
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ. 12/2558 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะ 

ของการให้บริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ฉบับประมวล) 
___________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 ข้อ 38(1) ข้อ 53 ข้อ 56 ข้อ 57 
ข้อ 58 ข้อ 61 และข้อ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการ 
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 

ก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  

ข้อ 3   ข้อก าหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ปฏิบัตติามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะ 
ของการให้บริการในเร่ืองดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(1)  การแนะน าการลงทุนผ่านสื่อหรือการแนะน าการลงทุนในงานสัมมนา  
ให้เป็นไปตามหมวด 1 

(2)  การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน 
ให้เป็นไปตามหมวด 2 

(3)  การให้บริการค้าตราสารหนี้ ให้เป็นไปตามหมวด 3 
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หมวด 1 
การแนะน าการลงทุนผ่านสื่อหรือ 

การแนะน าการลงทุน 
ในงานสัมมนา 

    

ข้อ 4   ในการมอบหมายบุคลากรให้ท าหน้าที่แนะน าการลงทุนผ่านสื่อหรือ 
แนะน าการลงทุนในงานสัมมนาตามข้อ 38(1) และข้อ 53 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายบุคลากรให้ท าหน้าที่ 
ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตของการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรดังกล่าวตามแนวทางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

(2)  แจ้งการมอบหมายและการสิ้นสุดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าวต่อส านักงาน 
ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ภายในสิบวันท าการนับแต่วันเร่ิมหรือวันสิ้นสุดการมอบหมาย 
แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ได้รับการมอบหมายรวมทั้งนามแฝงของ
บุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย  ทั้งนี้ ส านักงานจะน ารายชื่อดังกล่าวไปเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน 

ข้อ 4/11   ในกรณีที่เป็นการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศดังต่อไปนี้  
ท าหน้าที่แนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการได้ 
โดยไม่ต้องปฏิบัตหิลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4  
  (1)  บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ค าแนะน า ตามประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บริการแก่ลูกค้า 
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
  (2)  บุคลากรจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าเฉพาะแก่ลูกค้าที่มีลักษณะดังนี้ 

(ก)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ข)  ธนาคารพาณิชย์  
(ค)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง 
(ง)  บริษัทหลักทรัพย์  

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.1/2560  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
17 มกราคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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(จ)  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฉ)  บริษัทประกันชีวิต 
(ช)  บริษัทประกันวินาศภัย 
(ซ)  กองทุนรวม 
(ฌ)  กองทุนส่วนบุคคล 
(ญ)  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(ฎ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฏ)  กองทุนประกันสังคม 
(ฐ)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ฑ)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงิน 

ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
(ฒ)  บุคคลอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้สามารถน าเงินไปลงทุน 

ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศได้  ทั้งนี้ ตามที่ส านักงานก าหนด” 

  ข้อ 51   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตรวจพบการกระท าของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
ตามข้อ 4 หรือข้อ 4/1 ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ประกาศก าหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งต่อส านักงาน 
ภายในสิบวันท าการนับแต่วันที่ตรวจพบ  พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
เดียวกันนี้ที่อาจเกิดขึ้นอีก 

หมวด 1/1 
การแนะน าการลงทุนให้กับลูกค้าของที่ปรึกษาการลงทุน 

หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    

ข้อ 5/1   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประสงค์จะแนะน า 
การลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน  

                                                           
1
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.1/2560  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
17 มกราคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.1/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกับ

ข้อก าหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  

4 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 
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ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ (specific advice)  
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องให้ค าแนะน าโดยผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

ข้อ 5/2   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการให้ค าแนะน า 
ตามข้อ 5/1 โดยมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มิใช่ผู้วางแผนการลงทุนเป็นผู้ด าเนินการ 
อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีการให้บริการเป็นตัวแทน 
ในการอ านวยความสะดวกการรับส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการอ านวยความสะดวก 
การรับส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นยังคงมอบหมายให้
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังกล่าวด าเนินการต่อไปได้  แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ 

