(บส/ซ 01-28)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง บุคคลที่เกีย่ วข้ องในระบบการซื้ อขาย พ.ศ. 2555
อาศัย อานาจตามความในข้อ 3 ข้อ 44 และข้อ 45 ของข้อ บังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ ให้ใช้บ ังคับตั้งแต่ วนั ที่ 3 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

นิยาม
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก ” หมายความว่ า บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการทาสัญญาเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ ก
“ตัวแทนสนับสนุ นการซื้ อขายหน่ วยลงทุ น ” (Selling Agent) หมายความว่า นิ ติบุคคลซึ่ ง
สานักงานอนุ ญาตให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่ สมาชิ กตั้งให้เป็ นตัวแทนในการซื้ อหรื อขายหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมอีทีเอฟทองคา
“การปฏิบตั ิ หน้าที่ แนะนาการลงทุน” หมายความว่า การปฏิ บตั ิหน้าที่ แนะนาการลงทุนซึ่ ง
ได้แก่ การติ ดต่อ การชักชวน การให้คาแนะนา หรื อการวางแผนการลงทุนให้ผลู ้ งทุน เพื่อการซื้ อขายหรื อ
ลงทุ นในหลักทรั พย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการให้ความเห็ นชอบบุ คลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน

หมวด 1
ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัติ
*ข้อ 3 ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
คุณสมบัติของ
(1) เป็ นสมาชิก หรื อเป็ นนิติบุคคลที่มิใช่สมาชิก ซึ่ งได้รับการรับรองการเป็ นผูด้ ูแล ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
สภาพคล่องจากสมาชิก โดยนิติบุคคลดังกล่าวต้องทาธุรกรรมการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ผา่ นสมาชิก
(2) มีประสบการณ์ในการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง หรื อมีบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เชื่อถือได้วา่ จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องได้
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(3) มี ร ะบบงานหรื อกระบวนการที่ แ สดงให้เห็ น ได้ว่ามี ค วามพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง รวมถึงมีนโยบายและมาตรการการจัดการความเสี่ ยงที่เพียงพอ
(4) ไม่อยูร่ ะหว่างการไม่อนุญาตให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องตามข้อ 12 (2)
(5) มีคุณสมบัติอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด”
(*ความในข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ส่ วนที่ 2
การขออนุญาต การขึน้ ทะเบียนและการยกเลิกหรื อเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ข้อ 4 สมาชิ กผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูด้ ู แลสภาพคล่องของหลักทรัพ ย์ใด ต้องยื่นคาขอขึ้ น การขึน้ ทะเบียน
ทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นการล่วงหน้า เป็ นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนวันที่เริ่ มทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ในกรณี ที่ผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องเป็ นนิ ติบุคคลที่มิใช่สมาชิ ก ให้สมาชิ กที่เป็ น
ผูร้ ับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็ นผูย้ ื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 5 ผูป้ ระสงค์เป็ นผูด้ ูแ ลสภาพคล่องจะเริ่ มปฏิบตั ิ หน้าที่ ไ ด้เมื่อได้รับ อนุ ญ าตจาก การประกาศตน
เป็ นผู้ดูแลสภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
ให้ผดู ้ ูแลสภาพคล่องประกาศชื่ อหลักทรัพย์ที่ตนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องไว้ในที่เปิ ดเผยและ คล่อง
ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลสภาพคล่องจัดทาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้กบั ลูกค้า ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องระบุชื่อหลักทรัพย์
ที่ตนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องในบทวิเคราะห์น้ นั ด้วย
ข้อ 6 ในกรณี ที่สมาชิ กใดประสงค์จะขอยกเลิกการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง การขอยกเลิกการ
ให้สมาชิกดังกล่าวยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่สมาชิ กนั้นยกเลิก เป็ นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง
การทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ในกรณี ที่ผูป้ ระสงค์จะยกเลิ กการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูด้ ู แลสภาพคล่องเป็ นนิ ติบุคคลที่ มิใช่
สมาชิก ให้สมาชิกที่เป็ นผูร้ ับรองนิติบุคคลดังกล่าวเป็ นผูข้ อยกเลิกตามวรรคหนึ่ ง
