ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 35/2557
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ
ให้บริ การลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับประมวล)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 98(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) และ (12) ข้อ 14 ข้อ 30 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 43(3) และข้อ 44
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป เว้นแต่
(1) ข้อ 12(4) ที่เกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับลูกค้าที่จะระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการของสานักงานสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
(2) ข้อ 17 ที่เกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับลูกค้าสาหรับการให้บริ การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
(3) ยกเลิก
(4) ยกเลิก



ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_______________
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน
และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้อ 3 ข้อกาหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การลูกค้า
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(1) การจัดให้มีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า ให้เป็ นไปตาม
หมวด 1/1
(2) การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ให้เป็ นไปตามหมวด 2
(3) การทาข้อตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่ มให้บริ การ ให้เป็ นไปตามหมวด 3
(4) การวิเคราะห์และการแนะนาการลงทุน ให้เป็ นไปตามหมวด 4
(5) การจัดส่งหลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมของลูกค้า ให้เป็ นไปตามหมวด 5
(6) การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มี
ความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน ให้เป็ นไปตามหมวด 6
(7) การรับคาสั่งซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ให้เป็ นไปตามหมวด 7
(8) การให้บริ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตดั สิ นใจแทน
ในขอบเขตที่จากัด ให้เป็ นไปตามหมวด 7/1



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ข้อ 4 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร สานักงานอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การลูกค้าในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ตามประกาศนี้เป็ นการเฉพาะรายหรื อเป็ นการชัว่ คราวได้ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รับผ่อนผันต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 5 ในการติดต่อและให้บริ การลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการให้บริ การหรื อนาเสนอบริ การที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดต่อและ
ให้บริ การแก่ลูกค้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
(1) ลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดาที่มีอายุต้ งั แต่หกสิ บปี ขึ้นไป
(2) ลูกค้าที่มีความรู ้ทางการเงินอย่างจากัด หรื อไม่มีประสบการณ์การลงทุน
(3) ลูกค้าที่มีขอ้ จากัดในการสื่ อสารหรื อในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง หรื อมีภาวะ
บกพร่ องทางสุขภาพ
ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (3)
เป็ นผูม้ ีความรู ้ทางการเงินหรื อมีประสบการณ์การลงทุนแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการให้บริ การหรื อนาเสนอบริ การตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับลูกค้ารายดังกล่าวก็ได้
หมวด 1/1
การจัดให้มีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
ข้อ 5/1 ในการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าตามข้อ 12(3/1) และข้อ 25/1
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีระบบงานเพื่อรองรับการติดต่อ
และให้บริ การแก่ลูกค้าให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในรายละเอียดที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 5/2 ความในหมวดนี้ไม่ใช้บงั คับกับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
ดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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(2) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
ซึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนิ นการตามขั้นตอนหรื อ
วิธีการที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามความในหมวดนี้
(3) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนหรื อผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 5/3 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีระบบงานที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ การกาหนดขั้นตอน
และวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า ได้มีการคานึงถึงเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งสอดคล้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การแต่ละประเภท
(1) กระบวนการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการติดต่อและให้บริ การ ได้แก่
(ก) การคัดเลือกและมอบหมายให้บุคลากรซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การแต่ละประเภท เป็ นผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การแก่ลูกค้า
(ข) การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การให้แก่บุคลากร
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมอบหมายตาม (ก) เพื่อใช้ศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนหรื อบริ การก่อนนาไปเสนอขายหรื อให้บริ การแก่ลูกค้า
(ค) การจัดหาเครื่ องมือหรื อสื่ อประกอบการอธิบายให้แก่บุคลากรที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
มอบหมายตาม (ก) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะและความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การ
แก่ลูกค้าตามความจาเป็ น
(2) กระบวนการในการติดต่อและให้บริ การ ได้แก่
(ก) การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อทาความรู ้จกั ลูกค้าและประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุนหรื อทาธุรกรรมของลูกค้า
(ข) การนาเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(suitability test) และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุน (asset allocation)
ของลูกค้า
(ค) การแจกจ่ายเอกสารประกอบการติดต่อหรื อให้บริ การให้แก่ลูกค้า ให้สอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การแต่ละประเภท
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(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)
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(ง) การอธิบายและให้ขอ้ มูลตลอดจนความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
หรื อบริ การแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอก่อนที่ลูกค้าจะตัดสิ นใจลงทุนหรื อใช้บริ การ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การแต่ละประเภท (material event)
(ถ้ามี)
(3) กระบวนการในการยืนยันตัวตนของลูกค้า (authentication) ที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้กระทาโดยลูกค้าหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากลูกค้าที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจติดต่อและให้บริ การ
