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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง  บุคคลที่เกีย่วข้องในระบบการซ้ือขาย พ.ศ. 2555 

 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 ขอ้ 44 และขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 
ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
 
 *ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์
  “บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก” หมายความว่า บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท าสัญญาเป็นนายหนา้หรือ
ตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 

“ตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุน” (Selling Agent) หมายความว่า นิติบุคคล
ซ่ึงส านกังานอนุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกตั้งใหเ้ป็นตวัแทนในการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า 
 *-  
 (*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “การปฏิบัติหน้าท่ีแนะน าการลงทุน” โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

หมวด 1  
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

ส่วนที่ 1  
คุณสมบัติ 

 

*ขอ้ 3 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นสมาชิก หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิก ซ่ึงไดรั้บการรับรองการเป็นผูดู้แล
สภาพคล่องจากสมาชิก โดยนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งท าธุรกรรมการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยผ์า่นสมาชิก  
 (2) มีประสบการณ์ในการเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง หรือมีบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเช่ือถือไดว้า่จะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องได ้

ผลบังคับใช้ 

 

นิยาม 

 

คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
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 (3)  มีระบบงานหรือกระบวนการท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง รวมถึงมีนโยบายและมาตรการการจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอ  
 (4) ไม่อยูร่ะหวา่งการไม่อนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามขอ้ 12 (2) 
 (5) มีคุณสมบติัอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด”  
 (*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 
 

ส่วนที่ 2  
การขออนุญาต การขึน้ทะเบียนและการยกเลกิหรือเพกิถอนการขึน้ทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

ขอ้ 4 สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยใ์ด ตอ้งยื่นค าขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยด์งักล่าวตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นการ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัท่ีเร่ิมท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 

ในกรณีท่ีผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิก ใหส้มาชิกท่ี
เป็นผูรั้บรองนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูย้ื่นค าขอตามวรรคหน่ึง 
 

ขอ้ 5 ผูป้ระสงค์เป็นผูดู้แลสภาพคล่องจะเร่ิมปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้มื่อไดร้ับอนุญาต
จากตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

ใหผู้ดู้แลสภาพคล่องประกาศช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องไวใ้นท่ีเปิดเผย
และในกรณีท่ีผูดู้แลสภาพคล่องจดัท าบทวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์หก้บัลูกคา้ ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งระบุช่ือ
หลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องในบทวิเคราะห์นั้นดว้ย 
 

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีสมาชิกใดประสงค์จะขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพ
คล่อง ให้สมาชิกดงักล่าวยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ี
สมาชิกนั้นยกเลิกการท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง 

ในกรณีท่ีผูป้ระสงค์จะยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคล         
ท่ีมิใช่สมาชิก ใหส้มาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองนิติบุคคลดงักล่าวเป็นผูข้อยกเลิกตามวรรคหน่ึง 
 

*ขอ้ 7  นอกจากการยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามข้อ 6 และ       
ขอ้ 12 (4) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเลิกการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องนบัแต่วนัท่ีมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)   สมาชิกซ่ึงเป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือสมาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองการเป็นผูดู้แลสภาพ
คล่องของนิติบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

(2)   สมาชิกท่ีเป็นผูรั้บรองการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องแจง้เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกผูดู้แล
สภาพคล่องดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์

การขึน้ทะเบียน
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 
 

 

การประกาศตน
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 

 

การขอยกเลกิการ
เป็นผู้ดูแลสภาพ
คล่อง 

การยกเลิกการเป็น
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
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(3)   หลกัทรัพยท่ี์ผูดู้แลสภาพคล่องเป็นผูดู้แลไดถู้กเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน หรือ 

(4)   ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ใดเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปหรือตามระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรผอ่นผนั 

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

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

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

ส่วนที่ 3  
หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง  

 

ขอ้ 9 ผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในสารสนเทศท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีหนา้ท่ีท าการเสนอซ้ือขายอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quotes) เพ่ือใหมี้ราคาปรากฏในระบบการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองและมีสภาพคล่อง 