*ข้อ 7 นอกจากการยกเลิกการขึ้นทะเบี ยนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องตามข้อ 6 และข้อ 12 (4) การยกเลิกการ
เป็ นผู้ดูแลสภาพ
ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องนับแต่วนั ที่มีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิ กซึ่ งเป็ นผูด้ ู แลสภาพคล่องหรื อสมาชิ กที่ เป็ นผูร้ ั บรองการเป็ นผูด้ ู แล คล่อง
สภาพคล่องของนิติบุคคลที่มิใช่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
(2) สมาชิ กที่ เป็ นผูร้ ับรองการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก
ผูด้ ูแลสภาพคล่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
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(3) หลัก ทรั พ ย์ที่ ผู ้ดู แ ลสภาพคล่ อ งเป็ นผู ้ดู แ ลได้ถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อ
(4) ผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดเป็ น
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรื อตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรผ่อนผัน
(*ความในข้ อ 7 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 8 ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องตามข้อ 6 การแจ้ งการ
ยกเลิกการขึน้
ข้อ 7 หรื อข้อ 12 (4) ให้สมาชิกทราบ และประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
(*ความในข้ อ 8 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ทะเบียน
เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ส่ วนที่ 3
หน้ าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ข้อ 9 ผูด้ ู แลสภาพคล่องของหลักทรั พ ย์ตอ้ งปฏิ บัติหน้าที่ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ใน หน้ าที่ของผู้ดูแล
สารสนเทศที่ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และมีหน้าที่ ทาการเสนอซื้ อขายอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Quotes) สภาพคล่อง
เพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้ อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง
ข้อ 10 ในกรณี ที่ มี ก ารจัด สรรหุ ้ น ส่ ว นเกิ น ผู ด้ ู แ ลสภาพคล่ อ งต้อ งไม่ ท าการซื้ อ ขาย การห้ ามทาหน้ าที่
ผู้ดูแลสภาพคล่ อง
หลักทรัพย์ที่ตนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องเพื่อบัญชีบริ ษทั ในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) กรณี การเสนอขายหุ ้น ต่ อ ประชาชนเป็ นครั้ งแรกให้ร ะยะเวลาไม่ทาการ
ซื้ อ ขายดังกล่าวเริ่ มตั้งแต่วนั ที่หุน้ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผจู ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกินสามารถ
จัดหาหุน้ ส่ วนเกินได้ครบตามจานวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรื อส่ งคืน
(2) กรณี การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้ระยะเวลาไม่ทาการซื้ อขาย
ดังกล่าวเริ่ มตั้งแต่ 5 วันก่อนวันที่ กาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์จนถึงวันปิ ดการเสนอขายในกรณี ทวั่ ไป
หรื อจนถึงวันที่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินสามารถจัดหาหุ น้ ส่ วนเกินได้ครบตามจานวนที่มีหน้าที่ส่งมอบหรื อส่ งคืน
ข้อ 11 ผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามหมวดนี้ ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งหยุด กรณีที่ผู้ดูแล
หรื อห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็ นผูด้ ู แลสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราว หรื อมีกรณี อื่นใดที่ ตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องไม่
ต้ องปฏิบัตหิ น้ าที่
เห็นสมควร
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*ส่ วนที่ 4
การลงโทษ
ข้อ 12 ผูด้ ูแลสภาพคล่องใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามหมวดนี้ หรื อทาการเสนอ การลงโทษผู้ดูแล
ซื้ อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการซื้ อขายหรื อต่อสภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยรวม ตลาด สภาพคล่อง
หลักทรัพย์อาจพิจารณาดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นผู ้ดู แ ลสภาพคล่ อ งของหลัก ทรั พ ย์ใ ด
หลักทรัพย์หนึ่งหรื อทุกหลักทรัพย์เพิ่มเติม เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
(3) ห้ามเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราว
(4) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง
(*ความในส่ วนที่ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

