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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง  บุคคลที่เกีย่วข้องในระบบการซ้ือขาย พ.ศ. 2555 

 

 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 ขอ้ 44 และขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี    
16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 

 ขอ้ 1 ประกาศน้ีให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป ผลบังคับใช้ 

 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
  “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “บริษัทหลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิกตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท าสัญญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทน
ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 

“ตวัแทนสนับสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุน” (Selling Agent) หมายความว่า นิติบุคคลซ่ึง
ส านักงานอนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตั้งให้เป็นตวัแทนในการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟทองค า 

 “การปฏิบติัหนา้ท่ีแนะน าการลงทุน” หมายความว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนซ่ึง
ไดแ้ก่ การติดต่อ การชกัชวน การให้ค าแนะน า หรือการวางแผนการลงทุนให้ผูล้งทุน เพ่ือการซ้ือขายหรือ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน 
 

นิยาม 

 

หมวด 1  
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

 
ส่วนที่ 1  
คุณสมบัติ 

 

 

*ขอ้ 3 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นสมาชิก หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิก ซ่ึงไดรั้บการรับรองการเป็นผูดู้แล

สภาพคล่องจากสมาชิก โดยนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งท าธุรกรรมการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยผ์า่นสมาชิก  
(2) มีประสบการณ์ในการเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง หรือมีบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีมี

ความรู้และความสามารถท่ีเช่ือถือไดว้า่จะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องได ้
 

 คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
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(3)  มีระบบงานหรือกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นได้ว่ามีความพร้อมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง รวมถึงมีนโยบายและมาตรการการจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอ  

(4) ไม่อยูร่ะหวา่งการไม่อนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามขอ้ 12 (2) 
(5) มีคุณสมบติัอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด”  

(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 

1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 
ส่วนที่ 2  

การขออนุญาต การขึน้ทะเบียนและการยกเลกิหรือเพกิถอนการขึน้ทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 

 

ขอ้ 4 สมาชิกผูป้ระสงค์จะเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยใ์ด ตอ้งยื่นค าขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัท่ีเร่ิมท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 

ในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิก ใหส้มาชิกท่ีเป็น
ผูรั้บรองนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูย้ื่นค าขอตามวรรคหน่ึง 
 

การขึน้ทะเบียน
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 
 

ขอ้ 5 ผูป้ระสงค์เป็นผูดู้แลสภาพคล่องจะเร่ิมปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้มื่อไดร้ับอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

ให้ผูดู้แลสภาพคล่องประกาศช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องไวใ้นท่ีเปิดเผยและ
ในกรณีท่ีผูดู้แลสภาพคล่องจดัท าบทวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์หก้บัลูกคา้ ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งระบุช่ือหลกัทรัพย์
ท่ีตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องในบทวิเคราะห์นั้นดว้ย 

 

การประกาศตน
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีสมาชิกใดประสงค์จะขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 
ใหส้มาชิกดงักล่าวยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีสมาชิกนั้นยกเลิก
การท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 

ในกรณีท่ีผูป้ระสงค์จะยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่
สมาชิก ใหส้มาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูข้อยกเลิกตามวรรคหน่ึง 

 

การขอยกเลกิการ
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 

*ขอ้ 7 นอกจากการยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามขอ้ 6 และขอ้ 12 (4) 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องนบัแต่วนัท่ีมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1)   สมาชิกซ่ึงเป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือสมาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองการเป็นผูดู้แล
สภาพคล่องของนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

 (2)   สมาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องแจง้เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์

การยกเลิกการ
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 



  
 

(บส/ซ 01-28) 

 

 (3)   หลักทรัพย์ท่ีผู ้ดูแลสภาพคล่องเป็นผู ้ดูแลได้ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือ 

(4)   ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลสภาพคล่องของหลกัทรัพยใ์ดเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปหรือตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรผอ่นผนั 

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 8 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะแจง้การยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามขอ้ 6 
ขอ้ 7 หรือขอ้ 12 (4) ใหส้มาชิกทราบ และประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

การแจ้งการ
ยกเลกิการขึน้
ทะเบียน 

ส่วนที่ 3  
หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง  

 

 

ขอ้ 9 ผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สารสนเทศท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีหน้าท่ีท าการเสนอซ้ือขายอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quotes) 
เพ่ือใหมี้ราคาปรากฏในระบบการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองและมีสภาพคล่อง 
 

หน้าท่ีของผู้ดูแล
สภาพคล่อง 

ขอ้ 10 ในกรณีท่ีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ผูดู้แลสภาพคล่องต้องไม่ท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเพ่ือบญัชีบริษทัในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกให้ระยะเวลาไม่ท าการ
ซ้ือขายดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถ
จดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน  

