิยัเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
ตามประกาศดงักล่าว 

(3) แจง้ใหผู้ล้งทุนทราบถึงการเป็นคู่สัญญากบัผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ขา้เป็น
คู่สัญญาในการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูล้งทุน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง  
(market maker) หรือผูค้า้หลกัทรัพย ์(dealer) และแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบวา่บริษทัหลกัทรัพยท์  ารายการซ้ือขาย
หลกัทรัพยก์บัผูล้งทุนในฐานะใด ในกรณีท่ีบริษทัเป็นทั้งนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละผูค้า้หลกัทรัพยน์ั้น  
แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับนกัวเิคราะห์การลงทุน 

(4) ไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยก่์อนท่ีบทวเิคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ไดถู้กเผยแพร่แก่ผูล้งทุนไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการ 
 2.5 การปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบติัของบริษทัท่ีสังกดั 

(1) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัท่ี 
ตนสังกดัหรือด าเนินการแทน เช่น ท าหนา้ท่ีภายในขอบเขตความรับผดิชอบท่ีบริษทัมอบหมาย ไม่จดัการ
หรือยุง่เก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของผูล้งทุน  
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสายงานดา้นปฏิบติัการ (back office) เป็นตน้ 
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(2) ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของพนกังาน 

(3) ตอ้งไม่เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผูล้งทุนนอกเหนือจากท่ี
ตอ้งช าระต่อบริษทัหลกัทรัพย  ์ 
 2.6 การปฏิบติังานอ่ืน เช่น 
  (1) ตอ้งรักษาความลบัของผูล้งทุน เช่น การไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลการลงทุน 
ในหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้มูลทางการเงินของผูล้งทุนไปเปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ตามหนา้ท่ี เป็นตน้ 

(2) ไม่รับประกนัต่อผูล้งทุนเก่ียวกบัผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขาดทุน หรือ  
ความเสียหาย ท่ีอาจเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

3. ต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมาย 
ว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัเกณฑ์ 
ทีเ่กีย่วกบัการติดต่อ ชักชวน ให้ค าแนะน า วางแผน หรือการวเิคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสม 
ในการซ้ือขายหรือการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทั้งนี ้ไม่ว่าในส่วนทีใ่ช้บังคับกบั
ตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกจิ เช่น 

3.1 ตอ้งใชร้ะบบการบนัทึกการใหค้  าแนะน า การรับค าสั่งซ้ือขาย และการเจรจาตกลง 
เก่ียวกบัการลงทุนกบัผูล้งทุน ท่ีบริษทัจดัไว ้และจดัเก็บบทวเิคราะห์ไวต้ามระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑก์ าหนด  
 3.2 ตอ้งใหค้  าแนะน าและขอ้มูลแก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑต่์าง ๆ อยา่งชดัเจน  
และถูกตอ้ง  เช่น การวางหลกัประกนั  การค านวณ Excess Equity การบงัคบัขาย เป็นตน้ 

4. ต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ 
ทีก่ าหนดโดยสมาคม หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิตลาดทุนทีส่ านักงานยอมรับ  เช่น 
 4.1 ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพย์ไทยก าหนด เช่น  
เร่ืองการจดัใหมี้ท่ีมาของค าสั่งจากเทปบนัทึกเสียงหรือการจดัท า ticket order  มาตรฐานการประกอบ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เกณฑก์ารรักษาและพฒันาคุณภาพนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์และบทวเิคราะห์
หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
 4.2 ในกรณีท่ีนกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนกบั 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขาย 
ดว้ยระบบการซ้ือขาย ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหนา้ก าหนด เช่น การส่งค าสั่งท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม  การ rebate การใชแ้ละเปิดเผย trader ID เป็นตน้  
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แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับผูแ้นะน าการลงทุน 
4.3 ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด  

ตวัอยา่งคือ แนวทางการปฏิบติังานเก่ียวกบัการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้  
(Know Your Customer/ Customer Due Diligence : KYC/CDD) 
แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับนกัวเิคราะห์การลงทุน 
 4.4 ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าบทวเิคราะห์ท่ีมีคุณภาพของสมาคมนกัวเิคราะห์  
การลงทุน  

5. ต้องไม่มีพฤติกรรมทีเ่ป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการ  
ซ้ือขายหลกัทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว
ของบุคคลอืน่  เช่น 

5.1 ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม ไม่วา่ในฐานะตวัการร่วมหรือ  
ผูส้นบัสนุนการกระท าดงักล่าว   

5.2 ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม เช่น  
การจดัหาบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืนเพื่อใชใ้นการสร้างราคา หรือ เป็นผูส่้งค าสั่งท่ีไม่เหมาะสม  
ในลกัษณะการสร้างราคา  หรือ เป็นผูจ้ดัการดา้นการรับจ่ายเงิน เป็นตน้  
 
 
หมายเหตุ : ส านกังานขอยกเลิกแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน า  
การลงทุน ซ่ึงแนบทา้ยหนงัสือเวยีนท่ี กลต.กธ.(ว) 2/2555 เร่ือง น าส่งประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2555  
โดยใหใ้ชแ้นวทางฉบบัน้ีแทน 