หมวด 2
เจ้ าหน้ าที่รับอนุญาต
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัติและการดารงคุณสมบัติ
*ข้อ 13 บุคคลที่ สมาชิ กจะขอแต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาต ต้องมีและดารงคุณสมบัติ คุณสมบัติและ
ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เคยถูกเพิ กถอนการขึ้ นทะเบี ยนเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตเพราะการลงโทษ
ของตลาดหลักทรัพย์ภายในรอบระยะเวลา 5 ปี ก่อนการขอแต่งตั้ง
(3) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจาที่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ เต็มเวลาของสมาชิ กที่ ขอ
แต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรื อเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจาที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาของตัวแทนสนับสนุ น
การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ที่ ทาสัญ ญาเป็ นตัว แทนสนับ สนุ น การซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น กับ บริ ษ ทั หลักทรัพย์
ที่มิใช่สมาชิกที่ขอแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(4) ในกรณี ที่เป็ นเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์อื่นมาก่ อน ต้อง
แสดงได้วา่ ตนได้พน้ จากหน้าที่แล้วโดยชอบและโดยไม่มีความผิดหรื อความเสี ยหาย
(5) มี คุ ณ สมบัติท างการศึ กษาหรื อ การปฏิ บัติงานประการใดประการหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้

การดารง
คุณสมบัติ

(บส/ซ 01-28)
(5.1) ผ่านการอบรมหรื อการทดสอบหลักสู ตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อระบบและการปฏิบตั ิ งานในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์หรื อสถาบันอบรมที่
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั ขึ้น โดยหลักสู ตรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
(5.2) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตั้งแต่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ นไปหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถานศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง หรื อ
(5.3) เป็ นพนั ก งานหรื อเจ้า หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกับ
หลักทรัพย์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
(6) ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มีลกั ษณะต้องห้ามของบุ คลากรในธุ รกิ จตลาดทุ นตามที่
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(*ความในข้ อ 13 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วัน ที่ 16
กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป)

ส่ วนที่ 2
การขอแต่ งตั้ง การขึน้ ทะเบียน การเปลีย่ นแปลงและเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเจ้ าหน้ าที่รับอนุญาต
ข้อ 14 การเสนอชื่ อบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 เพื่อขอแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ การขอแต่ งตั้ง
รับอนุญาต ให้สมาชิ กยื่นคาขอพร้อมรายละเอียดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการ
ขอแต่งตั้งบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 15 เมื่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ต รวจสอบหลัก ฐานเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คลที่ การขึน้ ทะเบียน
ขอแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นทะเบียนบุคคลนั้น
เป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกนั้น
ข้อ 16 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตได้มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อสกุล ให้สมาชิ กแจ้ง ต่ อ การแจ้ งเปลีย่ นชื่ อ
หรื อชื่ อสกุล
ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 17 ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ตรวจพบในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่รับอนุญาตขาดคุณสมบัติ ตลาดหลักทรัพย์
ข้อหนึ่ งข้อใดตามข้อ 13 ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตนั้น ยกเว้น เจ้าหน้าที่รับ เพิกถอนการขึน้
อนุ ญาตถูกสั่งพักการปฏิ บตั ิ หน้าที่ แนะนาการลงทุ นจากสานักงาน ตลาดหลักทรั พย์อาจสั่งห้ามปฏิ บตั ิ หน้าที่ ทะเบียน
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเท่าระยะเวลาที่สานักงานสั่งพักการปฏิบตั ิหน้าที่แนะนาการลงทุน
ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตผูน้ ้ นั ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังสมาชิ กผูเ้ สนอขอแต่งตั้งและประกาศให้สมาชิ กทราบทัว่ กัน
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ข้อ 18 ในกรณี ที่สมาชิกหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกต้องการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน สมาชิกขอเพิกถอน
เจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาต ให้สมาชิ กยื่นขอหรื อดาเนิ นการให้บริ ษทั หลักทรั พย์ที่ มิใช่ สมาชิ กยื่นขอเพิ กถอนการขึ้ น การขึน้ ทะเบียน
ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้สมาชิ กยื่นขอหรื อดาเนิ นการให้มีการยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสมาชิก
(2) เจ้าหน้ า ที่ รั บ อนุ ญ าตพ้น จากการเป็ นพนัก งานที่ ป ฏิ บัติ งานเต็ ม เวลาของ
ตัวแทนสนับสนุนการซื้ อขายหน่วยลงทุน
(3) สัญญาการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการซื้ อขายหน่วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุน
การซื้ อขายหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตเป็ นพนักงานและบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิ กสิ้ นสุ ดลง
ให้สมาชิ กยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (1) และให้สมาชิกดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่
มิใช่สมาชิกยื่นขอเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตัวแทนสนับสนุนการซื้ อขายหน่วยลงทุน
ต่ อ ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามวรรคสอง (2) และ (3) ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดภายใน 7
วันนับแต่ วนั ที่ มีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้น
หากสมาชิ ก หรื อ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก ไม่ ด าเนิ น การยื่ น ขอเพิ ก ถอนการขึ้ น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
ดังกล่าวได้
ข้อ 19 ในการเพิกถอนการขึ้ นทะเบี ยนเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตตามข้อ 18 ตลาดหลักทรัพย์ การแจ้ งเพิกถอน
การขึน้ ทะเบียน
จะแจ้งให้สมาชิกผูน้ ้ นั ทราบตามแบบหรื อวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 20 สมาชิ กอาจขอตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ การตรวจสอบ
และอาจขอรับสาเนาทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่รับ
ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
อนุญาต