 

ขอ้ 10 ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเพ่ือบญัชีบริษทัในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกใหร้ะยะเวลาไม่ท าการซ้ือขาย
ดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถจดัหา
หุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน  

(2) กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน ให้ระยะเวลาไม่ท าการซ้ือขาย
ดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่ 5 วนัก่อนวนัท่ีก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยจ์นถึงวนัปิดการเสนอขายในกรณี
ทัว่ไปหรือจนถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบ
หรือส่งคืน 

 

ขอ้ 11  ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวดน้ี ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพย์
สั่งหยุดหรือหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 

การแจ้งการยกเลกิ
การขึน้ทะเบียน 

หน้าท่ีของผู้ดูแล
สภาพคล่อง 

การห้ามท าหน้าที่
ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 

กรณีท่ีผู้ดูแล
สภาพคล่องไม่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
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*ส่วนที่ 4  
การลงโทษ  

 

ขอ้ 12 ผูดู้แลสภาพคล่องใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวดน้ี หรือท าการ
เสนอซ้ือขายหลกัทรัพยที์่อาจมีผลกระทบต่อระบบการซ้ือขายหรือต่อสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยรวม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ไม่อนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพย์

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

  (*ความในส่วนท่ี 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 2  
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

 

ส่วนที่ 1  
คุณสมบัติและการด ารงคุณสมบัต ิ

 
  *ขอ้13 บุคคลท่ีสมาชิกจะขอแต่งตั้ งให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาต ต้องมีและด ารง
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
  (2) ไม่เคยถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตภายในรอบระยะเวลา 
5 ปีก่อนการขอแต่งตั้งเพราะการลงโทษของตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (3) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาของบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (3.1)  สมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต หรือ 
   (3.2) บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับสมาชิกท่ีขอแต่งตั้ งเป็นเจ้าหน้าท่ีรับ
อนุญาต หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีท าสัญญาเป็นผูดู้แลสภาพคล่องให้แก่สมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าท่ีรับ
อนุญาต เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกประสงคจ์ะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเพ่ือท าหนา้ท่ีในการดูแลสภาพคล่อง
ใหแ้ก่สมาชิกหรือธุรกรรมอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเท่านั้น ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

การลงโทษผู้ดูแล
สภาพคล่อง 

 

คุณสมบัติ 
และการด ารง
คุณสมบัติ 
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   (3.3) บริษทัหลกัทรัพย์ท่ีมิใช่สมาชิก หรือตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนท่ีท าสัญญาเป็นตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก
ท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต  

  (4) ในกรณีท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นมาก่อน ตอ้งแสดง
ไดว้่าไม่เป็นบุคคลท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกคา้ตามแนวทางท่ีสมาคม
บริษทัหลกัทรัพย์ไทยก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์
  (5) มีคุณสมบติัทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   (5.1) ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือระบบและการปฏิบติังานในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยห์รือสถาบนัอบรม
ท่ีตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นผู ้จัดข้ึน โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากตลาด
หลกัทรัพย ์หรือ 
   (5.2) มีวุฒิการศึกษาตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีทางราชการใหก้ารรับรอง หรือ 
   (5.3) เป็นพนกังานหรือเจา้หนา้ที่ของบริษทัหลกัทรัพยที์่ปฏิบตัิงาน
เก่ียวกบัหลกัทรัพยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปีติดต่อกนั 
  (6) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด” 
 (*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

*ส่วนที่ 2  
การขอแต่งตั้ง การขึน้ทะเบียน การเปลีย่นแปลงและเพกิถอนการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

 

 ขอ้ 14 การเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อ 13 เพ่ือขอแต่งตั้ งเป็น
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ใหส้มาชิกหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกยื่นค า
ขอพร้อมรายละเอียดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมในการขอแต่งตั้งบุคคลเป็น
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตในอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
  ขอ้ 15 เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคคลท่ีขอ
แต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตและเห็นวา่ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนทะเบียนบุคคลนั้น
เป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต  
 

การขอแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 

 