หมวด 2 
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน 
    

ส่วนที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

    

ข้อ 6   ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่ออกให้ 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานที่ลูกค้าสามารถใช้แสดงสิทธิ 
ในความเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้   
และในกรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิของลูกค้า ให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นในหลักฐานดังกล่าวด้วย 
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ส่วนที่ 2 
การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย 

หน่วยลงทุน 
    

  ข้อ 7   ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนก าหนดให้ระยะเวลา 
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 
แตกต่างจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงเวลาเปิดและปิดรับค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 
ที่แตกต่างจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน ส าหรับการขาย 
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการส่งค าสั่ง
ดังกล่าวจะมีผลเป็นการส่งค าสั่งของวันท าการถัดไป  

ส่วนที่ 3 
การให้บริการค้าหน่วยลงทุน 

    

  ข้อ 8   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการค้าหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งราคาเสนอซื้อขายและก าหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผลให้ลูกค้าทราบ 
โดยในกรณีทีก่ารซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบโดยชัดเจน 
  (2)  รับซื้อหรือเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธ 
ไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขและเปิดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
  (3)  ในกรณีที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
ให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นมีการก าหนดสิทธิ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว 
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ส่วนที่ 4 
การให้บริการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

    

  ข้อ 9   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบ 
ธุรกิจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  เพื่อให้การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนตาม 
ข้อก าหนดในข้อ 56(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ในหนังสือชี้ชวนไม่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ให้  
ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการจองซื้อ และเงื่อนไขในการจัดสรรหน่วยลงทุน 
โดยเปิดเผยให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ไว้นั้นด้วย 
  (2)  เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อก าหนด 
ในข้อ 56(4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
เข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้เสนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
ออกจากบัญชีทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจภายในวันท าการถัดจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงิน 
จากลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยต้องไม่น าเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด ๆ 

(3)  เพื่อให้การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อก าหนด 
ในข้อ 56(5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในสิบสี่วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย 
หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
จะต้องมีข้อก าหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลานั้น 

ส่วนที่ 5 
การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย 
หน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ 

    

  ข้อ 10   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ตามข้อ 57 แห่งประกาศมาตรฐาน 
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การประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบในการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า 
จะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริตและเป็นธรรมในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(1)  การจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้า 
(2)  การแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 
(3)  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
(4)  การจัดท ารายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
(5)  การจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม 

  ข้อ 11   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการเร่ิมให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต่อส านักงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
ก่อนให้บริการแก่ลูกค้า 

  ข้อ 12   ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ส าหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ตรวจสอบหรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

(2)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นให้ได้รับการจัดสรร 
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น 
ตามกรณีใด 

(3)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 
ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
จนเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดแล้ว 

(4)  ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม 
มิให้นับรวมจ านวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว 

(5)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม 
และยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ส าหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือ  
หน่วยลงทุนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทหลักทรัพย์ 
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การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

หมวด 3 
การให้บริการค้าตราสารหนี้ 
    

ข้อ 13   ในกรณีที่เป็นการให้บริการค้าตราสารหนี้ตามข้อ 61 แห่งประกาศมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาที่เสนอซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคา 
ที่แน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (indicative quotation)  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่แน่นอนผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

(1)  รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว โดยท าความเข้าใจกับลูกค้า 
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับก าหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผล 

(2)  กรณีที่ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไข  
ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขาย
ดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขเท่านั้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริง 
ที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าอย่างชัดเจนด้วย 

ข้อ 14   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อตราสารหนี้จากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับ  
การเสนอขายตราสารหนี้  รวมทั้งส่งเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (fact sheet) ให้เป็นไป 
ตามหน้าที่ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การจ าหน่ายตราสารหนี้และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย   
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของตราสารให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะยืนยัน 
การท าธุรกรรม 

ข้อ 15   เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่เป็นสมาชิกของ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามข้อ 62 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก็ได้ 