(4) กระบวนการติดตามตรวจสอบการติดต่อและให้บริ การ ได้แก่
(ก) การติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมให้การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
สอดคล้องกับกระบวนการติดต่อและให้บริ การที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดตาม (1) (2) และ (3)
(ข) การแก้ไขหรื อดาเนินการใด ๆ เมื่อพบว่ามีการติดต่อและให้บริ การไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการติดต่อและให้บริ การ
(ค) การจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม (ก) และ (ข) ไว้ในลักษณะ
ที่สานักงานสามารถเรี ยกดูได้โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 5/4 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกากับดูแลให้การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าเป็ นไป
ตามขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่กาหนดในข้อ 5/3
ในกรณี ที่เป็ นการติดต่อและให้บริ การซ้ าในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ประเภท รุ่ น
และชนิดเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเดิม หรื อเป็ นการติดต่อและให้บริ การซ้ าในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(repeated sell) ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถปรับลดขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการ
ติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าลงได้ตามความเหมาะสม
ในการปรับลดลดขั้นตอนหรื อวิธีการตามวรรคสอง ลูกค้าต้องได้รับทราบข้อมูล
หรื อความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนหรื อบริ การที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งลูกค้าเคยได้รับจาก
กระบวนการติดต่อและให้บริ การครั้งก่อนด้วย (ถ้ามี)
หมวด 2
การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
___________________
ข้อ 6 ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าตามข้อ 30 แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกาหนดขั้นตอนและวิธีการรวบรวมและประเมินข้อมูลของ
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ลูกค้าไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยอย่างน้อยต้องมีการกาหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 7 หรื อข้อ 8 แล้วแต่กรณีดว้ ย
ข้อ 7 ในการจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มี
การแจ้งเตือนแก่ลูกค้าว่า การที่ลูกค้าให้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ ง ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และครบถ้วน
ตามที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริ การหรื อการให้คาแนะนาที่ลูกค้าแต่ละราย
จะได้รับจากผูป้ ระกอบธุรกิจ
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถ
ในการชาระหนี้ และความสามารถในการวางหลักประกันของลูกค้า โดยการกาหนดวงเงินหรื อปริ มาณ
การซื้อขาย (position limit) สาหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
พิจารณาให้การกาหนดวงเงินหรื อปริ มาณการซื้อขายของลูกค้าแต่ละรายเป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องดังกล่าว ซึ่งมีขอ้ กาหนดในรายละเอียดเป็ นการเฉพาะสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ บางประเภทด้วย
ข้อ 9 ในการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมตามข้อ 37 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการทบทวน
และปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ทาการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าภายในระยะเวลาดังนี้
(ก) ข้อมูลเพื่อการทาความรู ้จกั ลูกค้าและการจัดประเภทลูกค้า ให้ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ผปู ้ ระกอบธุรกิจที่เป็ น
สถาบันการเงิน ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่สถาบันการเงินนั้นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) ข้อมูลเพื่อการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรื อการทาธุรกรรม
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของลูกค้า ให้ดาเนินการอย่างน้อยทุกสองปี
(ค) ข้อมูลเพื่อการพิจารณาความสามารถในการลงทุน ความสามารถในการชาระหนี้
และความสามารถในการวางหลักประกัน รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในการใช้
บริ การใด ๆ ของลูกค้า ให้ดาเนินการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(2) ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรื อปรากฏข้อเท็จจริ งต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ
ว่าข้อมูลในส่วนที่มีนยั สาคัญของลูกค้ารายใดไม่ถูกต้องหรื อมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง
ให้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าทันที
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้ารายใดเพื่อทาการการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูล
ของลูกค้าได้ตาม (1) ให้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าในโอกาสแรกที่สามารถทาได้
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(4)1 ในกรณีที่บญั ชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชีไม่ให้ทาธุรกรรมตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าให้แล้วเสร็ จก่อนยกเลิก
สถานะดังกล่าว
(5) ในกรณีที่มูลค่า รู ปแบบหรื อวิธีการในการทาธุรกรรม การชาระเงิน หรื อการรับ
ชาระเงินของลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญหรื อมีความไม่
เหมาะสม หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรื อเอกสารที่
ลูกค้าให้ไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าโดย
ไม่ชกั ช้า โดยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการดังนี้
(ก) รวบรวมข้อมูลและสอบยันข้อมูลเพิ่มเติมจากการดาเนินการตามปกติ
(ข) จัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ในการทาธุรกรรม
ของลูกค้า
(ค) จัดให้ลูกค้าหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ง) ประเมินประสิ ทธิภาพของมาตรการในการทาความรู ้จกั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็ นสถาบันการเงินที่เปิ ดบัญชีหรื อทาธุรกรรมกับผูป้ ระกอบธุรกิจ
เพื่อบุคคลที่ใช้บริ การของสถาบันการเงินดังกล่าวหลายรายหรื อหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
(omnibus account)
(จ) ติดตามการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ในระหว่างที่ยงั ดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (3)
ไม่แล้วเสร็ จ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การแก่ลูกค้าได้เฉพาะการรับคาสัง่ ขายหรื อล้างฐานะผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่คงค้างอยูใ่ นบัญชีของลูกค้าอยูก่ ่อนแล้วเท่านั้น เว้นแต่การรับคาสั่งขายหรื อล้างฐานะ
ดังกล่าวเป็ นธุรกรรมที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจต้องห้ามมิให้บริ การแก่ลูกค้าตามกฎหมายอื่น
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แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 34/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)
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หมวด 3
