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เอกสารรับฟงความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 17/2561 

เรื่อง หลักการเกี่ยวกับระบบงานและการใหบริการของผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เผยแพรเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

สํานักงานไดจดัทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ   

ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับนี้ไดจาก www.sec.or.th 
 

ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานได  

ตามที่ติดตอดานลาง  หรือ e-mail: piyatit@sec.or.th หรือ archinee@sec.or.th 
 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

 
ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ของสํานักงาน ดังนี้ 

 

1.  นายปยาทิตย  ขวัญทะเล โทรศัพท 0-2033-4616 

2.  นางสาวอาชินี  ปทมะสุคนธ โทรศัพท 0-2263-6032 
 
 

      

สํานักงานขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เลขที ่333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9999 e-mail : info@sec.or.th  
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ตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรางการบริหารงาน ระบบงาน และ 

การใหบริการของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่  

6 กันยายน พ.ศ. 2556 (“ทธ. 35/2556”) ซึ่งเปนการนําหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับผูประกอบธุรกิจ 

ทุกประเภทที่มีการกําหนดไวในประกาศหลายฉบับมารวมกันเปนฉบับเดียวในรูปของ more 

principle based  และไดดําเนินการยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับ 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา จํานวน 36 ฉบับ1 โดยกําหนด 

บทเฉพาะกาลไวใน ทธ. 35/2556 ใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศที่ยกเลิก 

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดใน ทธ. 35/2556 จนกวาจะไดมีการออกประกาศใหม นั้น 

ในการนี้ สํานักงานไดดําเนินการดังนี้ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจตัวกลางสามารถ 

นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น 

1. รวบรวมหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับระบบงานในการประกอบธุรกิจตัวกลาง 

ซึ่งยังใชบังคับอยูในปจจุบันดวยบทเฉพาะกาลของ ทธ. 35/2556  

2. นําหลักเกณฑตาม 1. มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสม และยืดหยุนมากขึ้น 

โดยสวนใหญยังคงไวซึ่งหลักการเดิม 

3. หลักเกณฑในรายละเอียดที่เก่ียวของกับระบบงานสําหรับธุรกิจตัวกลาง 

ซึ่งกําหนดไวเปนการเฉพาะในประกาศหลายฉบับมารวมไวเปนฉบับเดียว  

เพื่อใหการดําเนินการขางตนมีความครบถวน สมบูรณ สํานักงานจึงไดจัดทํา 

เอกสารรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของฉบับนี้ เพื่อรวบรวมและนําขอคิดเห็นตาง ๆ มาประกอบ 

การพิจารณากําหนดหลักเกณฑใหเหมาะสมตอไป  ในการนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถแสดงความเห็น

เพิ่มเติมในสวนของหลักเกณฑท่ีมีความประสงคใหสํานักงานปรับปรุงแกไขเพื่อชวยลดอุปสรรค 

ในการประกอบธุรกิจและเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึนในพรอมกันในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้จะใชบังคับเฉพาะผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา แตไมรวมถึงผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมและ 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

  

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 34/2556 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธรุกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาของผูประกอบธุรกจิหลักทรัพยและ 

ผูประกอบธรุกิจสญัญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 

I. ที่มา 
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1. ปรับปรุงหลักเกณฑเพ่ือชวยลดภาระและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

ของผูประกอบธุรกิจปจจุบัน รวมถึงชวยอํานวยความสะดวกกับผูประกอบธุรกิจรายใหมที่จะ 

เขามาประกอบธุรกิจ 

2. รวบรวมหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับระบบงานในการประกอบธุรกิจตัวกลาง 

มารวมไวเปนฉบับเดียว เพื่อใหผูประกอบธุรกิจตัวกลางสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางสะดวก 

  

II. เปาหมายที่ตองการบรรลุ (Intended Outcome) 
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ระบบงาน 

1. โครงสรางองคกร และความพรอมบุคลากร 

2. ระบบการติดตอและใหบริการแกลูกคา 

2.1 การติดตอ การรวบรวมและประเมินขอมูล และการทําขอตกลงกับลูกคา 

2.2 การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย และการเรียกและการวางหลักประกัน 

2.3 การวิเคราะหและการใหคําแนะนํา 

2.4 การซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

2.5 การกําหนดคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ 

3. ระบบการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

4. ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

5. ระบบการควบคุมภายใน 

6. ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง 

7. ระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

8. ระบบการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ (proprietary trading) 

9. ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

10. ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 

13. ระบบการดํารงเงินกองทุน/ฐานะการเงิน 

14. ระบบการมอบหมายงานใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการ (outsource) 

15. ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ขอมูล (record keeping) 

16. อื่น ๆ 

  

III. หลักการท่ีเสนอ 
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ทั้งนี้ ระบบงานดังกลาวจะสอดคลองกับหลักในการดําเนินธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 18/2554 เรื่อง หลักการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยและ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (“กธ. 18/2554”) 

หลักการดําเนินธุรกิจตาม กธ. 18/2554 ระบบงาน 

1 การบริหารจัดการและการควบคุม 

(management and control) 

4. ระบบการบริการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

5. ระบบการควบคุมภายใน 

6. ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง 

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. ระบบการมอบหมายงานใหบุคคลอื่นเปน

ผูรับดําเนินการ (Outsource) 

15. ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ขอมูล (Record 

keeping) 

2. ความมั่นคงทางการเงิน (financial 

prudence) 

8. ระบบการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของ 

ผูประกอบธุรกิจ (proprietary trading) 

13. ระบบการดํารงเงินกองทุน/ฐานะการเงิน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานของผูประกอบ

วิชาชีพ (market conduct) 

10. ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

4. ความพรอมของบุคลากร (competent staff 

readiness) 

1. โครงสรางองคกร และความพรอมบุคลากร 

5. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

(conflicts of interest) 

7. ระบบการปองกันความขัดแยง 

ทางผลประโยชน 

6. การคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา (clients’ 

interests) 

2. ระบบการติดตอและใหบริการแกลูกคา 

2.1 การติดตอ การรวบรวมและประเมิน

ขอมูล และการทําขอตกลงกับลูกคา 

2.2 การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย และ

การเรียกและการวางหลักประกัน 

2.3 การวิเคราะหและการใหคําแนะนํา 

2.4 การซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

2.5 การกําหนดคาธรรมเนียม และคาใชจาย

ตาง ๆ 

7. การทําความรูจักลูกคา (know your 

clients) 

8. การติดตอสื่อสารกับลูกคา 

(communication with clients) 

9. ความสัมพันธกับลูกคาบนพื้นฐาน 

แหงความไววางใจ (clients’ relationships of 

trust) 
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หลักการดําเนินธุรกิจตาม กธ. 18/2554 ระบบงาน 

 3. ระบบการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

12. ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 

10. การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา (clients’ 

asset) 

9. ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

11. การใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล 

(relations with regulators) 

16. อื่น ๆ 
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1. จัดใหมีโครงสรางองคกร ระบบงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท อํานาจ 

หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรในตําแหนงงานตาง ๆ (job description) 

อยางชัดเจน  

2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบปองกัน 

ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไวเปนลายลักษณ

อักษร2 โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารของผูประกอบธุรกิจ 

3. จัดใหมีการแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่มีหนาที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะ 

การปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนออกจากกัน โดยอยางนอยตองแบงแยก

หนวยงานและบุคลากรที่ติดตอ ชักชวนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนแกลูกคา ออกจาก

หนวยงานหรือบุคลากรที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ  หรือการแบงแยก

หนวยงานและบุคลากรที่ใหบริการ front office และ back office ออกจากกัน และตองจัดใหมี

ระบบการสอบยันการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรในหนวยงานดังกลาว โดยอยางนอยตอง 

ไมมอบหมายใหบุคลากรคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการในลักษณะ 

ที่อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตได 

  

                                                           
2 ไมจํากัดเฉพาะรูปแบบเอกสาร 

1. โครงสรางองคกร และความพรอมบุคลากร 
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2.1 การติดตอ การรวบรวมและประเมินขอมูล และการทําขอตกลงกับลูกคา 

(1) ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการติดตอและใหบริการแกลูกคา โดยปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอและใหบริการ

ลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 35/2557  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอและใหบริการลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(2) สัญญาหรือขอตกลงที่ผูประกอบธุรกิจทํากับลูกคาตองมีลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 

(2.1) ไมมีขอความที่ปฏิเสธความรับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจตอลูกคา 

จากการกระทําหรือละเวนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบธุรกิจและพนักงาน

ของผูประกอบธุรกิจ 

(2.2) สําหรับการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหากผูประกอบธุรกิจ 

ทํากับลูกคารายยอยท่ีมอบหมายใหตนทําการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตองมีขอความที่แสดง

ดวยตัวอักษรที่มีขนาดเดนกวาขอความอื่นหรือกํากับเครื่องหมายหรือกระทําดวยประการอื่นใด 

อันมีลักษณะเปนการเนนขอความดังกลาวเพื่อใหลูกคาทราบถึง 

(ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยหรือหลักประกัน  

อันอาจมีผลใหลูกคาขาดทุนหรือตองวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจํานวนที่กําหนด 

(ข) การที่ลูกคาอาจถูกผูประกอบธุรกิจดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ หากลูกคา 

ไมชําระราคา ไมสงมอบหลักทรัพย หรือไมวางหลักประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

1. การบังคับหลักประกัน 

2. การบังคับขายหลักทรัพย หรือการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย 

3. การระงับการชําระเงินที่ลูกคามีสิทธิไดรับจากผูประกอบธุรกิจ  

เพื่อนํามาชําระหนี้ที่ลูกคาคางชําระ 

4. การบอกเลิกสัญญา 

(2.3) สําหรับการใหบริการเปนที่ปรึกษาการลงทุนหรือเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

