
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สธ. 29/2556 
   เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการในนามของผูป้ระกอบธุรกิจ 

หรือเป็นตวัแทนการตลาดของผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(ฉบบัประมวลถึงฉบบัท่ี 3) 

 
 
           

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 และขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  
ทธ.  42 /2556  เร่ือง การแต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการในนามของผูป้ระกอบธุรกิจหรือ 
เป็นตวัแทนการตลาดของผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
 “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่ 
 (1) บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการคา้หลกัทรัพย ์ซ่ึงมิได้
จ  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
 (2) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (3) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
 (4) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  หรือผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
 “ตวัแทนซ้ือขายสัญญา”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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 “ผูค้า้สัญญา”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  หรือผูไ้ดรั้บการจดทะเบียน
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “ผูใ้หบ้ริการ”  หมายความวา่   ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการวเิคราะห์หรือแนะน าการลงทุนในนาม
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 “ตวัแทนการตลาด”  หมายความวา่   บุคคลซ่ึงผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แต่งตั้ง 
ใหเ้ป็นตวัแทนในการชกัชวนผูล้งทุนใหเ้ขา้ท าสัญญากบัผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อให้
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให ้โดยในการชกัชวน 
ไดมี้การวางแผนการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนดว้ย 
 “โลหะมีค่า”  หมายความวา่   ทองค า เงิน (silver) หรือแพลทินมั 
 “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   ผูท่ี้ถือหุน้หรือรับประโยชน์จากหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูใ้หบ้ริการ 
 เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูรั้บประโยชน์จากหุน้” ใหอ้นุโลมตามบทนิยาม
ของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 25 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
 
 ขอ้ 3 ในการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการหรือตวัแทนการตลาด ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) การแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการส าหรับบริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาใหเ้ป็นไปตาม
หมวด 1 
 (2) การแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเฉพาะการใหบ้ริการท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เก่ียวกบัโลหะมีค่า  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
 (3) การแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการส าหรับผูค้า้สัญญา ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
 (4) การแต่งตั้งตวัแทนการตลาดส าหรับผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ให้เป็นไปตาม
หมวด 4 
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หมวด 1 
การแต่งตั้งผู้ให้บริการส าหรับบริษัทหลกัทรัพย์ 

หรือตัวแทนซ้ือขายสัญญา 
 

 ขอ้ 4 บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาจะแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเพื่อเป็นตวัแทน 
ในการใหบ้ริการเก่ียวกบัการวเิคราะห์หรือแนะน าการลงทุนในนามของตนได ้ ผูใ้หบ้ริการนั้นตอ้งมี
ลกัษณะและคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยม์อบหมาย  ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา 
ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัหลกัทรัพยใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีบริษทัหลกัทรัพยถื์อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของตวัแทนซ้ือขายสัญญานั้น 
  (ข) ตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีมีธนาคารพาณิชยร์ายใดรายหน่ึงถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
เจด็สิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของตวัแทนซ้ือขายสัญญานั้น และธนาคารพาณิชย์
ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย 
 (2) ในกรณีท่ีตวัแทนซ้ือขายสัญญามอบหมาย  ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัตวัแทนซ้ือขายสัญญาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของตวัแทนซ้ือขายสัญญานั้น 
  (ข) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีธนาคารพาณิชยร์ายใดรายหน่ึงถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
หา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และธนาคารพาณิชยด์งักล่าว
ถือหุน้ในตวัแทนซ้ือขายสัญญาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของตวัแทนซ้ือขายสัญญานั้นดว้ย 
 (3) มีความมัน่คงทางดา้นการเงินรวมทั้งความสามารถและความพร้อมในการใหบ้ริการและ 
การปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานก าหนด 
และระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑด์งักล่าว โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคล 
ท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งล่วงรู้หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล และระบบป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูล 
อนัมิพึงเปิดเผยระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีต่าง ๆ  ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอนและผูรั้บผดิชอบในแต่ละกรณีไวอ้ยา่งชดัเจน 
 (4) มีบุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเป็นผูท้  าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนหรือ
แนะน าการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการ 
ตามหมวดน้ี ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) ขอบเขตในการท าหนา้ท่ีของผูใ้หบ้ริการ 
 (2) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูใ้หบ้ริการท่ีจะแต่งตั้งมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 4 
 1 ส านกังานจะพิจารณาค าขออนุญาตภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 
 ขอ้ 6 บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งจดัใหมี้สัญญากบัผูใ้หบ้ริการไวเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร โดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงความรับผดิต่อบริษทัหลกัทรัพยห์รือ
ตวัแทนซ้ือขายสัญญา แลว้แต่กรณี  และความรับผดิชอบต่อลูกคา้ของตนเอง อนัเน่ืองมาจากการกระท า
หรือการละเลยการกระท าหนา้ท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูใ้หบ้ริการ 
 (2) เง่ือนไขและวธีิการในการเลิกสัญญาหรือระงบัการให้บริการ 
 (3) อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
 