การทาข้อตกลงกับลูกค้าก่อนเริ่ มให้บริ การ
_________________
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_________________
ข้อ 10 ในกรณีที่การให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจจาเป็ นต้องทาข้อตกลงกับลูกค้า
ก่อนเริ่ มให้บริ การ ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปของคาขอเปิ ดบัญชี สัญญา หรื อข้อตกลงในรู ปแบบอื่นใดตามข้อ 44
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการให้การทาข้อตกลงดังกล่าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 11 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการทาข้อตกลงกับลูกค้า
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 12 ผูป้ ระกอบธุ รกิจดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กับลูกค้าที่จะระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสานักงานเมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการระงับ
ข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่ องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยข้อตกลง
ดังกล่าวให้จดั ให้มีต้ งั แต่ในเวลาที่ทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับลูกค้าด้วย
(1) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) ผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเพิ่มเติม
(3) ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ส่วนที่ 1/1
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการให้บริ การเป็ น
ผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 12/1 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าทราบถึง
ข้อมูลและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องจัดทาเอกสาร
เปิ ดเผยข้อมูลและความเสี่ ยงดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ โครงสร้าง สิ นค้าหรื อตัวแปร และเงื่อนไข
ของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(2) ประโยชน์หรื อผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กาไรหรื อขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดวิธีการคานวณกาไรขาดทุน ประโยชน์หรื อ
ผลตอบแทนดังกล่าว
(3) ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ ยง และขอบเขตความเสี ยหายในสถานการณ์ที่เป็ นผลลบกับลูกค้ามากที่สุด
(4) ช่องทางในการดาเนินการเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผูป้ ระกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับลูกค้าดังต่อไปนี้
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายไทยหรื อตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
(2) ลูกค้าอื่นที่มิใช่กรณี ตาม (1) ซึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ
ว่าไม่ประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลนั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)
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ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการให้บริ การเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
________________
ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อ
พฤติกรรมการลงทุนหรื อทาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกาหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ไว้ในข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อการให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
(1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทาคาชี้แจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจ ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สานักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อสานักงาน เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ
ดังกล่าวร้องขอ หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกาหนด
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตวั ตนที่แท้จริ งของลูกค้าและผูร้ ับประโยชน์
จากการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อขายของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสิ นค้า
ของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขาย
(ง) ในกรณี ที่ลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรื อ
หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทา
คาชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้า
รู ้หรื อควรรู ้เนื่ องจากการเป็ นผูด้ าเนิ นการเช่นนั้น
(2) ลูกค้ายินยอมให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจงดให้บริ การเป็ นตัวแทนกับลูกค้าเป็ นการชัว่ คราว
ปิ ดบัญชีซ้ือขาย จากัดฐานะหรื อปริ มาณการซื้ อขาย ล้างฐานะ และดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของศูนย์ซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อสานักงาน ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งดังนี้
(ก) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรื อน่าจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อทาให้หรื อน่าจะทาให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาด
(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรื อ
อาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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(ค) ลูกค้าไม่ดาเนิ นการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรื อจัดทาคาชี้แจงตาม (1) หรื อ
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรื ออาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ
ข้อ 14 ในกรณี ที่เป็ นการให้บริ การแก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน ก่อนทาการเปิ ด
บัญชีให้แก่ลูกค้าหรื อก่อนเริ่ มทาการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องจัดให้มี
กระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าทราบถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยอย่างน้อยต้องจัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (risk
disclosure statement) ซึ่งมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยงที่แนบท้ายประกาศนี้
ในการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ ง
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจลงนามในเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเพื่อรับรองว่าได้มีการอธิบายถึงความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ลูกค้ารับทราบแล้ว พร้อมทั้งดาเนิ นการให้ลูกค้า
ลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อรับรองว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจได้อธิ บายถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแล้วด้วย
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” ให้หมายความถึง ผูล้ งทุนสถาบัน
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเพิ่มเติม
ข้อ 15 ในกรณี ที่ลูกค้าประสงค์จะทาการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มี
ความเสี่ ยงเฉพาะซึ่งแตกต่างจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงตามข้อ 14
และผูป้ ระกอบธุ รกิจยังไม่เคยเปิ ดเผยความเสี่ ยงเฉพาะดังกล่าวมาก่อน ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจเปิ ดเผย