ส่ วนที่ 3
หน้ าที่ของสมาชิกและเจ้ าหน้ าที่รับอนุญาต
ข้อ 21 ห้ามมิ ให้ส มาชิ กและเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญ าตแจ้งหรื อเปิ ดเผยหมายเลขประจาตัว
เจ้าหน้าที่ รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อปรากฏว่าบุคคลอื่นได้ล่วงรู ้หมายเลข
ประจาตัวเจ้า หน้าที ่รับ อนุญ าต ให้เจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตดังกล่าวแจ้งขอยกเลิ กและเปลี่ ยนแปลงหมายเลข
ประจาตัวของตนต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันที

ห้ ามเปิ ดเผย
หมายเลข
ประจาตัวแก่
บุคคลอื่น
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ข้อ 22 ให้ เจ้าหน้า ที่ รั บ อนุ ญ าตใช้ ห มายเลขประจาตัว ของตนตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ การเปิ ดเผย
หมายเลข
กาหนดเพื่อใช้ในการซื้ อขายด้วยระบบการซื้ อขาย
ประจาตัว

หน้ าที่ของ
ข้อ 23 เจ้าหน้าที่รับอนุญาตมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กาหนด เจ้ าหน้ าที่รับ
ของตลาดหลักทรัพย์ มติ คณะกรรมการและหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยมี หน้าที่ เช่ นเดี ยวกับที่ อนุญาต
สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นเฉพาะที่อยูใ่ นวิสยั ที่เจ้าหน้าที่รับอนุญาตพึงกระทาได้
(2) ให้ความร่ วมมือแก่ตลาดหลักทรัพย์ในการป้องกันการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติ คณะกรรมการและหนังสื อเวียน
ของตลาดหลักทรัพย์
(3) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นที่กระทาการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตาม (1)
(4) ไม่ปฏิ บตั ิการใด ๆ ให้เป็ นที่ เสื่ อมเสี ยหรื ออาจเสื่ อมเสี ยหรื อเห็นได้ว่าจะเป็ น
ทางนาไปสู่ ความเสื่ อมเสี ยแก่ตลาดหลักทรัพย์
(5) ไม่ส่งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด หรื อส่ งค าสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรั พ ย์ที่รู้หรื อควรรู ้ ว่าอาจเข้าข่ ายเป็ นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(6) ไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าหรื อข้อมูลการซื้ อขายหลักทรั พ ย์ที่ ได้จากการปฏิ บัติ
หน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น
(7) ไม่ส่งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่นโดยใช้บญ
ั ชี ของ
ลูกค้า
*(8) ไม่วิเคราะห์การลงทุ นหรื อแนะนาการลงทุ นแก่ ผูล้ งทุ นโดยไม่ได้รับความ
เห็ น ชอบให้ป ฏิ บัติห น้าที่ ด ังกล่ าวจากส านักงานในกรณี ที่ส านักงานกาหนดหลักเกณฑ์ให้บุ คคลากรของ
สมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
(*เพิ่มเติมความใน (8) ของข้ อ 23 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง บุคคลที่
เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2556
เป็ นต้ นไป