 ขอ้ 7 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาจะสามารถประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งจดัใหมี้แผนงานหรือมาตรการรองรับ
ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาระหวา่งกนั หรือผูใ้หบ้ริการไม่สามารถใหบ้ริการต่อไปได ้
 
 ขอ้ 8 บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการจดัเก็บเอกสารและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัลูกคา้ เช่น บนัทึกการใหค้  าแนะน า การรับค าสั่งซ้ือขาย และ
รายละเอียดเก่ียวกบัการท ารายการซ้ือขายใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ ไวใ้หถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 
โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมใหบ้ริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาเรียกดูหรือตรวจสอบ
ไดใ้นทนัที และสามารถจดัใหส้ านกังานและผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาตรวจสอบไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 
 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 47/2558 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการในนาม

ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือตวัแทนการตลาดของผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10/07/2558 
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 ขอ้ 9 ในกรณีท่ีส านกังานเห็นสมควร บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งจดัให้
ส านกังานเขา้ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการในส่วนท่ีใหบ้ริการได ้
 
 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานในภายหลงัวา่บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือผูใ้หบ้ริการไม่มีลกัษณะหรือขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 4 ส านกังานอาจสั่งให้บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญานั้นแกไ้ข กระท าการ หรือ 
งดเวน้กระท าการใด ๆ เก่ียวกบัการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการได ้
 

หมวด 2 
การแต่งตั้งผู้ให้บริการเฉพาะการให้บริการทีเ่ป็น 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเกีย่วกับโลหะมีค่า 
 

 ขอ้ 11 ตวัแทนซ้ือขายสัญญาจะแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเพื่อเป็นตวัแทนในการใหบ้ริการเก่ียวกบั 
การวเิคราะห์หรือแนะน าการลงทุนในนามของตวัแทนซ้ือขายสัญญา โดยจ ากดัเฉพาะการใหบ้ริการ 
ท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เก่ียวกบัโลหะมีค่า  ผูใ้หบ้ริการนั้นตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือหรือขายโลหะมีค่าในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปี และเป็นสมาชิกสมาคมคา้ทองค า ชมรมผูค้า้ปลีกทองค าแห่งประเทศไทย 
สมาคมผูส่้งออกเคร่ืองประดบัเงินไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีส านกังานยอมรับและแจง้ใหท้ราบ 
เป็นการทัว่ไป 
 (2) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
 (3) ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูล้งทุนเกินกวา่ร้อยละสิบของทุนทั้งหมดของผูใ้หบ้ริการ  
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยอนุโลม และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ดัการ 
และหุน้ส่วนของนิติบุคคลนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวดว้ย 
 (4) มีความพร้อมในการใหบ้ริการและการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงออกตามประกาศดงักล่าว ตลอดจน
ระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีตวัแทนซ้ือขายสัญญาก าหนดข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศดงักล่าว 
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 (5) มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงครอบคลุมระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษา 
ความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งล่วงรู้หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ระบบป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผยระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร และ
ระบบการก ากบัดูแลใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และหลกัเกณฑ ์
ท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (6) มีบุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเป็นผูท้  าหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนหรือ
แนะน าการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
 ขอ้ 12 ใหต้วัแทนซ้ือขายสัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเป็นตวัแทนเฉพาะในกิจการดงัต่อไปน้ี
เท่านั้น 
 (1) การรับค าขอเปิดบญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าและตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี เพื่อส่งให้ตวัแทนซ้ือขายสัญญาพิจารณาอนุมติั 
 (2) การเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเก่ียวกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า
ใหลู้กคา้ทราบ รวมทั้งการจดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบั 
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าของลูกคา้เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาค าขอ 
เปิดบญัชีของตวัแทนซ้ือขายสัญญาและการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ 
 (3) การรับค าสั่งซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าเพื่อส่งใหต้วัแทนซ้ือขาย
สัญญาท ารายการใหแ้ก่ลูกคา้ 
 (4) การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าหรือความเหมาะสม 
ในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าแก่ลูกคา้ โดยตอ้งไม่ท าการวเิคราะห์คุณค่า
หรือความเหมาะสมในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
 