ความเสี่ ยงเฉพาะดังกล่าวพร้อมข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าให้ลูกค้ารายนั้นทราบก่อนเริ่ มทาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กบั ลูกค้าด้วย
ให้นาความในข้อ 14 วรรคสองมาบังคับกับการเปิ ดเผยความเสี่ ยงเฉพาะตามข้อนี้ ดว้ ย
โดยอนุโลม
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ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการให้บริ การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
__________________
ข้อ 16 ในส่ วนนี้
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 17 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อ
พฤติกรรมการลงทุนหรื อทาธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกาหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ไว้ในข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย
(1) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทาคาชี้แจงเพื่ออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี หรื อสานักงาน เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจ
หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกาหนด
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตวั ตนที่แท้จริ งของลูกค้าและผูร้ ับประโยชน์
จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อขายของลูกค้า
(ง) ในกรณี ที่ลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรื อ
หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทา
คาชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้า
รู ้หรื อควรรู ้เนื่ องจากการเป็ นผูด้ าเนิ นการเช่นนั้น
(2) ลูกค้ายินยอมให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจงดให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนกับลูกค้าเป็ นการชัว่ คราว ปิ ดบัญชีซ้ือขาย จากัดการซื้อขาย และดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี
หรื อสานักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งดังนี้
(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามีหรื อน่าจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อทาให้หรื อน่าจะทาให้ราคา
ของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
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(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรื อ
อาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) ลูกค้าไม่ดาเนิ นการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรื อจัดทาคาชี้แจงตาม (1) หรื อ
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรื ออาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ
ส่วนที่ 4
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับธุรกรรม
การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
___________________
ข้อ 18 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีฐานะเป็ นตัวแทนของผูย้ มื หรื อผูใ้ ห้ยมื หลักทรัพย์
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัญญาตั้งตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
ข้อ 19 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะและ
สาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 20 หรื อข้อ 21 แล้วแต่กรณี
ข้อ 20 เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 21 สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ที่ใช้ใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยต้องมีลกั ษณะและสาระสาคัญ
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยมื และหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์
โดยต้องมีรายละเอียดในเรื่ องดังนี้
(ก) ผูใ้ ห้ยมื ต้องโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผยู ้ มื โดยปลอดจากบุริมสิ ทธิหรื อ
ภาระผูกพันใด ๆ โดยผูย้ มื ต้องส่ งมอบหลักประกันให้แก่ผูใ้ ห้ยมื เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี้
และผูใ้ ห้ยมื จะส่ งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผยู ้ มื เมื่อผูย้ มื คืนหลักทรัพย์ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื
(ข) การคืนหลักทรัพย์ที่ยมื และการคืนหลักทรัพย์หรื อตราสารแห่งหนี้
ที่เป็ นหลักประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์หรื อตราสารแห่งหนี้ ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท
และชนิดเดียวกัน และจานวนเท่ากันแทนกันได้
(ค) ในกรณีที่มีการวางหลักประกันเป็ นเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรื อหนังสื อ
ค้ าประกันที่สถาบันการเงินออกให้ไว้แก่ผใู ้ ห้ยมื หลักทรัพย์ การคืนหลักประกันให้กระทาโดย
การยกเลิกหรื อลดวงเงินของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรื อหนังสื อค้ าประกันที่นามาวางไว้ แล้วแต่กรณี
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการปรับจานวนหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อหลักประกัน
ที่ตอ้ งคืน โดยสัญญาต้องมีรายละเอียดในเรื่ องดังนี้ ซึ่งเกี่ยวกับการปรับจานวนหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์
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หรื อหลักประกันที่ตอ้ งคืนเมื่อมีเหตุการณ์อนั จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูย้ ืมหรื อผูใ้ ห้ยมื
เมื่อมีการโอนหลักทรัพย์หรื อหลักประกันคืนเกิดขึ้นในระหว่างที่ยงั ไม่ครบกาหนดคืน
(ก) การให้สิทธิซ้ือหุน้ เพิม่ ทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ ตามส่ วนจานวนหุน้ ที่มีอยูก่ ่อนแล้ว
(ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้อนั เป็ นผลให้จานวนหุน้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
(ค) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
(ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรื อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ
(จ) การจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้น
(ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรื อ
(ช) กรณี อื่นใดในทานองเดียวกัน
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชดเชยสิ ทธิประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยสัญญาต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ที่ผใู ้ ห้ยมื หลักทรัพย์หรื อ
ผูย้ มื หลักทรัพย์พึงได้รับ หากยังถือหลักทรัพย์หรื อหลักประกันไว้ แล้วแต่กรณี โดยต้องกาหนดให้
การจ่ายชดเชยสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ ทธิประโยชน์ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์หรื อ
ผูอ้ อกตราสารจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์หรื อตราสารนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็ นประการอื่น
(4) ข้อกาหนดในกรณี ที่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดนัดหรื อมีเหตุการณ์ที่ทาให้
หนี้ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดยสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คู่สัญญาตลอดจนมีวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดนัดหรื อมีเหตุการณ์ใด ๆ
ที่ทาให้หนี้ถึงกาหนดชาระโดยพลัน
ในกรณีที่ผใู ้ ห้ยมื เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ประเภทนิติบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันเพิ่มเติม ผูใ้ ห้ยมื และผูย้ มื อาจตกลงกาหนดลักษณะและสาระสาคัญ
ของสัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันไว้เป็ นประการอื่นก็ได้
ข้อ 21 สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ ตผ่านบัญชีมาร์ จิ้น
ให้เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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หมวด 4
การวิเคราะห์และการแนะนาการลงทุน
_________________
ข้อ 22 การวิเคราะห์หรื อการแนะนาการลงทุนให้กบั ลูกค้าตามข้อ 38 แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรซึ่งทาหน้าที่ดงั กล่าวและการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนบางประเภทที่จะแนะนาให้แก่ลูกค้าหรื อที่ลูกค้าสนใจ ให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 23 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องควบคุมและดูแลบุคลากรซึ่งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การแนะนา หรื อการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยให้บุคลากรดังกล่าวให้บริ การ
แก่ลูกค้าตามประเภทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ข้อ 24 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลหรื อพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน
ต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีขอ้ กาหนดให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์ขายคืนได้ตามราคาที่แน่นอนหรื อราคาขั้นต่าที่ได้
กาหนดไว้ต้ งั แต่วนั ที่ออกพันธบัตรดังกล่าว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าด้วย
(1) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงและลักษณะของพันธบัตรที่จะลงทุน
โดยอาจดาเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธีรวมกัน ดังนี้
(ก) จัดให้มีพนักงานที่สามารถให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับลูกค้าประจาอยู่ ณ สถานที่
ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าในเรื่ องดังกล่าว
(ข) จัดให้มีระบบติดต่อสื่ อสารที่ทาให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่ อสารกับพนักงาน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจที่สามารถให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับลูกค้าได้
(ค) จัดให้มีศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับลูกค้า
โดยอย่างน้อยต้องให้บริ การตลอดเวลาทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์หรื อเผยแพร่ ให้ลูกค้าทราบถึงการดาเนินการตาม (1)
(3) เปิ ดเผยให้ลูกค้าทราบถึงราคารับซื้อคืน
(4) ตรวจสอบดูแลให้พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง
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ข้อ 24/1 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึ กษาการลงทุนหรื อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการให้คาแนะนา
การลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ฐานะทางการเงิน หรื อความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (specific advice)
ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมอบหมายให้ผวู ้ างแผนการลงทุนตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็ นผูด้ าเนินการ
หมวด 4/1
กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อ 24/2 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกค้าก่อนทาการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
(2) กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าให้เป็ นไป
ตามลาดับก่อนหลัง และต้องคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(3) กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
ให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้องควบคุมดูแลมิให้มีการแก้ไขรายการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด
หมวด 5
การจัดส่งหลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมของลูกค้า
_________________
ข้อ 25 เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการให้มีการลงทุนหรื อเข้าทา
ธุรกรรมแล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องรายงานหรื อแจ้งผลการดาเนินการให้ลูกค้าทราบตามข้อ 43(3)
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดส่งหลักฐานการยืนยันการทา


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)
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ธุรกรรมของลูกค้า (confirmation statement) ซึ่งมีรายละเอียดตามแนวทางที่สมาคมกาหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
ข้อ 26 ในกรณี ที่เป็ นธุรกรรมดังต่อไปนี้ ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจัดส่ งหลักฐานยืนยัน
การทาธุรกรรมของลูกค้าที่มีรายละเอียดตามข้อ 25 ให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้สาหรับ
ธุรกรรมดังกล่าว
(1) ธุรกรรมการซื้ อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ให้จดั ส่งภายในวันทาการถัดจาก
วันที่มีการซื้อขายหุ ้น
(2) ธุรกรรมการซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จดั ส่ งภายในวันทาการถัดจาก
วันที่มีการซื้อขายหรื อวันที่มีการเรี ยกหลักประกันเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
(3) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการวางหรื อการคืนหลักประกัน
ให้จดั ส่งลูกค้าภายในวันทาการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม
ข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการส่งหลักฐานการยืนยันการทาธุรกรรมตามข้อ 26
(1) ในกรณี ที่ธุรกรรมการให้บริ การแก่ลูกค้าเป็ นธุ รกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ให้จดั ส่ งหลักฐานการยืนยันการทาธุ รกรรมดังกล่ าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทาการถัดจากวันที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับข้อมูลยืนยันการทาธุรกรรมของลูกค้าจากต่างประเทศ แต่ท้ งั นี้ หากการยืนยัน
ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นนอกเวลาทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับข้อมูลยืนยัน
การทาธุรกรรมนั้นในวันทาการถัดไป
(2) ให้ถือว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิ ดทาการซื้อขายภาคปกติ เป็ นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้น
ในวันทาการถัดจากวันที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจได้ทาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นให้แก่ลูกค้า
หมวด 6
การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน
ข้อ 28 ในการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มี
ความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในรายละเอียดที่กาหนด


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ยกเว้นข้อ 31(2) มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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ไว้ในหมวดนี้ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามปกติ เพื่อให้การติดต่อและให้บริ การ
แก่ลูกค้าเป็ นไปตามข้อ 12(3/1) ข้อ 25/1 ข้อ 30 และข้อ 38 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ข้อ 29 ความในหมวดนี้ไม่ใช้บงั คับกับการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