สัญญาใหบริการแนะนําการลงทุนตองระบุสิทธิของลูกคาในการไดรับขอมูล

เกี่ยวกับการใหบริการแนะนําการลงทุนที่ชัดเจนเพียงพอ  นอกจากนี้ การกําหนดขอตกลงในลักษณะ

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางลูกคากับผูประกอบธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวของ

ตามที่สํานักงานประกาศกําหนดตองไดรับความยินยอมจากลูกคาดวย 

2. ระบบการตดิตอและใหบริการแกลูกคา 
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(3) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการใหบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปน 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาลูกคาทราบและเขาใจ

ขอมูลและความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยอยางนอยตองจัดทําเอกสาร

เปดเผยขอมูลและความเสี่ยงดังตอไปนี 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความนาเชื่อถือ และการประกอบธุรกิจของผูคาสัญญา 

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ โครงสราง สินคาหรือตัวแปร และเงื่อนไข 

ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ค) ประโยชนหรือผลตอบแทนที่ลูกคาจะไดรับจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

กําไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดวิธีการคํานวณกําไร ขาดทุน ประโยชนหรือ

ผลตอบแทนดังกลาว 

(ง) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิด

ความเสี่ยง และขอบเขตความเสียหายในสถานการณที่เปนผลลบกับลูกคามากที่สุด 

(จ) ชองทางในการดําเนินการเมื่อเกิดขอพิพาทระหวางลูกคาและผูคาสัญญาเกี่ยวกับ

การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับลูกคาดังตอไปนี้ 

1. ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมาย

ตางประเทศ 

2. ลูกคาอ่ืนที่มิใชกรณีตาม 1. ซึ่งแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรตอผูคาสัญญา 

วาไมประสงคที่จะรับทราบขอมูลนั้น 
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2.2 ระบบการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย และการเรียกและการวางหลักประกัน 

(1) การกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย  

ผูประกอบธุรกิจทีใ่หบริการกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยตองจัดใหมีระบบงาน  

โดยปฏิบัตใิหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

ใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 42/2540  

เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคา 

ที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต  

(2) การเรียกและการวางหลักประกัน 

ผูประกอบธุรกิจที่ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตองจัดใหมี

ระบบงาน โดยปฏิบัตใิหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเรียกและ 

การวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2551 เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกัน

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 25/2550  

เรื่อง การกําหนดอัตราหรือมูลคาของทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน 
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2.3 การวิเคราะหและการใหคําแนะนํา 

(1) ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา 

ซื้อขายหลักทรัพยตองจัดทําและนําเสนอขอมูลตามบทวิเคราะหตอลูกคาใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(ก) จัดทําบทวิเคราะหใหเปนไปตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําบทวิเคราะห 

ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(ข) มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวาผูทําหนาที่แนะนําการลงทุนของบริษัทไดรับทราบ 

และทําความเขาใจกับขอมูลในบทวิเคราะหนั้นอยางเพียงพอ และสามารถนําขอมูลตามบทวิเคราะห

ดังกลาวไปใชประกอบการใหคําแนะนําแกลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(2) ผูประกอบธุรกิจทีม่ีการแนะนําการลงทุนผานสื่อหรือการแนะนําการลงทุน 

ในงานสัมมนา หรือการแนะนําการลงทุนใหกับลูกคาของที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาตองจัดใหมีระบบงานโดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑ 

ในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการสําหรับผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 12/2558  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการสําหรับ 

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (หมวด 1 การแนะนํา 

การลงทุนผานสื่อหรือการแนะนําการลงทุนในงานสัมมนา และหมวด 1/1 การแนะนําการลงทุน

ใหกับลูกคาของที่ปรึกษาการลงทุนหรือท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

(3) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจประสงคจะแนะนําการลงทุนใหกับลูกคาในลักษณะ 

portfolio ตองจัดใหมีระบบงานในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑวาดวยระบบงานการประกอบธุรกิจ 

กองทุนสวนบุคคล  ทั้งนี้ ตามขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ 

(4) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจประสงคจะนําเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 

Technology : FinTech) มาใชประกอบในการใหบริการการวิเคราะห แนะนํา และตัดสินใจลงทุน  

ตองจัดใหมรีะบบการกํากับดูแลโดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑ 

การกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ประกอบการวิเคราะห แนะนํา และตัดสินใจ

ลงทุน  ทั้งนี้ ตามขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ (ปจจุบันอยูระหวาง

เปดรับฟงความคิดเห็น ตามเอกสารเลขที่ อนจ. 11/2561) 
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2.4 การซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

(1) ตองไมซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ในประการที่จะเปนการเอาเปรียบ

ตอบุคคลภายนอก หรือเปดเผยขอมูลภายในนั้นใหผูอื่นไดใชประโยชน 

(2) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ผูประกอบธุรกิจ

ตองดําเนินการ ดังนี้ 

(2.1) ตองซื้อขายหลักทรัพยใหเปนไปตามคําสั่งของลูกคาที่เปนเจาของบัญชีและ 

ตองมีระบบตรวจสอบท่ีเชื่อถือไดวาบุคคลที่สงคําสั่งซื้อขายดังกลาวหรือคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจ

ดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินในบัญชีของลูกคา เปนเจาของบัญชีที่แทจริงหรือเปนบุคคล 

ที่ไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากเจาของบัญชีที่แทจริง 

(2.2) ตองตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกคากอนทําการซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคา 

(2.3) ตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคาใหเปนไป

ตามลําดับกอนหลัง และตองคํานึงถึงประโยชนของลูกคากอนประโยชนของผูประกอบธุรกิจ 

โดยตองซื้อขายหลักทรัพยเพื่อลูกคากอนตนเอง เวนแตคําสั่งของลูกคาดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไข 

ในการซื้อขายไวชัดเจนเปนอยางอื่น 

(2.4) ตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยของ

ลูกคาใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และตองควบคุมดูแลมิใหมีการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพย 

ของลูกคาที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด 

(2.5) ตองไมซื้อขายหลักทรัพยโดยใชบัญชีของลูกคารายหนึ่งเพื่อลูกคารายอื่น 

ที่ไมใชเจาของบัญชี 

(3) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการใหบริการการคาผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปน 

หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการ ดังนี้ 

(3.1) ตองจัดใหมีระบบการใหบริการคาตราสารหนี้ โดยปฏิบัติตามประกาศ

สํานักงานวาดวยหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการ

สําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 12/2558  

เรื่อง หลกัเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการสําหรับ 

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (หมวด 3 การใหบริการ 

คาตราสารหนี้) 

(3.2) กรณีตอไปนี้ใหถือวาผูประกอบธุรกิจมีสวนไดเสียหรือมีโอกาสที่จะมีสวนไดเสีย

กับหลักทรัพยท่ีซื้อขายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการทําหนาที่ 

ติดตอ ชักชวน หรือแนะนําใหลูกคาซื้อหรือขายหลักทรัพยกับผูประกอบธุรกิจ  
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(ก) ผูประกอบธุรกจิหรือบริษัทที่เก่ียวของเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือ

ตัวแทนจําหนายหลักทรัพยนั้น  ทั้งนี้ เฉพาะในชวงระยะเวลาตั้งแต 5 วันทําการกอนวันเริ่มเสนอขาย

จนถึงวันปดเสนอขาย 

(ข) ผูประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่เก่ียวของเปนผูออกหลักทรัพยนั้น 

(ค) ผูบริหารของผูประกอบธุรกิจเปนกรรมการในบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น 

(3.3) ตองไมทําใหคูคาเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

ดวยการละเวนการเปดเผยขอมูล บิดเบือนขอมูล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองแกคูคา 

(3.4) ในการซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคารายยอย ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําเอกสาร

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวลูกคาไดรับคําแนะนําท่ัวไป คําแนะนํา

เฉพาะเจาะจง หรือไมไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน 

(3.5) ตองยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยกับคูคาเปนลายลักษณอักษรภายใน

ระยะเวลาอันควรหลังจากท่ีไดตกลงซื้อขายหลักทรัพยกับคูคา 

(3.6) ใหผูประกอบธุรกิจรายงานขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนแก 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในกําหนดเวลา ดังนี้  

(ก) รายการซื้อขายที่เกิดข้ึนระหวางเวลา 9.00 - 15.30 น. ใหรายงานภายใน  

30 นาทนีับแตเวลาที่มีการซื้อขาย (trade time) 

(ข) รายการซื้อขายที่เกิดข้ึนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหรายงานภายในเวลา 

9.30 น. ของวันทําการถัดไป 

รายงานขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนตองเปนไปตามแบบและ

วิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด 

(4) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการใหบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปน 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

(4.1) ในการทําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกลูกคา  

ผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ไมรับรองวาจะมีกําไรหรือผลตอบแทนในอัตราท่ีแนนอน หรือรับรอง 

วาจะไมมีผลขาดทุนในอัตราที่กําหนดแนนอน เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด 

(ข) ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจจะทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา 

ในฐานะที่ตนเปนคูสัญญา ผูประกอบธุรกิจตองแจงถึงฐานะดังกลาวใหลูกคาทราบและลูกคาไดแสดง

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการเขาเปนคูสัญญาดังกลาว 

(4.2) ตองมีระบบตรวจสอบท่ีเชื่อถือไดวาบุคคลที่สงคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจ

ดําเนินการกับทรัพยสินในบัญชีของลูกคาเปนเจาของบัญชีที่แทจริงหรือเปนบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ

เปนลายลักษณอักษรจากเจาของบัญชีที่แทจริง 
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(4.3) ตองจัดใหมีหลักฐานที่เก่ียวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ดังตอไปนี้  

(ก) หลักฐานเกี่ยวกับการรับสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา  

โดยอยางนอยตองจัดใหมีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการใหแกลูกคานับตั้งแตเวลาที่ไดรับ

คําสั่งดังกลาวจนถึงเวลาที่ทํารายการเสร็จสิ้น 

(ข) หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

(confirmation statement) 