(บส/ซ 01-28)
ส่ วนที่ 4
การลงโทษและการเปิ ดเผยการลงโทษ
ข้อ 24 เจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตผู ใ้ ดกระท าหรื อมี ส่ วนร่ วมในการกระท าการฝ่ าฝื นหรื อไม่ การฝ่ าฝื น
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ บุคคลนั้นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่าง ข้ อกาหนด
หนึ่งหรื อหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ปรับเป็ นเงิน
(3) ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว
(4) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(5) ห้ามปฏิบตั ิงานใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่มีการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง (3) หรื อ (4) บุคคลดังกล่าว
อาจได้รับการลงโทษตาม (5) ด้วยก็ได้
ข้อ 25
ในการพิจ ารณาความผิด และลงโทษเจ้า หน้า ที ่ รับ อนุ ญ าต ให้เป็ นไปตาม การพิจารณา
ความผิดและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ

ลงโทษ
ข้อ 26
ในการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาลงโทษ แนวทางการ
โดยพิจารณาจากพฤติ กรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทา ตลอดจนผลกระทบและความเสี ยหายที่ พิจารณาลงโทษ

เกิดขึ้น
การพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ รับอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้พิจารณาตามแนวทางที่ กาหนด
แนบท้ายประกาศนี้
*ข้อ 27 ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดเผยการลงโทษเจ้าหน้าที่รับอนุญาตให้สมาชิ กอื่นทราบ วิธีการเปิ ดเผย
โดยทาเป็ นหนังสื อและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่รับอนุญาตที่ถูกลงโทษ ลักษณะ การลงโทษ
การกระทาความผิด และโทษ
(*ความในข้ อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
เป็ นต้ นไป)

(บส/ซ 01-28)
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28
ให้บุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องหรื อบุคคลที่ ได้ บทเฉพาะกาล
ขึ้นทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตไว้ก่อนวันที่ ประกาศนี้ ใช้บงั คับ เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องหรื อเจ้าหน้าที่รับ
อนุญาตตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
(ลงนาม) จรัมพร โชติกเสถียร
(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการและผูจ้ ดั การ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั ให้มีระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ สนั บ สนุ น การพัฒ นาสิ น ค้าและบริ ก าร ตลอดจนธุ รกรรมต่ างๆ ในตลาดทุ น และเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุ งข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการ
ซื้ อขาย การชาระราคา และการส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ใหม่
ดังกล่าว โดยได้จดั ทาข้อกาหนดให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกประกาศนี้

(บส/ซ 01-28)
แนวทางการพิจารณาลงโทษ
ลักษณะการกระทา*
ระวางโทษ
1. ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายที่ ตามปกติแล้วไม่น่าจะทาให้เกิ ดการซื้ อขาย - ภาคทัณฑ์
ได้ หรื อไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซื้ อขายตามราคานั้น
- ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 6 เดือน
2. เปิ ดเผยหมายเลขประจาตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท
- ห้ามปฏิ บัติงานใดๆ ในบริ ษทั หลักทรั พ ย์ไ ม่
เกิน 1 ปี

3. ใช้หมายเลขประจาตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบุคคลอื่น

- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี

**4. วิเคราะห์การลงทุนหรื อแนะนาการลงทุนแก่ผลู ้ งทุนโดยไม่ได้
รับความเห็ นชอบให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าวจากสานักงานในกรณี ที่
สานักงานกาหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลากรของสมาชิ กต้องขอความ
เห็นชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว

- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี

5. หลีกเลี่ยงให้มีการซื้ อขายเกินวงเงิน เช่น ใช้วงเงินบัญชีลูกค้ารายอื่น - ภาคทัณฑ์
- ปรับ 10,000 – 100,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 1 ปี
*ผูก้ ระทาผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างประกอบกัน

(**ความในข้ อ 4 ของตารางแนบท้ ายเดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในระบบการซื ้อขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม
2556 เป็ นต้ นไป

