
-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ.        /2561 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ 
ให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฉบับที่          ) 

_______________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) และ (12) ข้อ 14 ข้อ 26  
ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 38 ข้อ 43 และข้อ 44 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556   
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  
ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” ในข้อ 41/1 แห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  สธ. 35/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”  หมายความว่า   หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ตลาดตราสารหนี้ไทย  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ”  

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในข้อ 41/3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ที่ สธ. 51/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 41/3   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้า  
โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ ก่อนท าการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า 

(1)  ขั้นตอนและวิธีการรับค าสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจากลูกค้า  
(2)  ขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการ รวมถึงสิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ 
(3)  ข้อมูลการแสดงตนว่าการให้บริการไม่มีลักษณะเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(4)  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บริการ (risk disclosure statement)  
(5)  หน้าที่ในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
(6)  ตัวชี้วัดการด าเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสมเพื่อใช้เปรียบเทียบกับ 

ผลการด าเนินงาน 
(7)  ขั้นตอนการด าเนินการในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่าอัตราขาดทุนสูงสุด 

รายผลิตภัณฑ์หรือมูลค่าการลงทุนที่ลูกค้าก าหนด ซึ่งต้องก าหนดให้มีการแจ้งข้อมูลการขาดทุนให้ 
ลูกค้าทราบภายในวันท าการของวันที่มีการขาดทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดและขั้นตอนการด าเนินการ
หากไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ 
   (8)  ขั้นตอนการด าเนินการในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้ 
มีการด าเนินการทบทวนข้อตกลงการให้บริการและปรับปรุงข้อมูลทันที” 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 41/7 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการ
ลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 41/7   ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานยืนยันการรับค าสั่งของลูกค้า 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1)  รายชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
(2)  จ านวนของรายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน วงเงินลงทุนของรายผลิตภัณฑ์ 

ในตลาดทุน หรือวงเงินลงทุนรวมส าหรับการรับบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามหมวดนี้ 
(3)  อัตราขาดทุนสูงสุดรายผลิตภัณฑ์หรือมูลค่าการลงทุนลูกค้าก าหนด 

(stop-loss limited) 
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามค าสั่งของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ลูกค้า

ก าหนด  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 41/8 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ
ให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(3)  จัดให้มีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่า 
อัตราขาดทุนสูงสุดที่ลูกค้าก าหนดภายในวันท าการของวันที่มีการขาดทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด” 

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 41/9 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ 
และให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ 
และให้บริการลูกค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 41/9   ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในทุก ๆ เดือน โดยต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวแยกออกจากรายงาน
ผลการด าเนินงานแบบอ่ืน  

(1)  รายละเอียดผลการด าเนินงานของบุคลากรซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการ 
รวมถึงผลก าไรขาดทุนของมูลค่าการลงทุนของลูกค้าทั้งหมด 

(2)  รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดการด าเนินงาน (benchmark)” 

ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่    
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