(ค) หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขาย

สัญญาเรียกใหลูกคานําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มเติม 

(ง) บัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาแตละราย 

ผูประกอบธุรกิจตองสงหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ของลูกคาและหลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ใหแกลูกคาตามวิธีการ 

ที่ไดตกลงไวกับลูกคาภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการซื้อขายหรือวันที่มีการเรียกหลักประกัน

เพิ่มเติม แลวแตกรณี 

เพื่อประโยชนในการสงหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ตามวรรคสอง ใหถือวาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกิดข้ึนหลังเวลาปดทําการซื้อขายภาคปกติ 

เปนการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกิดข้ึนในวันทําการถัดจากวันทีผู่ประกอบธุรกิจไดทําการ 

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นใหแกลูกคา 

(4.4) ตองแสดงรายละเอยีดอยางนอยตามรายการดังตอไปนี้ ในหลักฐานยืนยัน 

การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

(ก) ชื่อลูกคาหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

(ข) วันที่เกิดรายการซื้อขาย 

(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนา เชน ประเภทของสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา (contract type) ชนิดของสินคาหรือตัวแปร (underlying assets/variables)  

เดือนท่ีสงมอบหรือชําระราคา (settlement month) เปนตน หรือชื่อยอของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(symbol) ที่ศูนยซื้อขายสัญญากําหนด 

(ง) จํานวนและราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(จ) ประเภทของการทํารายการซื้อขาย เชน เปนการสรางฐานะสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาขึ้นใหม เปนการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอยู เปนตน 

(ฉ) อัตราคาธรรมเนียมในการทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
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(4.5) ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยตามรายการที่กําหนดไวในขอ (4.4)(ก)  

และ (ค) ตลอดจนรายการดังตอไปนี้ในหลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม  

(ก) มูลคาหลักประกันเริ่มตนและมูลคาหลักประกันรักษาสภาพ  ทั้งนี้ ในกรณี

ทีผู่ประกอบธุรกิจเรียกเก็บมูลคาหลักประกันเริ่มตนหรือมูลคาหลักประกันรักษาสภาพสําหรับการมี

ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาใด ๆ แตกตางกัน ใหระบุมูลคาหลักประกันเริ่มตนหรือมูลคาหลักประกัน

รักษาสภาพสําหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น ๆ เปนรายสัญญาดวย 

(ข) ราคาตลาด (market price) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ เวลาปดทําการ

ซื้อขายภาคปกติ 

(ค) ผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและมูลคา

หลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา 

(ง) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเรียกใหลูกคา

นํามาวางเปนหลักประกันเพิ่มเติม 

(4.6) ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยตามรายการที่กําหนดไวในขอ (4.4) และ 

ขอ (4.5) ตลอดจนรายการดังตอไปนี้ในบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ของลูกคาแตละราย  

(ก) ประเภทของลูกคา โดยใหระบุวาเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายยอย 

และในกรณีที่ลูกคาเปนผูดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผานบัญชี 

แบบไมเปดเผยชื่อ (omnibus account) ใหระบุกรณีดังกลาวไวดวย 

(ข) ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุดที่ลูกคาอาจมีได ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

(ค) ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาที่คงคางอยู (open interest) 

(ง) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่ลูกคานํามาวางเปนหลักประกัน  

หรือเพ่ือชําระราคาและสงมอบตามสัญญาซื้อขายลวงหนาเมื่อสัญญาครบกําหนด 

(จ) ผลกําไรจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและมูลคาหลักประกัน

คงเหลือภายหลังจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ฉ) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่เกินกวามูลคาหลักประกันรักษาสภาพ 

(4.7) ตองจัดทําหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม และบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ของลูกคาแตละราย ไวเปนลายลักษณอักษรโดยตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจอาจจัดทําขอมูลดังกลาวในรูปขอมูลเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได  
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(5) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการใหบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน 

ที่เปนหนวยลงทุน  

ผูประกอบธุรกิจทีม่ีการใหบริการที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปน 

หนวยลงทุน ตองจัดใหมีระบบงานโดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑ 

ในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการสําหรับผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 12/2558  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดตามลักษณะเฉพาะของการใหบริการสําหรับ 

ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (หมวด 2 การใหบริการ 

ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนหนวยลงทุน) 
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2.5 การกําหนดคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ 

ผูประกอบธุรกิจตองมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ที่สมเหตุสมผล 

และมีการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหลูกคาใชประกอบการตัดสินใจลงทุน 

  



 

18 

 

 

 

 

ผูประกอบธุรกิจทีม่ีการใหบริการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ตองจัดใหมีระบบงาน 

โดยปฏิบัตใิหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข  

และวิธีการประกอบกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 8/2551 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 25/2551  

เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกันในธุรกรรม 

การยืมและใหยืมหลักทรัพย  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 35/2557  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอและใหบริการลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (หมวด 3 การทําขอตกลงกับลูกคากอนเริ่ม

ใหบริการ สวนที่ 4 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย) 

 

  

3. ระบบการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยปฏิบัติใหเปนไป 

ตามประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดในการจัดใหมี 

ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของผูประกอบธุรกิจ 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/น. 45/2559  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของผูประกอบธุรกิจ  

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารความตอเนื่อง 

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management)  

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 45/2559 เรื่อง การใหบุคคลอื่น 

เปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ (ฉบับที่ 4)  

 

  

4. ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
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(1) จัดใหมกีลไกในการตรวจสอบและถวงดุลอยางเหมาะสม (check and balance) ไดแก 

(1.1) มีกระบวนการในการตรวจทานความถูกตอง ครบถวนในแตละข้ันตอนและ

กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ เพื่อลดขอผิดพลาดและความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ โดยการ

ดําเนินการในทุกข้ันตอนตลอดกระบวนการไมควรใหอยูภายใตความรับผิดชอบของเจาหนาที ่

เพียงคนเดียว  รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่ (segregation of duty) อยางชัดเจน เชน การแบงแยก

หนวยงานและบุคลากรที่ใหบริการ front office และ back office การจัดใหมีการสอบยัน 

การปฏิบัติงานระหวางบุคลากรที่ทําหนาทีเ่กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลหรือทรัพยสิน 

ของลูกคา และการควบคุมระบบสารสนเทศ เปนตน  

(1.2) มีการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ (three lines of defense) ที่มีประสิทธิภาพ 

(1.3) มีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถวงดุล รวมถึง 

การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานหรือบุคลากรตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

(2) มีระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับภายใน

ของผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการของผูประกอบธุรกิจและผูบริหารระดับสูงสามารถติดตาม

หรือแกไขเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

 

  

5. ระบบการควบคุมภายใน 



 

21 

 

 

 

 

(1) กําหนดนโยบาย/ระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานตาง ๆ  

ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจใหสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยง (risk profile) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

(business model) แผนกลยุทธหรือแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจน 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่คํานึงถึงความเสี่ยง (risk culture) และการกํากับดูแลในภาพรวมที่ดี 

(ensure compliance) ภายใตภาวะการดําเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  

มีความซับซอน และมีการเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เก่ียวของ เชน  

ความเสี่ยงดานไซเบอร (cyber risk) รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความพรอมในการรับมือ 

กับภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber security) เปนตน 

โดยตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและจัดใหมีการสื่อสารใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ 

รวมถึงตองจัดใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

โดยนโยบาย/ระเบียบวิธีปฏิบตัิดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้  

(1.1) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ซึ่งพิจารณาครอบคลุม 

(ก) การระบุความเสี่ยง (risk identification) เพื่อกําหนดประเด็นปญหา และ

สาเหตุที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง 

(ข) การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) เพื่อเขาใจความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได (risk appetite) 

(ค) การประเมินคาความเสี่ยง (risk evaluation) เพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ 

(1.2) การจัดการความเสี่ยง (risk treatment) โดยกําหนดเครื่องมือและมาตรการ 

ในการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง  

เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในระดับที่ยอมรับได (risk appetite) 

(1.3) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (risk monitoring and review) 

(1.4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (risk reporting) ตอคณะกรรมการ 

ของผูประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการทีไ่ดรับมอบหมาย 

(2) จัดใหมีผูรับผิดชอบ (risk manager) ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ 

ที่สามารถทําหนาที่ตามขอ (1)(1.1) ถึง (1.4) ไดอยางเปนอิสระจากผูปฏิบัติงาน (risk taker) และ 

ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

  

6. ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เชน การแบงแยก

หนวยงานและบุคลากร การบริหารจัดการและการจํากัดการใชขอมูลภายใน และการเก็บรักษาขอมูล

ภายในรวมถึงขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 14/2558  

เรื่อง ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 1/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการกําหนดนโยบาย มาตรการ 

และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทําที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคา 

 

  

7. ระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
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ในการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ (proprietary trading) ผูประกอบธุรกิจ

ตองจัดใหมีระบบงานโดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการซื้อขาย

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเอง หรือ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหุน 

ของบริษัทจัดการเงินรวมลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานวาดวย

ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ และการจัดระบบงาน

ในการลงทุนในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อผูประกอบธุรกิจ แลวแตกรณี 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ/น. 53/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการซื้อหรือมีหุนของบริษัทจัดการเงินรวมลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพย 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2553 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพยและ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเอง 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 15/2558  

เรื่อง ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการกําหนดนโยบายและ

ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 34/2556  

เรื่อง การจัดระบบงานในการลงทุนในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อผูประกอบธุรกิจ 

 

  

8. ระบบการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ (proprietary 
trading) 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไป 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาของบริษัทหลักทรัพย

หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาของผูไดรับใบอนุญาต

เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552 เรื่อง การดแูลรักษาทรัพยสินของลูกคา

ของบริษัทหลักทรัพย 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 84/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 

ผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 38/2553  

เรื่อง หลักเกณฑในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาและสาระสําคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพยสิน

ของลูกคา  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 9/2549  

เรื่อง การจัดทําและการยื่นรายงานของผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