(2) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
ซึ่งแสดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนิ นการตามขั้นตอนหรื อ
วิธีการที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดขึ้นเพื่อ ให้เป็ นไปตามความในหมวดนี้
(3) ลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนหรื อใช้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 30 ให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณี ที่กองทุนลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการ
คานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผนั แปรไปตามสูตรการคานวณหรื อเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัว่ ไปไม่สามารถทาความเข้าใจได้โดยง่าย (complex return fund)
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสิ นค้า
โภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในตราสารหรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสิ นค้า
โภคภัณฑ์น้ นั
(5) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรื อไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เกินกว่าร้อยละ
หกสิ บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน (hybrid securities) ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้เกินกว่า
สองร้อยเจ็ดสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกตราสาร และมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) มีขอ้ กาหนดให้ผอู ้ อกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรื องดการชาระหนี้
ตามตราสาร หรื อมีสิทธิในการเลื่อนหรื องดการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนตามตราสาร
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(ข) มีขอ้ กาหนดให้ผถู ้ ือตราสารมีสิทธิได้รับชาระหนี้คืนจากผูอ้ อกตราสารด้อยกว่า
เจ้าหนี้ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ กู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หุน้ สามัญของผูอ้ อกตราสาร
(7) ตราสารหนี้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(8) ตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade bond) หรื อไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
(9) หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง หรื อตราสารอื่นที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(10) ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
(11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(12) ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรื อเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะหรื อ
เงื่อนไขทานองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม (1) ถึง (11)
ข้อ 31 การติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อนตามข้อ 30 นอกจากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในหมวด 1/1
ของประกาศนี้แล้ว ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีระบบงานในการกาหนดและกากับดูแลกระบวนการติดต่อ
และให้บริ การโดยคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การคัดเลือกและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีความซับซ้อน เป็ นผูท้ าหน้าที่ติดต่อหรื อให้บริ การแก่ลูกค้า
(2) การประเมินความรู ้ความสามารถของลูกค้าโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
ก่อนทาการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้า
(ก) การศึกษา
(ข) ประสบการณ์การทางาน
(ค) ประสบการณ์การลงทุน
(3) การจัดให้มีแนวทางการให้ขอ้ มูลหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน โดยเฉพาะข้อมูลหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนเนื่ องจากผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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(4) การจัดให้มีเครื่ องมือหรื อสื่ อประกอบการอธิบายในกรณีที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อนที่เข้าใจยาก เพื่อให้ลูกค้าทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
(5) การจัดให้มีคาเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าว่า การลงทุนหรื อใช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรื อ
ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทัว่ ไป
(6) การจัดให้ลูกค้าได้รับทราบความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนหรื อใช้บริ การ
ก่อนการลงทุนหรื อให้บริ การ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
ข้อ 32 ในกรณี ที่เป็ นการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อนตามข้อ 30(1) หรื อ (10) ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มี
การอธิบายถึงสถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนหรื อใช้บริ การของลูกค้าด้วย
หมวด 6/1
การติดต่อและการให้บริ การแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold
ข้อ 33 ในหมวดนี้
“กองทุนรวม buy & hold” หมายความว่า กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียง
ครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบการลงทุน
ของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม
“พอร์ตการลงทุน” (portfolio) หมายความว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ
ลูกค้าแต่ละราย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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ข้อ 34 ในการจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารจัดการและระบบงานตามข้อ 11 และ
ข้อ 12(3) และ (3/1) รวมถึงการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าตามข้อ 25/1 ข้อ 30 ข้อ 38 และข้อ 40
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม buy & hold ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับทราบความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่มีการกระจุกตัวของรายผูอ้ อกตราสาร รายกลุ่มอุตสาหกรรม
และรายประเทศที่ลงทุน ในพอร์ตการลงทุนก่อนทาการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากการปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าตามปกติดว้ ย
ข้อ 35 ยกเลิก
หมวด 7
การรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
นอกสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
___________________
ข้อ 36 ในหมวดนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรื อศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนหรื อตราสารดังต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม
ที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 69/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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ข้อ 37 เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องตามข้อ 12(3) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่มีการให้บริ การ
รับคาสัง่ ซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 38 ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะให้บริ การรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
นอกสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้ต่อเมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจมีคุ ณสมบัติและความพร้อมใน