ลักษณะการกระทา*
6. ส่ งคาสั่งซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์ที่มีผลทาให้ราคาซื้ อขายหลักทรั พ ย์
เปลี่ยนแปลงหรื อไม่เปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติ (false market)
โดยมีตวั อย่างพฤติกรรมการส่ งคาสัง่ เช่น
- ส่ งคาสัง่ ซื้ อหรื อขายในราคาที่สูงหรื อต่ากว่าราคาที่ควรจะเป็ นมาก
ซึ่ งโดยปกติ ไม่ น่าจะเกิ ดการจับคู่ ซ้ื อขาย และไม่ ว่าจะมี การยกเลิ ก
คาสัง่ ดังกล่าวในภายหลังหรื อไม่กต็ าม
- ส่ งคาสัง่ เสนอซื้ อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคาสัง่ ดังกล่าว
ในภายหลัง หรื อยกเลิกคาสั่งเสนอซื้ อหรื อเสนอขายเดิมแล้วส่ งคาสั่ง
กลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทาหลายครั้ง
- ส่ งคาสั่งเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและปริ มาณที่
อาจจับ คู่ ซ้ื อขายระหว่ า งกัน เองของลู ก ค้า รายเดี ย วกัน หรื อ กลุ่ ม
เดียวกัน
- ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ สูงหรื อต่ากว่าราคาที่ควร
จะเป็ นมาก
- ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์หลายรายการในลักษณะผลักดัน
ราคาให้สูงขึ้นหรื อลดลง โดยกระทาหลายครั้ง
- ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน
ทั้งที่สามารถซื้ อหรื อขายได้ในคราวเดียว
7. ส่ งคาสั่งที่ รู้หรื อควรรู ้ว่าเข้าข่ายเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น
- ท าการซื้ อขายให้ลูกค้าหรื อ ร่ ว มมื อ กับลู กค้าโดยรู ้ ห รื อควรรู ้ ว่า
ลูกค้ามี เจตนาให้มีผลต่ อราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายเปลี่ยนแปลงไป
โดยมิได้เกิ ดจากกลไกของราคาอย่างแท้จริ ง โดยใช้วิธีอาพรางหรื อ
ฉ้อฉลทาราคาหลักทรัพย์ เช่ น ตรึ งราคาหรื อพยุงราคาหรื อเร่ งหรื อ
กดราคาหลักทรัพย์
- ทาการซื้ อขายให้ลูกค้าโดยรู ้หรื อควรได้รู้วา่ ลูกค้าใช้ขอ้ มูลภายใน
- ทาการเผยแพร่ ข่าวหรื อให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง โดยเจตนาเพื่อชักจูง
ให้เกิดการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อทาให้สาคัญผิดในราคาหลักทรัพย์

ระวางโทษ
- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี
- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

*ผูก้ ระทาผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างประกอบกัน

ลักษณะการกระทา*
8. ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าหรื อข้อมูลการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรื อบุคคล
อื่น เช่น
- ทาการซื้ อขายในลักษณะ Front Running
- เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการซื้ อขายของ
ลูกค้าให้ผอู ้ ื่นทราบ
- ซื้ อขายแทนลูกค้า (เจตนากระทาเพื่อประโยชน์ลูกค้า)
9. ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์เพื่ อตนเองหรื อบุ คคลอื่นโดยใช้
บัญชีของลูกค้า เช่น
- เข้าไปยุ่งเกี่ ยวหรื อใช้บญ
ั ชี ลูกค้าหรื อปลอมแปลงเอกสารการซื้ อ
ขายหลักทรั พ ย์ของลู กค้า โดยมี เจตนาใช้ท รั พ ย์สิ น ของลู กค้าโดย
ทุจริ ตหรื อฉ้อโกง

ระวางโทษ
- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี
- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

- ภาคทัณฑ์
- ปรับ 25,000 - 500,000 บาท
- ห้ามปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวหรื อห้ามปฏิบตั ิงาน
ใดๆ ในบริ ษทั หลักทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี
- เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

*ผูก้ ระทาผิดอาจได้รับโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างประกอบกัน