 

  

9. ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติใหเปนไป 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่องการจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏบิัติงาน

ของผูประกอบธุรกิจ  

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแล

การปฏิบัติงานของผูประกอบธุรกิจ 

 

  

10. ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ

สํานักงานวาดวยขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 37/2559  

เรื่อง ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

  

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน โดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียน

ของลูกคา หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 

การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคาของผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา แลวแตกรณี 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 62/2552 เรื่อง การกําหนดให 

บริษัทหลักทรัพยดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคา  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 32/2548  

เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคาของผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนา  

 

  

12. ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 
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(1) ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการดํารงเงินกองทุน/ฐานะทางการเงินใหเพียงพอ 

โดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการดํารงฐานะทางการเงินของผูไดรับใบอนุญาต 

เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการดํารง

เงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา  

หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการผอนผันการดํารงฐานะทางการเงินของผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 32/2560 เรื่อง การดํารง

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 50/2560  

เรื่อง การคํานวณและรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

- ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 33/2560 เรื่อง การดํารง

ฐานะทางการเงินของผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 51/2560  

เรื่อง การคํานวณและการรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของผูไดรับใบอนุญาต 

เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 4/2561 เรื่อง การดํารง

เงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 13/2561  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา

สัญญาซื้อขายลวงหนาและขอกําหนดกรณีที่ไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 28/2558 เรื่อง การผอนผัน

การดํารงฐานะทางการเงินของผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(2) กรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามขอ (1) ได  

ใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงานวาดวยขอกําหนดสําหรับบริษัทหลักทรัพย 

ที่ไมสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิได หรือประกาศสํานักงานวาดวยขอกําหนดสําหรับ 

ผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไมสามารถดํารงฐานะทางการเงินได  

หรือประกาศสํานักงานวาดวยหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของที่ปรึกษา 

การลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนาและขอกําหนดกรณีที่ไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 

แลวแตกรณี 

13. ระบบการดํารงเงินกองทุน/ฐานะการเงิน 
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- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 31/2557  

เรื่อง ขอกําหนดสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ไมสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิได 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 84/2558  

เรื่อง ขอกําหนดสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไมสามารถ

ดํารงฐานะทางการเงินได 

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 13/2561  

เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา

สัญญาซื้อขายลวงหนาและขอกําหนดกรณีที่ไมสามารถดํารงเงินกองทุนได 
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ผูประกอบธุรกิจทีม่ีการมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการ ตองจัดใหมีระบบงาน 

โดยปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับ

ดําเนินการในงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การใหบุคคลอื่นเปนผูรับ

ดําเนินการในงานที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 55/2559  

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบเปนผูใหบริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย 

หนวยลงทุนและการจัดการกองทุน  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 40/2560  

เรื่อง การใหความเห็นชอบเปนผูใหบริการการจัดการขอมูลการชําระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย  

 

  

14. ระบบการมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการ 
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(1) จัดใหมีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ทําใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

การประกอบธุรกิจทั้งที่เปนขอมูลเอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง ครบถวน และ

สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  รวมถึงมรีะบบ 

การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแกการปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของ 

ไดลวงรูหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล  ตลอดจนกําหนดมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน

ระหวางหนวยงานและบุคลากรของผูประกอบธุรกิจที่มีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลภายในดังกลาว 

(2) กําหนดประเภทขอมูล เอกสารหลักฐาน และระยะเวลาขั้นต่ําในการจัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

(ก) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอเปดบัญชีและการทําสัญญากับลูกคา 

การตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริง และผูมีอํานาจควบคุมของลูกคา  

ตลอดจนขอมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

ของลูกคา วัตถุประสงคการลงทุน ระดับความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุน  

รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือทบทวนขอมูลดังกลาวขางตน 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดเก็บในลักษณะท่ีพรอมใหสํานักงานเรียกดูหรือตรวจสอบ 

ไดในทันที และตองจัดเก็บเอกสารดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ปนับแตวันที่ 

มีการปดบัญชีหรือเลิกสัญญากับลูกคา 

(ข) หลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา  

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีและเก็บรักษาไวใหครบถวนและเปนปจจุบันอยางนอย

เปนระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่มีการซื้อขาย โดยการจัดเก็บขอมูลดังกลาวในระยะเวลา 2 ปแรก 

ตองกระทําในลักษณะที่พรอมใหสํานักงานเรียกดูหรือตรวจสอบไดทันที 

(ค) รายงานหรือบทความการวิเคราะหการลงทุน 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดเก็บไวอยางนอยเปนระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่เผยแพร

รายงานหรือบทความการวิเคราะหดังกลาวใหแกลูกคาในลักษณะท่ีพรอมใหสํานักงานเรียกดูหรือ

ตรวจสอบไดในทนัที 

ในการจัดใหมีการใหคําแนะนําของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตางประเทศ 

ใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา ไมวาเปนบทวิเคราะหหรือเอกสาร