การขึน้ทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 
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  ขอ้ 16 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตไดมี้การเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุล ใหส้มาชิกหรือ
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์ราบโดยทนัที
ตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
 ขอ้ 17 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ตรวจพบในภายหลังว่าเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตขาด
คุณสมบติัขอ้หน่ึงขอ้ใดตามขอ้ 13 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตนั้น 
ยกเวน้เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตถูกสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีจากส านักงาน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งห้ามปฏิบติั
หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเท่าระยะเวลาท่ีส านกังานสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ในการสั่งหา้มปฏิบติัหนา้ท่ีหรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามวรรค
หน่ึง ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับอนุญาตผูน้ั้นทราบ รวมทั้งแจง้ไปยงัสมาชิกผูเ้สนอขอแต่งตั้ง
และประกาศใหส้มาชิกทราบทัว่กนั 
 
  ขอ้ 18 ในการขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต ให้สมาชิกหรือบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ให้สมาชิกหรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิกซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์       
ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน 

  (1) เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตหยุดปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งค าสั่งซ้ือขาย หรือไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชห้มายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน 
  (2) เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตขาดคุณสมบติัตามขอ้ 13 (3)  
  (3) สัญญาการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุนของตัวแทน
สนบัสนุนการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเป็นพนกังานและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก
ส้ินสุดลง 
  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตดงักล่าวได ้หากไม่มี
การยื่นขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามวรรคสอง  
 
  ขอ้ 19 ในการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามขอ้ 18 ตลาดหลกัทรัพย์
จะแจง้ใหส้มาชิกผูเ้สนอขอแต่งตั้งทราบตามแบบหรือวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
 
 

การแจ้งเปลีย่นช่ือ
หรือช่ือสกุล 

ตลาดหลกัทรัพย์
เพกิถอนการขึน้
ทะเบียน 

 

การขอเพกิถอน
การขึน้ทะเบียน 

 

การแจ้งเพิกถอน
การขึน้ทะเบียน 
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  ขอ้ 20 สมาชิกอาจขอตรวจสอบทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตของตนกับตลาด
หลกัทรัพยไ์ด ้และอาจขอรับส าเนาทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของตนจากตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยยื่นค าขอ
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
(*ความในส่วนท่ี 2 การขอแต่งตั้ง การขึน้ทะเบียน การเปลี่ยนแปลงและเพิกถอนการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาต    
เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการ
ซ้ือขาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
ส่วนที่ 3  

หน้าที่ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 
 
  ขอ้ 21 หา้มมิใหส้มาชิกและเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตแจง้หรือเปิดเผยหมายเลขประจ าตวั
เจา้หน้าท่ีรับอนุญาตใหแ้ก่บุคคลอื่นในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยหรือปรากฏว่าบุคคลอื่นไดล้่วงรู้
หมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับอนุญาตดงักล่าวแจง้ขอยกเลิกและเปล่ียนแปลง
หมายเลขประจ าตวัของตนต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นทนัที 
 
  ขอ้ 22 ให้เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตใชห้มายเลขประจ าตวัของตนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดเพ่ือใชใ้นการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 
 

ขอ้ 23 เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 (1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการและหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัท่ี
สมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองนั้นเฉพาะท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตพึงกระท าได ้

(2) ให้ความร่วมมือแก่ตลาดหลักทรัพย์ในการป้องกันการกระท าท่ี ฝ่าฝืน
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์มติคณะกรรมการและ
หนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือความช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืนท่ีกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตาม (1) 

(4) ไม่ปฏิบติัการใด ๆ ใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียหรืออาจเส่ือมเสียหรือเห็นไดว้่าจะเป็น
ทางน าไปสู่ความเส่ือมเสียแก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

(5)    ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ท่ี มีลักษณะไม่เหมาะสมตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด หรือส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์รู้หรือควรรู้ว่าอาจเขา้ข่ายเป็นความผิดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