(2) กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน ให้ระยะเวลาไม่ท าการซ้ือขาย
ดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่ 5 วนัก่อนวนัท่ีก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยจ์นถึงวนัปิดการเสนอขายในกรณีทัว่ไป
หรือจนถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน  

 

การห้ามท าหน้าที่
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
  

 

ขอ้ 11 ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวดน้ี ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหยุด
หรือห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพย์
เห็นสมควร 

กรณีท่ีผู้ดูแล
สภาพคล่องไม่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
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*ส่วนที่ 4  
การลงโทษ  

 

ขอ้ 12 ผูดู้แลสภาพคล่องใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวดน้ี หรือท าการเสนอ
ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อาจมีผลกระทบต่อระบบการซ้ือขายหรือต่อสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยรวม ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ไม่อนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใด

หลกัทรัพยห์น่ึงหรือทุกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
(3) หา้มเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว 
(4) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 

 
(*ความในส่วนที่ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

การลงโทษผู้ดูแล
สภาพคล่อง 
 

หมวด 2  
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

 

 

ส่วนที่ 1  
คุณสมบัติและการด ารงคุณสมบัต ิ

 

 

*ขอ้ 13 บุคคลท่ีสมาชิกจะขอแต่งตั้งให้เป็นเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต ตอ้งมีและด ารงคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เคยถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเพราะการลงโทษ

ของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอแต่งตั้ง 
(3) เป็นพนักงานหรือลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเต็มเวลาของสมาชิกท่ีขอ

แต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต หรือเป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติังานเต็มเวลาของตวัแทนสนบัสนุน
การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีท าสัญญาเป็นตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีมิใช่สมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 

(4) ในกรณีท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นมาก่อน ตอ้ง
แสดงไดว้า่ตนไดพ้น้จากหนา้ท่ีแลว้โดยชอบและโดยไม่มีความผิดหรือความเสียหาย 

(5) มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงานประการใดประการหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติและ
การด ารง
คุณสมบัติ 
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(5.1) ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือระบบและการปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยห์รือสถาบนัอบรมท่ี
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นชอบเป็นผูจ้ดัข้ึน โดยหลกัสูตรดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์

(5.2) มีวุฒิการศึกษาตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีทางราชการใหก้ารรับรอง หรือ 

(5.3) เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของสมาชิกท่ีปฏิบัติงาน เก่ียวกับ
หลกัทรัพยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีติดต่อกนั 

(6) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
 (*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2556  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  16 
กันยายน 2556 เป็นต้นไป) 
  
 

ส่วนที่ 2  
การขอแต่งตั้ง การขึน้ทะเบียน การเปลีย่นแปลงและเพกิถอนการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

 

 

ขอ้ 14 การเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 13 เพ่ือขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ี
รับอนุญาต ให้สมาชิกยื่นค าขอพร้อมรายละเอียดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมในการ
ขอแต่งตั้งบุคคลเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตในอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 

การขอแต่งตั้ง 

 

ขอ้ 15 เมื่อตลาดหลกัทรัพย์ได้ตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลท่ี
ขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตและเห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนทะเบียนบุคคลนั้น
เป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกนั้น 

 

การขึน้ทะเบียน 
 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตไดมี้การเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุล ให้สมาชิกแจง้ ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยท์ราบโดยทนัทีตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

 

การแจ้งเปลีย่นช่ือ
หรือช่ือสกุล 

ขอ้ 17 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยต์รวจพบในภายหลงัวา่เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตขาดคุณสมบติั
ขอ้หน่ึงขอ้ใดตามขอ้ 13 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตนั้น ยกเวน้ เจา้หนา้ท่ีรับ
อนุญาตถูกสั่งพกัการปฏิบติัหน้าท่ีแนะน าการลงทุนจากส านักงาน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งห้ามปฏิบติัหน้าท่ี
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเท่าระยะเวลาท่ีส านกังานสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีแนะน าการลงทุน 

ในการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับอนุญาตผูน้ั้นทราบ รวมทั้งแจง้ไปยงัสมาชิกผูเ้สนอขอแต่งตั้งและประกาศใหส้มาชิกทราบทัว่กนั  

 

ตลาดหลกัทรัพย์
เพกิถอนการขึน้
ทะเบียน 
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ขอ้ 18 ในกรณีท่ีสมาชิกหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตอ้งการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน
เจา้หน้าท่ีรับอนุญาต ให้สมาชิกยื่นขอหรือด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต แลว้แต่กรณี ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ใหส้มาชิกยื่นขอหรือด าเนินการใหมี้การยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต

ต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
 (1) เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตพน้จากการเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของสมาชิก 
 (2) เจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตพ้นจากการเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาของ

ตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 (3) สญัญาการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุนของตวัแทนสนบัสนุน

การซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเป็นพนกังานและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกส้ินสุดลง 
ใหส้มาชิกยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบ

ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (1) และใหส้มาชิกด าเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์
มิใช่สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (2) และ (3) ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดภายใน 7 
วนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน 

หากสมาชิกหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิกไม่ด าเนินการยื่นขอเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต
ดงักล่าวได ้

 

สมาชิกขอเพกิถอน
การขึน้ทะเบียน 

ขอ้ 19 ในการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามขอ้ 18 ตลาดหลกัทรัพย์
จะแจง้ใหส้มาชิกผูน้ั้นทราบตามแบบหรือวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

การแจ้งเพิกถอน
การขึน้ทะเบียน 
 

ขอ้ 20 สมาชิกอาจขอตรวจสอบทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตนกบัตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
และอาจขอรับส าเนาทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตนจากตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์
ตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การตรวจสอบ
ทะเบียน
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 

ส่วนที่ 3  
หน้าที่ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

 

 

ขอ้ 21 ห้ามมิให้สมาชิกและเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตแจง้หรือเปิดเผยหมายเลขประจ าตัว
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตใหแ้ก่บุคคลอื่นในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยหรือปรากฏว่าบุคคลอ่ืนไดล้่วงรู้หมายเลข
ประจ าตวัเจา้หนา้ที่รับอนุญาต ให้เจา้หน้าท่ีรับอนุญาตดังกล่าวแจง้ขอยกเลิกและเปล่ียนแปลงหมายเลข
ประจ าตวัของตนต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นทนัที 

ห้ามเปิดเผย
หมายเลข
ประจ าตัวแก่
บุคคลอ่ืน 
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ขอ้ 22 ให้เจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตใช้หมายเลขประจ าตัวของตนตามท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดเพ่ือใชใ้นการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 

 

การเปิดเผย
หมายเลข
ประจ าตัว 

ขอ้ 23 เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการและหนังสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบัท่ี
สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองนั้นเฉพาะท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตพึงกระท าได ้

(2) ใหค้วามร่วมมือแก่ตลาดหลกัทรัพยใ์นการป้องกนัการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการและหนงัสือเวียน
ของตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือความช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืนท่ีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตาม (1) 

(4) ไม่ปฏิบติัการใด ๆ ให้เป็นท่ีเส่ือมเสียหรืออาจเส่ือมเสียหรือเห็นไดว้่าจะเป็น
ทางน าไปสู่ความเส่ือมเสียแก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

(5) ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะไม่เหมาะสมตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด หรือส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์รู้หรือควรรู้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

(6) ไม่ใช้ขอ้มูลของลูกคา้หรือขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของตนในการแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(7) ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยใชบ้ญัชีของ
ลูกคา้ 

*(8) ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนแก่ผูล้งทุนโดยไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวจากส านักงานในกรณีท่ีส านักงานก าหนดหลกัเกณฑ์ให้บุคคลากรของ
สมาชิกตอ้งขอความเห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

(*เพ่ิมเติมความใน (8) ของข้อ 23 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ี

เกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

เป็นต้นไป 

หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 
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ส่วนที่ 4  

การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ 
 

 

 ขอ้ 24 เจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตผูใ้ดกระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์บุคคลนั้นอาจไดรั้บการลงโทษในลกัษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
 
  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) ปรับเป็นเงิน 
  (3) หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราว 
  (4) เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
  (5) หา้มปฏิบติังานใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ในกรณีท่ีมีการพิจารณาลงโทษเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง (3) หรือ (4) บุคคลดงักล่าว
อาจไดรั้บการลงโทษตาม (5) ดว้ยกไ็ด ้

 

การฝ่าฝืน
ข้อก าหนด 

 ขอ้ 25 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษเจา้หนา้ที่รับอนุญาต ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการพิจารณาความผิดและลงโทษ 

 

การพจิารณา
ความผิดและ
ลงโทษ 

 ขอ้ 26 ในการพิจารณาลงโทษเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาลงโทษ
โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระท า ตลอดจนผลกระทบและความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 

การพิจารณาลงโทษเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีก าหนด
แนบทา้ยประกาศน้ี 

 

แนวทางการ
พจิารณาลงโทษ 

 *ขอ้ 27 ใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ปิดเผยการลงโทษเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตใหส้มาชิกอ่ืนทราบ
โดยท าเป็นหนงัสือและประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยใหแ้สดงช่ือเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตท่ีถูกลงโทษ ลกัษณะ
การกระท าความผิด และโทษ 

(*ความในข้อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 1 กันยายน 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 
 

วิธีการเปิดเผย
การลงโทษ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

 ขอ้ 28 ให้บุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้เป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือบุคคลท่ีได้
ข้ึนทะเบียนเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตไวก่้อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั เป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือเจา้หนา้ท่ีรับ
อนุญาตตามประกาศน้ี  

บทเฉพาะกาล 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2555 
 

(ลงนาม) จรัมพร  โชติกเสถียร 
 

 