การให้บริ การในลักษณะเช่นเดียวกับการมีสานักงานสาขาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีสานักงานสาขา
ข้อ 39 ในการให้บริ การรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทาการ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นการรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) รับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในสถานที่ซ่ ึงผูป้ ระกอบธุรกิจ
เปิ ดให้บริ การชัว่ คราวเท่านั้น
(ข) จัดให้ลูกค้าส่ งคาสั่งซื้อขายด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ลูกค้า ซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจจัดไว้ในสถานที่เปิ ดให้บริ การชัว่ คราว
(2) ในกรณี ที่เป็ นการรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) รับคาสัง่ ซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) รับใบจองซื้อหลักทรัพย์ตามสถานที่และวิธีการที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง (1) เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวกาหนดให้ผลู ้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยตรง
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกล่าวนอกสถานที่ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) และ (ข)
ข้อ 40 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจประสงค์จะรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
นอกสถานที่ทาการในกรณีอื่นนอกเหนื อจากที่กาหนดในข้อ 38 และข้อ 39 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
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ยืน่ คาขออนุญาตจากสานักงานเป็ นรายกรณี โดยสานักงานจะพิจารณาอนุญาตต่อเมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจ
สามารถแสดงได้วา่ มีความพร้อมของบุคลากรและมีระบบงานอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลการซื้อขาย
ของลูกค้า และระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและป้องกันไม่ให้มี
การนาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ
(2) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
บันทึกการสนทนาการให้คาแนะนาและการรับคาสั่งซื้อขายที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่สามารถตัด เพิ่ม
แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้อความที่บนั ทึกคาสนทนาได้ เป็ นต้น
(3) ระบบการรับส่ งคาสั่งซื้อขายที่มีประสิ ทธิภาพ
(4) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในสาหรับการรับคาสั่งนอกสถานที่ เช่น
แผนการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ เป็ นต้น
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขใด ๆ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตั ิเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดว้ ยก็ได้
ข้อ 41 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดทารายงานการรับคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
นอกสถานที่ทาการในทุกรอบปี ปฏิทิน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ได้เปิ ด
ให้บริ การ และขอบเขตการให้บริ การ และจัดเก็บไว้ที่สานักงานใหญ่เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทินที่มีการให้บริ การนอกสถานที่ทาการ เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
หมวด 7/1
การให้บริ การเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน
หรื อกลยุทธ์การลงทุน
______________________
ข้อ 41/1 การให้บริ การเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การกาหนดแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุน ให้เป็ นไปตามส่ วนที่ 1
(2) การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์
การลงทุน ให้เป็ นไปตามส่วนที่ 2


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 33/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

24
ข้อ 41/2 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดเก็บข้อมูลหลักฐานในการให้บริ การในหมวดนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน ให้จดั เก็บเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการซื้ อขาย โดยในระยะเวลา 2 ปี แรก
ต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบได้ทนั ที
ส่วนที่ 1
การกาหนดแผนจัดสรรการลงทุน
หรื อกลยุทธ์การลงทุน
______________________
ข้อ 41/3 ในส่วนนี้
“การกาหนดแผนจัดสรรการลงทุน” หมายความว่า การวิเคราะห์และแนะนาการลงทุน
เพื่อกาหนดแผนจัดสรรการลงทุนสาหรับลูกค้า ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภทและ
สัดส่วนการลงทุน (portfolio advisory)
“การกาหนดกลยุทธ์การลงทุน” หมายความว่า การกาหนดกลยุทธ์การลงทุน
สาหรับการส่ งคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยใช้โปรแกรมการคัดเลือกและส่งคาสั่งซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่สามารถถูกแทรกแซงขั้นตอนการส่ งคาสั่งได้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรื อ
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหรื อการเป็ นที่ปรึ กษาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
“ผูท้ ี่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน” หมายความว่า ผูท้ ี่รับผิดชอบดูแล
หน่วยงานการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
คาว่า “ผูจ้ ดั การกองทุน” และ “นักวิเคราะห์การลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน แต่ไม่รวมถึงผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบการเป็ นบุคลากรดังกล่าวด้วยคุณสมบัติ
การดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การ หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับการลงทุน หรื อสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน แล้วแต่กรณี
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ข้อ 41/4 ในการให้บริ การกาหนดแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนแก่
ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกลไกหรื อกระบวนการในการจัดทาแนวทางการลงทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ (house view) ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยให้ผจู ้ ดั การกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงานการลงทุน มีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการลงทุนด้วย ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าว
ต้องผ่านการเห็นชอบจากผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
แนวทางการลงทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รู ปแบบของแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
(2) แนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(3) โครงสร้างการลงทุน (portfolio construction) ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีแผนจัดสรรการลงทุน ต้องมีการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุน
หรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (asset allocation)
(ข) กรณีกลยุทธ์การลงทุน ต้องกาหนดตัวแปรของกลยุทธ์การลงทุน (parameter)