การตรวจสอบ
ทะเบียนเจ้าหน้าที่
รับอนุญาต 

ห้ามเปิดเผย
หมายเลข
ประจ าตัวแก่
บุคคลอ่ืน 

การเปิดเผย
หมายเลข
ประจ าตัว 

หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 
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(6) ไม่ใช้ขอ้มูลของลูกคา้หรือขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนในการแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(7) ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยใชบ้ญัชีของ
ลูกคา้ 
 *(8)  ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนแก่ผู ้ลงทุนโดยไม่ได้รับ         
ความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวจากส านกังานในกรณีท่ีส านกังานก าหนดหลกัเกณฑใ์หบุ้คคลากร
ของสมาชิกตอ้งขอความเห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
  (*เพ่ิมเติมความใน (8) ของข้อ 23 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ี
เกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

2556 เป็นต้นไป) 
 

ส่วนที่ 4  
การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ 

 
  *ขอ้ 24 เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตผูใ้ดกระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์บุคคลนั้นอาจไดรั้บการลงโทษในลกัษณะอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราว 
  (3) เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
  (4) หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทัหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ในกรณีท่ีมีการพิจารณาลงโทษเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง (2) หรือ (3) บุคคล
ดงักล่าวอาจไดรั้บการลงโทษตาม (4) ดว้ยกไ็ด ้
 (*ความในข้อ 24 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 25 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการพิจารณาความผิดและลงโทษ 
 
 
 
 
 

การลงโทษ
เจ้าหน้าที่รับ
อนุญาต 

 

การพจิารณา
ความผิดและ
ลงโทษ 
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  ขอ้ 26  ในการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาต ตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณา
ลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระท า ตลอดจนผลกระทบและความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  การพิจารณาลงโทษเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาตามแนวทางท่ี
ก าหนดแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

*ขอ้ 27 ให้ตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตให้สมาชิกอ่ืน
ทราบโดยท าเป็นหนงัสือและประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยใหแ้สดงช่ือเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตท่ีถูกลงโทษ 
ลกัษณะการกระท าความผิด และโทษ 

 (*ความในข้อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 1 กันยายน 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ้ 28 ใหบุ้คคลท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือบุคคลท่ีได้

ข้ึนทะเบียนเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตไวก่้อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั เป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือเจา้หนา้ท่ี
รับอนุญาตตามประกาศน้ี 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2555 
 
 

      (ลงนาม) จรัมพร  โชติกเสถยีร 
(นายจรัมพร โชติกเสถียร) 

       กรรมการและผูจ้ดัการ 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยส์นับสนุนการพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั
ของตลาดหลกทัรัพยฯ์ ตลาดหลกทัรัพยฯ์ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายการช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือรองรับระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หม่ดงักล่าว โดยไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดให้เขา้ใจง่ายและ
เหมาะสม จึงสมควรออกประกาศน้ 

แนวทางการ
พจิารณาลงโทษ 

วิธีการเปิดเผยการ
ลงโทษ 

บทเฉพาะกาล 
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*แนวทางการพจิารณาลงโทษ 
 

ลกัษณะการกระท า** ระวางโทษ 
1. ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายท่ีตามปกติแลว้ไม่น่าจะท าใหเ้กิดการซ้ือขายได ้
หรือไม่ไดป้ระสงคจ์ะใหเ้กิดการซ้ือขายตามราคานั้น 

- ภาคทณัฑ ์
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือ
หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทั
หลกัทรัพย ์ไม่เกิน 6 เดือน 

2. เปิดเผยหมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
 
 

- ภาคทณัฑ ์
- หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทั 
หลกัทรัพย ์ไม่เกิน 1 ปี 

3. ใชห้มายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของบุคคลอ่ืน - ภาคทณัฑ ์ 
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือ
หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทั
หลกัทรัพย ์ไม่เกิน 1 ปี 

4. วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนแก่ผูล้งทุนโดยไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้า ท่ีดังกล่าวจากส านักงานในกรณี ท่ี
ส านักงานก าหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลากรของสมาชิกต้องขอความ
เห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