 (นายจรัมพร โชติกเสถียร) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัให้มีระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การซ้ือขายหลักทรัพย์ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการ
ซ้ือขาย การช าระราคา และการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือรองรับระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่
ดงักล่าว โดยไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดใหเ้ขา้ใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกประกาศน้ี 
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แนวทางการพจิารณาลงโทษ 
 

ลกัษณะการกระท า* ระวางโทษ 
1. ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายท่ีตามปกติแลว้ไม่น่าจะท าให้เกิดการซ้ือขาย
ได ้หรือไม่ไดป้ระสงคจ์ะใหเ้กิดการซ้ือขายตามราคานั้น 
 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 5,000 – 50,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 6 เดือน 

2. เปิดเผยหมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
 
 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
- ห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย์ไม่
เกิน 1 ปี 

3. ใชห้มายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของบุคคลอ่ืน    
 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 1 ปี 

**4. วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนแก่ผูล้งทุนโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบให้ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวจากส านักงานในกรณีท่ี
ส านกังานก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้บุคคลากรของสมาชิกตอ้งขอความ
เห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
 

- ภาคทณัฑ ์ 
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 1 ปี 

5. หลีกเล่ียงใหมี้การซ้ือขายเกินวงเงิน เช่น ใชว้งเงินบญัชีลูกคา้รายอ่ืน 
 
 
 

- ภาคทณัฑ ์ 
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 1 ปี 

*ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 

 

 
(**ความในข้อ 4 ของตารางแนบท้ายเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 

2556 เป็นต้นไป 
 

 



  

 

ลกัษณะการกระท า* ระวางโทษ 
6. ส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีผลท าให้ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์
เปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติ (false market) 
โดยมีตวัอยา่งพฤติกรรมการส่งค าสัง่ เช่น  
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายในราคาท่ีสูงหรือต ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นมาก 
ซ่ึงโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจบัคู่ซ้ือขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิก
ค าสัง่ดงักล่าวในภายหลงัหรือไม่กต็าม 
- ส่งค าสัง่เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว
ในภายหลงั หรือยกเลิกค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขายเดิมแลว้ส่งค าสั่ง
กลบัเขา้มาใหม่ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยกระท าหลายคร้ัง 
- ส่งค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและปริมาณท่ี
อาจจับคู่ซ้ือขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่ม
เดียวกนั 
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีสูงหรือต ่ากว่าราคาท่ีควร
จะเป็นมาก 
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการในลกัษณะผลกัดัน
ราคาใหสู้งข้ึนหรือลดลง โดยกระท าหลายคร้ัง 
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการในระดบัราคาเดียวกนั 
ทั้งท่ีสามารถซ้ือหรือขายไดใ้นคราวเดียว 
 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
 
 

7. ส่งค าสั่งท่ีรู้หรือควรรู้ว่าเขา้ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น 
 - ท าการซ้ือขายให้ลูกค้าหรือร่วมมือกับลูกค้าโดยรู้หรือควรรู้ว่า 
ลูกคา้มีเจตนาให้มีผลต่อราคาหรือปริมาณการซ้ือขายเปล่ียนแปลงไป 
โดยมิไดเ้กิดจากกลไกของราคาอย่างแทจ้ริง โดยใชว้ิธีอ  าพรางหรือ
ฉ้อฉลท าราคาหลกัทรัพย ์เช่น ตรึงราคาหรือพยุงราคาหรือเร่งหรือ
กดราคาหลกัทรัพย ์
- ท าการซ้ือขายใหลู้กคา้โดยรู้หรือควรไดรู้้วา่ลูกคา้ใชข้อ้มูลภายใน 
- ท าการเผยแพร่ข่าวหรือใหข่้าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยเจตนาเพ่ือชกัจูง
ใหเ้กิดการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือท าใหส้ าคญัผิดในราคาหลกัทรัพย ์

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
 
 

 
*ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 



  

 

 

ลกัษณะการกระท า* ระวางโทษ 
8. ใชข้อ้มูลของลูกคา้หรือขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือบุคคล
อ่ืน เช่น  
- ท าการซ้ือขายในลกัษณะ Front Running 
- เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลการซ้ือขายของ
ลูกคา้ใหผู้อ่ื้นทราบ 
- ซ้ือขายแทนลูกคา้ (เจตนากระท าเพ่ือประโยชนลู์กคา้) 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
 

9. ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยใช้
บญัชีของลูกคา้ เช่น 
- เขา้ไปยุ่งเก่ียวหรือใช้บญัชีลูกคา้หรือปลอมแปลงเอกสารการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ของลูกค้า โดยมีเจตนาใช้ทรัพยสิ์นของลูกค้าโดย
ทุจริตหรือฉอ้โกง 

- ภาคทณัฑ ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือหา้มปฏิบติังาน
ใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 

*ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 