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 
หรือหยุดให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ 
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(2)  ผู้ประกอบธุรกิจได้มีหนังสือแจ้งหยุดตาม (1) ต่อส านักงานแล้ว 
(3)  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้คงค้างที่จะต้องรายงานต่อสมาคม 

ตลาดตราสารหนี้ไทย 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

    

  ข้อ 16   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการมอบหมายบุคลากรให้ท าหน้าที่แนะน า 
การลงทุนผ่านสื่อหรือแนะน าการลงทุนในงานสัมมนาอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
และบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบหรือหลักเกณฑ์การมอบหมาย 
ตามข้อ 4(1) ผู้ประกอบธุรกิจยังคงมอบหมายให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


	ข้อ 7   ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนกำหนดให้ระยะเวลา
	การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1) แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนถึงเวลาเปิดและปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
	ที่แตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน สำหรับการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
	(2) ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
	สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการส่งคำสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการส่งคำสั่งของวันทำการถัดไป
	ข้อ 8   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการค้าหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  แจ้งราคาเสนอซื้อขายและกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผลให้ลูกค้าทราบ โดยในกรณีที่การซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบโดยชัดเจน
	(2)  รับซื้อหรือเสนอขายตามราคาเสนอซื้อขาย โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธ ไม่รับซื้อหรือขายได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขและเปิดเผยให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
	(3)  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด หากโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นมีการกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลสภาพคล่องไว้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ใ...
	ข้อ 9   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ให้ผู้ประกอบ ธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  เพื่อให้การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนตาม ข้อกำหนดในข้อ 56(1) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีท...
	(2)  เพื่อให้การจัดการและจัดเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนด ในข้อ 56(4) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเพื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้เสนอขายหน่วยลงทุน หรือแยกเงินค่าจองซื้อหน่วยล...
	(3)  เพื่อให้การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ในข้อ 56(5) แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
	ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายในสิบสี่วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
	หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีข้อกำหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น
	ข้อ 10   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ตามข้อ 57 แห่งประกาศมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า จะได้รับกา...
	(1)  การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า
	(2)  การแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
	(3)  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
	(4)  การจัดทำรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
	(5)  การจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม
	ข้อ 11   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งการเริ่มให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
	แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ก่อนให้บริการแก่ลูกค้า
	ข้อ 12   ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมแ...
	(1)  ตรวจสอบหรือดำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด
	(2)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นให้ได้รับการจัดสรร หน่วยลงทุนเกินกว่...
	(3)  แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าอัตราที่กำหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน จนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้ว
	(4)  ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม มิให้นับรวมจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
	(5)  ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้าม และยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน สำหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือ หน่วยลงทุนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
	บริษัทหลักทรัพย์
	การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ
	หมวด 3 การให้บริการค้าตราสารหนี้
	ข้อ 13   ในกรณีที่เป็นการให้บริการค้าตราสารหนี้ตามข้อ 61 แห่งประกาศมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาที่เสนอซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคา ที่แน่นอน (firm quotation) หรือเป็นราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (indicative quotation)
	ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่แน่นอนผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
	(1)  รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว โดยทำความเข้าใจกับลูกค้า ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ราคาเสนอซื้อขายจะสิ้นผล
	(2)  กรณีที่ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวมีเงื่อนไข ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิเสธไม่รับซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขเท่านั้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิ...
	ข้อ 14   ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อตราสารหนี้จากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับ การเสนอขายตราสารหนี้  รวมทั้งส่งเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ให้เป็นไ...
	ข้อ 15   เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่เป็นสมาชิกของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามข้อ 62 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก็ได้
	(1)  ผู้ประกอบธุรกิจหยุดประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
	หรือหยุดให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้
	(2)  ผู้ประกอบธุรกิจได้มีหนังสือแจ้งหยุดตาม (1) ต่อสำนักงานแล้ว
	(3)  ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้คงค้างที่จะต้องรายงานต่อสมาคม
	ตลาดตราสารหนี้ไทย
	หมวด 4
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