5. หลีกเล่ียงใหมี้การซ้ือขายเกินวงเงิน เช่น ใชว้งเงินบญัชีลูกคา้รายอ่ืน 

**ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 
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ลกัษณะการกระท า** ระวางโทษ 
6. ส่งค าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีมีผลท าให้ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์
เปล่ียนแปลงหรือไม่เปล่ียนแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติ (false market) 
โดยมีตวัอยา่งพฤติกรรมการส่งค าสัง่ เช่น  
- ส่งค าสัง่ซ้ือหรือขายในราคาท่ีสูงหรือต ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็นมาก ซ่ึง
โดยปกติไม่น่าจะเกิดการจบัคู่ซ้ือขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกค าสั่ง
ดงักล่าวในภายหลงัหรือไม่กต็าม 
- ส่งค าสัง่เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละยกเลิกค าสัง่ดงักล่าวใน
ภายหลงั หรือยกเลิกค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขายเดิมแลว้ส่งค าสั่งกลบั
เขา้มาใหม่ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยกระท าหลายคร้ัง 
- ส่งค าสั่งเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและปริมาณท่ี
อาจจบัคู่ซ้ือขายระหวา่งกนัเองของลูกคา้รายเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั 
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีสูงหรือต ่ากว่าราคาท่ีควรจะ
เป็นมาก 
- ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการในลกัษณะผลกัดนัราคา
ใหสู้งข้ึนหรือลดลง โดยกระท าหลายคร้ัง 
- ส่งค าสัง่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการในระดบัราคาเดียวกนั ทั้ง
ท่ีสามารถซ้ือหรือขายไดใ้นคราวเดียว 

- ภาคทณัฑ ์
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือ
หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทั
หลกัทรัพย ์ไม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
 
 

7. ส่งค าสั่งท่ีรู้หรือควรรู้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น 
 - ท าการซ้ือขายใหลู้กคา้หรือร่วมมือกบัลูกคา้โดยรู้หรือควรรู้วา่ ลูกคา้มี
เจตนาใหมี้ผลต่อราคาหรือปริมาณการซ้ือขายเปล่ียนแปลงไป โดยมิไดเ้กิด
จากกลไกของราคาอย่างแทจ้ริง โดยใชวิ้ธีอ  าพรางหรือฉ้อฉลท าราคา
หลกัทรัพย ์เช่น ตรึงราคาหรือพยงุราคาหรือเร่งหรือกดราคาหลกัทรัพย ์
- ท าการซ้ือขายใหลู้กคา้โดยรู้หรือควรไดรู้้วา่ลูกคา้ใชข้อ้มูลภายใน 
- ท าการเผยแพร่ข่าวหรือใหข่้าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยเจตนาเพ่ือชกัจูงให้
เกิดการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือท าใหส้ าคญัผิดในราคาหลกัทรัพย ์

 

 

 

**ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 
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**ผูก้ระท าผิดอาจไดรั้บโทษในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั 

 

(*แนวทางการพิจารณาลงโทษตามตารางแนบท้ายเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบการซ้ือขาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

ลกัษณะการกระท า* ระวางโทษ 

8. ใช้ขอ้มูลของลูกคา้หรือขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนในการแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน เช่น  
- ท าการซ้ือขายในลกัษณะ Front Running 
- เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลการซ้ือขายของลูกคา้ให้
ผูอ่ื้นทราบ 
- ซ้ือขายแทนลูกคา้ (เจตนากระท าเพ่ือประโยชนลู์กคา้) 

- ภาคทณัฑ ์
- หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวหรือ
หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทั
หลกัทรัพย ์ไม่เกิน 3 ปี 
- เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
 

9. ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยใชบ้ญัชีของ
ลูกคา้ เช่น 
- เข้าไปยุ่งเก่ียวหรือใช้บัญชีลูกค้าหรือปลอมแปลงเอกสารการซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ของลูกค้า โดยมีเจตนาใช้ทรัพย์สินของลูกค้าโดยทุจริตหรือ
ฉอ้โกง 