 ขอ้ 13 ใหต้วัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูใ้ห้บริการตามขอ้ 11  แจง้ใหส้ านกังาน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบหา้วนัท าการก่อนการใชบ้ริการ หากส านกังานไม่ทกัทว้งภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ใหถื้อวา่ตวัแทนซ้ือขายสัญญาไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 
 
 ขอ้ 14 ในกรณีท่ีการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี แต่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังานวา่ ตวัแทนซ้ือขายสัญญาอาจไม่สามารถก ากบัดูแล 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหต้วัแทนซ้ือขาย
สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการรายดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ให้ตวัแทนซ้ือขายสัญญาทราบถึง
เหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
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 ขอ้ 15 ตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการและการยกเลิกการใชบ้ริการ 
ต่อส านกังานโดยจดัส่งขอ้มูลตามแบบและวธีิการท่ีส านกังานจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายใน 
วนัท าการท่ีเจด็ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการหรือยกเลิกการใชบ้ริการ แลว้แต่กรณี 
 
 ขอ้ 16 ตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งจดัใหมี้สัญญากบัผูใ้หบ้ริการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูใ้หบ้ริการ โดยตอ้งก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑแ์ละระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีก าหนดในขอ้ 11(4) และจดัใหมี้ระบบงานตามท่ีก าหนดในขอ้ 11(5) 
ตลอดจนก าหนดเก่ียวกบัความรับผดิต่อตวัแทนซ้ือขายสัญญาและลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือ
การละเลยการกระท าหนา้ท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูใ้หบ้ริการ 
 (2) ขอ้ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการปฏิบติังานเฉพาะกิจการท่ีก าหนดในขอ้ 12 
 (3) ขอ้ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ส านกังานในการเขา้
ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการในส่วนท่ีใหบ้ริการแก่ตวัแทนซ้ือขายสัญญา 
 (4) ขอ้ก าหนดหา้มมิใหผู้ใ้ห้บริการตั้งตวัแทนช่วง 
 (5) เง่ือนไขและวธีิการในการเลิกสัญญาหรือระงบัการให้บริการ 
 (6) อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
 
 ขอ้ 17 ตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งดูแลผูใ้หบ้ริการ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต
และความระมดัระวงัเอาใจใส่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั รวมทั้งใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีมาตรฐานการใหบ้ริการเช่นเดียวกบัตวัแทนซ้ือขายสัญญา ซ่ึงรวมถึง
การดูแลใหผู้ใ้หบ้ริการปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1) ด าเนินการตามขอ้สัญญาและปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีก าหนดในขอ้ 11(4) 
 (2) ด ารงคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 
 ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งด าเนินการยกเลิก
การใชบ้ริการโดยไม่ชกัชา้ 
 
 ขอ้ 18 เพื่อป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ และพนกังาน ของผูใ้หบ้ริการอาศยั
ช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบติังาน เบียดบงัหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบ ไม่วา่เพื่อตนเอง 
เพื่อผูใ้หบ้ริการ หรือเพื่อบุคคลอ่ืน ตวัแทนซ้ือขายสัญญาตอ้งก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการจดัใหมี้ระเบียบ 
วธีิปฏิบติัในการควบคุมดูแลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าของบุคคลดงักล่าว 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระเบียบปฏิบติัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
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โดยองคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังานยอมรับและ
แจง้ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการและพนกังาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงั 
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว มีบญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าท่ีตวัแทน
ซ้ือขายสัญญาอ่ืน ระเบียบวธีิปฏิบติัตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ
และพนกังาน แจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบถึงการมีบญัชีรวมทั้งขอ้มูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่าของตนเอง รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และใหผู้ใ้หบ้ริการ
แจง้ขอ้มูลท่ีไดรั้บใหต้วัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีตนใหบ้ริการทราบตามหลกัเกณฑท่ี์ตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ก าหนด 
 
 ขอ้ 19 ใหน้ าความในขอ้ 8 และขอ้ 9 มาใชบ้งัคบักบัการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเป็นตวัแทน 
เฉพาะการใหบ้ริการท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เก่ียวกบัโลหะมีค่า โดยอนุโลม 
 
 ขอ้ 20 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานวา่ตวัแทนซ้ือขายสัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี หรือผูใ้หบ้ริการขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 หรือกระท า
กิจการนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 12 ส านกังานอาจสั่งใหต้วัแทนซ้ือขายสัญญานั้นแกไ้ข กระท าการ 
หรืองดเวน้กระท าการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวดน้ี หรือสั่งพกัการอนุญาตให้แต่งตั้ง
ผูใ้หบ้ริการตามระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด หรือเพิกถอนการอนุญาตใหแ้ต่งตั้งผูใ้หบ้ริการได ้
 