เพื่อใช้ในโปรแกรมการคัดเลือกและส่ งคาสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผูร้ ับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและสายงานที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการลงทุนตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 41/5 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงการให้บริ การแก่ลูกค้าเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยต้องกาหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริ การ รวมถึงสิ ทธิของลูกค้าในการใช้บริ การ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนยั สาคัญ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มี การดาเนินการ
ทบทวนข้อตกลงการให้บริ การและปรับปรุ งข้อมูลทันที
ข้อ 41/6 ในการติดต่อและให้บริ การลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้บุคลากรของผูป้ ระกอบธุรกิจให้คาแนะนาและกาหนดแผนจัดสรรการลงทุน
หรื อกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความเสี่ ยงที่ลูกค้ายอมรับได้และเป้าหมาย
ในการลงทุนของลูกค้า โดยต้องอยูใ่ นขอบเขตของแนวทางการลงทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ (house view)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกเหนื อแนวทางการลงทุนดังกล่าว
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนนอกเหนือแนวทาง
การลงทุนดังกล่าว รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ ยงจาก
การลงทุนด้วย
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(2) จัดให้มีการติดตามและปรับปรุ งข้อมูลของลูกค้า โดยในกรณีที่ผลการประเมิน
ความเสี่ ยงของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปรับปรุ งแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์
การลงทุนและนาเสนอข้อมูลต่อลูกค้าโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 41/7 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการวัดผลการดาเนิ นงานให้
ลูกค้าทราบ โดยต้องเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานกับตัวชี้วดั การดาเนิ นงาน (benchmark) ที่สอดคล้อง
กับแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนของลูกค้าและเป็ นดัชนีผลตอบแทนรวม (total return index)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุตวั ชี้วดั การดาเนิ นงานของแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนเป็ น
ดัชนีผลตอบแทนรวมได้ ให้เปิ ดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่า (hurdle rate) พร้อมทั้งอธิบายถึงความเหมาะสม
อัตราผลการตอบแทนดังกล่าว
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรร
การลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนตามส่วนที่ 2 ด้วย ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการวัดผล
การดาเนินงานตามวรรคหนึ่งให้ลูกค้าทราบตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า
ส่วนที่ 2
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน
หรื อกลยุทธ์การลงทุน
______________________
ข้อ 41/8 ในส่วนนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 41/9 ในการให้บริ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน
หรื อกลยุทธ์การลงทุนของลูกค้า ให้ ผปู ้ ระกอบธุ รกิจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดขั้นตอนและวิธีการให้ลูกค้าเลือกแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์
การลงทุน โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการเลือกแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนของลูกค้า
(2) มีกลไกควบคุมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีประสิ ทธิภาพ ที่สามารถดูแล
ให้การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเป็ นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนหรื อกลยุทธ์การลงทุนของลูกค้า
ตลอดจนมีการติดตามและปรับปรุ งการลงทุน (monitoring & rebalancing) ให้สอดคล้องกับแผนจัดสรร
การลงทุนของลูกค้า
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(3) มีขอ้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับลูกค้า
(ก) กาหนดขั้นตอนและวิธีดาเนินการในการส่ งคาสั่งซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
รวมถึงในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถให้บริ การได้
(ข) เงื่อนไขของการสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นซึ่งมีนโยบายการลงทุน
ที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี ที่กองทุนรวมที่ได้ลงทุนไว้มีการเลิกกองทุนรวม ปิ ดรับคาสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุน
หรื อเหตุอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
(4) จัดให้มีการแยกบัญชีซ้ื อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามหมวดนี้ ออกจากบัญชี
ซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทอื่น
(5) ดาเนินการให้ลูกค้ายืนยันรายละเอียดของคาสั่ง ก่อนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุนตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีซ้ือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน ต้องให้ลูกค้า
ยืนยันรายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เว้นแต่เป็ นการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมอื่นซึ่ งมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี ที่กองทุนรวมที่ได้ลงทุนไว้มีการเลิก
กองทุนรวม ปิ ดรับคาสั่งซื้ อขายหน่วยลงทุน หรื อเหตุอื่นใดทานองเดียวกัน อาจไม่ตอ้ งดาเนินการ
ให้ลูกค้ายืนยันรายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนก็ได้
(ข) กรณี ซ้ื อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามกลยุทธ์การลงทุน ต้องดาเนิ นการ
ให้ลูกค้ายืนยันตัวแปรของกลยุทธ์การลงทุน (parameter)
(6) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลดังนี้ ก่อนการซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตาม
แผนจัดสรรการลงทุน
(ก) ประมาณการสัดส่วนการลงทุนของแต่ละรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(ข) กรอบราคาที่เหมาะสมของแต่ละรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
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หมวด 8
บทเฉพาะกาล
_____________
ข้อ 42 ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึ กษาการลงทุนหรื อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการให้คาแนะนา
ตามข้อ 24/1 และไม่มีการให้บริ การเป็ นตัวแทนในการอานวยความสะดวกการรับส่ งคาสั่งซื้ อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตั้งตัวแทนในการอานวยความสะดวกการรับส่ งคาสัง่ ซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยได้มอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มิใช่ผวู ้ างแผนการลงทุนเป็ นผูด้ าเนินการอยู่แล้ว
โดยชอบตามข้อ 5/2 แห่ งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ.12/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สธ. 1/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ
สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2561 ผูป้ ระกอบธุรกิจนั้นยังคงมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังกล่าว
ดาเนินการต่อไปได้ แต่ท้ งั นี้ ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 13/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริ การ
ลูกค้าสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562)