ประกอบการใหคําแนะนําอื่นใดไวอยางนอยเปนระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่มีการใหคําแนะนําดังกลาว

ไวในประเทศไทย 

(ง) บันทึกการใหคําแนะนํา การรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 

และการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา 

15. ระบบจัดเก็บเอกสาร/ขอมูล (record keeping) 
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ผูประกอบธุรกิจตองจัดเก็บไวอยางนอยเปนระยะเวลา 3 เดือนนับแตวันที่ 

ใหคําแนะนํา วันที่ไดรับคําสั่งซื้อขายหรือวันที่เจรจาตกลง กรณีผูประกอบธุรกิจที่ใหบริการ 

คาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ตองจัดเก็บไวอยางนอยเปนระยะเวลา 1 เดือนนับแตวันที ่

ใหคําแนะนํา วันที่ไดรับคําสั่งซื้อขายหรือวันที่เจรจาตกลง  ทั้งนี้ หากมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ 

การใหคําแนะนํา การรับคําสั่งซื้อขายหรือการเจรจาตกลงและการดําเนินการกับขอรองเรียนยังไม 

แลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว 

ไวตอไปจนกวาการดําเนินการกับขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 

ในกรณีท่ีการใหคําแนะนํา การรับคําสั่งซื้อขายหรือการเจรจาตกลงไดกระทํา 

ทางโทรศัพทหรือทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บบันทึกการใหคําแนะนําการรับคําสั่ง 

ซื้อขายหรือการเจรจาตกลง โดยเทปบันทึกเสียงหรือสิ่งบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

(จ) ในกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล เอกสาร 

หรือหลักฐานในประกาศใดไวเปนการเฉพาะ ผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังกลาวดวย 
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(1) ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามประกาศนี้และระเบียบวิธี

ปฏิบัติที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้ 

(2) ผูประกอบธุรกิจตองใหความรวมมือกับสํานักงานอยางเต็มที่ และตองแจงหรือเปดเผย 

ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับผูประกอบธุรกิจ อันเปนประโยชนหรือจําเปนตอการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ

หรือตลาดทุนโดยรวมตอสํานักงาน 

(3) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจตรวจพบการกระทําของผูติดตอกับผูลงทุนที่อาจเขาขายเปน

การฝาฝนหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ

สํานักงานประกาศกําหนด ใหผูประกอบธุรกิจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและแจงตอสํานักงานภายใน  

7 วันนับแตวันทีต่รวจพบ  

(4) นอกจากที่ระบุไวเปนการเฉพาะแลว ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการในรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องที่กําหนดในประกาศนี้เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

ในทางปฏิบัติ และเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได 

(5) ในกรณีที่สํานักงานพบวาผูประกอบธุรกิจใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดเพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการประกอบ

ธุรกจิ สํานักงานอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้นแกไข กระทําการ หรืองดเวนกระทําการใด ๆ  

เพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ได 

(6) ผูประกอบธุรกิจที่ใหบริการเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ฝาฝนประกาศนี้จะเปนผลให

ไดรับการพิจารณาลงโทษทางปกครองตามมาตรา 111 ประกอบกับมาตรา 114 

  

16. อื่น ๆ 
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เร่ือง หลักการเกี่ยวกับระบบงานและการใหบริการของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

และผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ ______________________________ ตําแหนง ____________________________ 

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________ 

โทรศัพท ______________________________ โทรสาร _____________________________ 

อีเมล _____________________________________________________________________ 

 

สถานะของผูใหขอคิดเห็น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  บริษัทหลักทรัพย 

  ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  ธนาคารพาณิชย 

  อื่น ๆ (ระบุ) ______________________________________________________ 

 

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สํานักงาน ก.ล.ต. 

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 1207  

หรือ email : piyatit@sec.or.th หรือ archinee@sec.or.th 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

  

แบบสํารวจความคดิเห็น 
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ทานเห็นดวยหรือไมท่ีสํานักงานจะกําหนดหลักการเกี่ยวกับระบบงานและการใหบริการ

ของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาในประเด็นตอไปนี้ 

1.  โครงสรางองคกร และความพรอมบุคลากร เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  ระบบการติดตอและใหบริการแกลูกคา 
2.1  การติดตอ การรวบรวมและประเมินขอมูล และการทํา

ขอตกลงกับลูกคา 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

แบบสํารวจความคดิเห็น 
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2.2  การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย และการเรียกและการวาง

หลักประกัน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.3  การวิเคราะหและการใหคําแนะนํา เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2.4  การซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.5  การกําหนดคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3.  ระบบการยืมและใหยืมหลักทรัพย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4.  ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5.  ระบบการควบคุมภายใน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

6.  ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7.  ระบบการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8.  ระบบการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ 

(proprietary trading) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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9.  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

10.  ระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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11.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

12.  ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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13.  ระบบการดํารงเงินกองทุน/ฐานะการเงิน เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

14.  ระบบการมอบหมายงานใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการ 

(outsource) 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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15.  ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ขอมูล (record keeping) เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

16.  อื่น ๆ เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 