หมวด 3 
การแต่งตั้งผู้ให้บริการส าหรับผู้ค้าสัญญา 

 
 ขอ้ 21 ในกรณีท่ีผูค้า้สัญญาแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการท าหนา้ท่ีติดต่อ ชกัชวน หรือใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูล้งทุน หรือวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสม 
ในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ 
การท าการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุน ใหผู้ค้า้สัญญาแจง้ช่ือและขอ้มูลของบุคคลดงักล่าว 
ใหส้ านกังานทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีมีการมอบหมาย 
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หมวด 42 
 

การแต่งตั้งตัวแทนการตลาดส าหรับผู้จัดการเงินทุน 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 ขอ้ 22 ในหมวดน้ี 
 “ตวัแทนการตลาด”  หมายความวา่   บุคคลซ่ึงผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แต่งตั้ง 
ใหเ้ป็นตวัแทนในการชกัชวนผูล้งทุนใหเ้ขา้ท าสัญญากบัผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อให้
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให ้โดยในการชกัชวน 
ไดมี้การวางแผนการลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนดว้ย 
 “ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือผูไ้ดรั้บ 
การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
 (1) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (2) บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (3) บริษทัประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต 
 (4) บริษทัประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวนิาศภยั 
 (5) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นผูดู้แล
รับผดิชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลรับผดิชอบ
สูงสุดในการบริหารงานของสาขาในประเทศไทย ในกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  
สาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษทัประกนัวนิาศภยัต่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
 

                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 14/2559 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการในนาม

ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือเป็นตวัแทนการตลาดของผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 11/04/2559 
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ส่วนที ่1 
การตั้งตัวแทนการตลาด 

 
 ขอ้ 23 บุคคลท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแต่งตั้งเป็นตวัแทนการตลาดตอ้งเป็น
บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 
 
 ขอ้ 24 ใหผู้จ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตวัแทน
การตลาดต่อส านกังานโดยจดัส่งขอ้มูลตามแบบและวธีิการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายใน 
วนัท าการท่ี 7 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการตั้งหรือยกเลิกการตั้งนั้น 
 

ส่วนที ่2 
การให้ความเห็นชอบตัวแทนการตลาด 

 
 ขอ้ 25 ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นตวัแทนการตลาด ตอ้งมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นสถาบนัการเงิน หรือเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีการประกอบกิจการ 
เป็นตวัแทนการตลาดอยูใ่นขอบวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 (2) มีหรือจะมีระบบการรับลูกคา้และระบบการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ท่ีเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (3) มีหรือจะมีความพร้อมดา้นบุคลากร โดยตอ้งมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการเป็นตวัแทน
การตลาด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูแ้นะน าการลงทุน นกัวเิคราะห์การลงทุน 
หรือผูว้างแผนการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน 
 (4) มีผูจ้ดัการท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยพิจารณาจากประวติัการท างาน  รวมทั้งมี
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนการตลาด 
 (5) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
  (ก) อยูร่ะหวา่งถูกส านกังานสั่งพกัหรือถูกส านกังานเพิกถอนการปฏิบติังานใด ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ การข้ึนทะเบียน 
หรือการอนุญาตใด ๆ 
  (ข) กระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมาย 
วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ กฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมาย 
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ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  ทั้งน้ี ในความผดิ
เก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือการประกอบธุรกิจ 
ท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
  (ค) กระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (ง) ด าเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ใชค้วามรู้ความสามารถและ 
ความช านาญ ไม่เอาใจใส่และไม่ระมดัระวงัตามมาตรฐานท่ีพึงจะกระท า 
 ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง (5) ส านกังานจะพิจารณาประวติัการถูก 
เพิกถอนตามวรรคหน่ึง (5)(ก) และการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง (5)(ข) ถึง (ง) ภายในระยะเวลา 
3 ปียอ้นหลงัก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ 
 ลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง (5) ส านกังานอาจไม่น ามาพิจารณาประกอบในการให้ 
ความเห็นชอบ  หากปรากฏวา่สถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนนั้นไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเหตุ 
ตามวรรคหน่ึง (5) ในลกัษณะท่ีท าใหเ้ห็นไดว้า่เหตุดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการเป็นตวัแทนการตลาด 
 
 ขอ้ 26 การยืน่ค  าขอความเห็นชอบเป็นตวัแทนการตลาด ใหผู้ข้อความเห็นชอบจดัส่งขอ้มูลและ
เอกสารหลกัฐานใหเ้ป็นไปตามแบบและวธีิการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 
 ขอ้ 27 ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นตวัแทนการตลาดภายใน 60 วนันบัแต่
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 
 ขอ้ 28 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประสงคจ์ะตั้งนิติบุคคลท่ีมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีเป็นตวัแทนการตลาด ใหถื้อวา่นิติบุคคลดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานแลว้ 
 (1) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
 (2) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
 (3) นิติบุคคลท่ีสามารถประกอบการเป็นตวัแทนการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ไดต้ามกฎหมายของประเทศท่ีผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะตั้งนิติบุคคลดงักล่าว
เป็นตวัแทนการตลาดในประเทศนั้น 
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ส่วนที ่3 
มาตรฐานการให้บริการของตัวแทนการตลาด 

 
 ขอ้ 29 ในกรณีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตวัแทนการตลาดท่ีแสดงวา่จะมีความพร้อม
เก่ียวกบัระบบงานและบุคลากรภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ ก่อนท่ีบุคคลดงักล่าวจะเร่ิมใหบ้ริการ 
เป็นตวัแทนการตลาด บุคคลดงักล่าวตอ้งขอความเห็นชอบการเร่ิมประกอบธุรกิจต่อส านกังานล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัเร่ิมประกอบธุรกิจ และจะเร่ิมประกอบธุรกิจไดเ้ม่ือส านกังานเห็นวา่ 
มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากรแลว้ 
 
 ขอ้ 30 ตวัแทนการตลาดตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1) จดัท าขอ้มูลรายช่ือ สถานท่ีปฏิบติังานของบุคลากรท่ีรับผดิชอบงานการเป็นตวัแทน
การตลาด โดยตอ้งแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมด
ไวเ้พื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบไดห้รือเพื่อจดัส่งใหส้ านกังานเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
 (2) มีหนงัสือแจง้การตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
มีมติตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ 
 (3) แจง้ใหส้ านกังานทราบล่วงหนา้ก่อนเปล่ียนแปลงระบบงานตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน  ทั้งน้ี ระบบงานท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวตอ้งไม่ดอ้ยกวา่ระบบงานท่ีส านกังานเคยให้ 
ความเห็นชอบตามขอ้ 25 วรรคหน่ึง (2) หรือขอ้ 29 แลว้แต่กรณี 
 
 ขอ้ 31 ตวัแทนการตลาดตอ้งดูแลใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้นดงักล่าวปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม 
 
 ขอ้ 32 เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ีดี มีคุณภาพและเป็นธรรม ตวัแทนการตลาดตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเป็นธรรมแก่ลูกคา้ทุกราย โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 (2) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และประกาศท่ีออกโดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมายดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
 (3) ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ก่อนส่งรายช่ือของลูกคา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น  เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
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 ขอ้ 33 เพื่อป้องกนัไม่ใหลู้กคา้ไดรั้บความเสียหาย ถูกกระท าโดยทุจริต หรือถูกเอาเปรียบ 
จากการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ตวัแทนการตลาดตอ้งไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตั้งใหบุ้คคลอ่ืนท าการหรือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนตน 
 (2) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกคา้ 
 (3) รับมอบหรือจ่ายทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
 

ส่วนที ่4 
มาตรการบังคับตัวแทนการตลาด 

 
 ขอ้ 34 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานวา่ตวัแทนการตลาดรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวดน้ี ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1) สั่งระงบัการเป็นตวัแทนการตลาด หรือสั่งระงบัการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 28  
เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 (2) เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
 ในกรณีท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึง (2) ส านกังานอาจก าหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลดงักล่าวในคราวต่อไปดว้ยก็ได ้
และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดแลว้ ส านกังานจะไม่น าประวติั 
การกระท าท่ีเป็นเหตุใหส้ั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ
ของบุคคลดงักล่าวอีก” 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ้ 36 ใหถื้อวา่บริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ในการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการเป็นตวัแทนในการใหบ้ริการเก่ียวกบัการวเิคราะห์หรือแนะน าการลงทุน 
ในนามของตนเองอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นบริษทัหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามประกาศน้ี และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีประกาศน้ีดว้ย 
 
 ขอ้ 37 ใหถื้อวา่ตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานในการแต่งตั้งผูใ้หบ้ริการ
เฉพาะการใหบ้ริการท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เก่ียวกบัโลหะมีค่า อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผล 
ใชบ้งัคบั เป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามประกาศน้ี และตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามท่ีประกาศน้ีดว้ย 
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 ขอ้ 38 ใหถื้อวา่ผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นตวัแทนการตลาดส าหรับผูจ้ดัการ
เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นตวัแทนการตลาดท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ี และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามท่ีประกาศน้ีดว้ย 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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