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หลักการดาเนินธุรกิจ

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับหลักการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดาเนินธุรกิจอยา่ งเหมาะสม เป็ นธรรมและเป็ นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานทีด่ ี ในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้
มีความนา่ เชื่อถือและไดร้ ับความไวว้ างใจจากลูกคา้ /ผูล้ งทุน
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o กธ. 18/2554 : หลักการดาเนินธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
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ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกากับดูแลบุคคลทีเ่ ป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็ นทีน่ า่ เชื่อถือและเหมาะสมแกก่ ารประกอบธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪
▪

การกาหนดนิยาม
การขอรับความเห็นชอบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วขอ้ งประกอบการพิจารณาคาขอ
o
o
o
o
o
o

▪
▪

ปั จจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะตอ้ งห้ามสาหรับผูท้ เี่ ป็ นหรือจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
การดาเนินการกรณีผถู้ อื หุ้นรายใหญม่ ีลักษณะตอ้ งห้ามภายหลังไดร้ ับความเห็นชอบ

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
กธ. 33/2545 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั หลักทรัพย์
ทลธ. 8/2557 : หลักเกณฑเ์ กีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ม. 25 ของ พ.ร.บ. สัญญาฯ อ้างอิงประกาศนี)้
สธ. 54/2562 : การกาหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญข่ องบริษัทหลักทรัพย์
สธ. 59/2558 : การขอความเห็นชอบและการใหค้ วามเห็นชอบบุคคลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
สธ/น. 26/2545 : กาหนดปั จจัยในการพิจารณาความรา้ ยแรงของพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะตอ้ งหา้ มสาหรับบุคคลทีเ่ ป็ น หรือจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญข่ องบริษทั หลักทรัพย์
อน. 1/2545 : การอา้ งอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคาขอ

o กลต.กจ.(ว) 54/2562 : การยื่นแบบรับรองประวัติในการขอรับความเห็นชอบเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบ 90/91-1/อพ 25-1 (แนบทา้ ยประกาศ สธ. 54/2562)
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ 90/91-2/อพ 25-2 : แบบรับรองประวัติบุคคลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญข่ องบริษทั หลักทรัพยห์ รือผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (แบบแนบทา้ ยประกาศ
สธ. 54/2562)
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ 90/91-3/อพ 25-3 แบบรับรองประวัติบคุ คลทีเ่ ป็ นหรือจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญข่ องบล.หรือผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีผถู้ ือหุน้ รายใหญห่ รือกรรมการของนิติบคุ คลที่
ไดร้ ับความเห็นชอบเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญใ่ นปั จจุบนั และไดร้ ับรองประวัติแลว้ ) (มีผลบังคับใช้ 16 ธ.ค. 58)ธ.(ว) 20/2545 : นาสง่ สาเนาประกาศ (สธ/น. 26/2545)
o น.(ว) 15/2545 : นาสง่ สาเนาประกาศเกีย่ วกับการอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคาขอ (อน. 1/2545)

o กฎกระทรวง : วา่ ดว้ ยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
o ประกาศกระทรวงการคลัง : การกาหนดเงื่อนไขใหบ้ ริษทั หลักทรัพยต์ อ้ งขอรับความเห็นชอบบุคคลทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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โครงสรา้ งบริหารจัดการ

Compliance

Conflict of Interest

การติดตอ่
และให้บริการแกล่ ูกคา้

การดารงเงินกองทุน

IT

BCM / BCP

Outsource

Proprietary trading

ประกอบธุรกิจอื่น

การรายงานขอ้ มูล

เรื่องรอ้ งเรียน

งบการเงิน

วันทาการ

สาขา

โฆษณา
และการสง่ เสริมการขาย
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คณะกรรมการบริษัท (Board)

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับคณะกรรมการบริษัท (“Board”) ของผูป้ ระกอบธุรกิจโดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ บทบาทและความคาดหวังในการทาหนา้ ที่ Board
▪ การเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทหลักทรัพยอ์ ่ นื (cross director)
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o ทลธ. 8/2557 : หลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คุณสมบัติของผูข้ อรับความเห็นชอบเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันบริษัท ผูจ้ ัดการ หรือตาแหนง่
เทียบเทา่ ทีเ่ รียกชื่ออยา่ งอื่น ของบริษัทหลักทรัพยผ์ ปู้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (แนบทา้ ยประกาศ ทลธ. 15/2564)
o ทธ/น/ข. 7/2553 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทหลักทรัพยอ์ ่ นื
o สลธ. 8/2557 : การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
o กลต. กธ. (ว) 15/2562 : แนวปฏิบัติเกีย่ วกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องกรรมการของบริษัทหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
o กลต.ข.(ว) 4/2553 : นาสง่ สาเนาประกาศซักซ้อมความเขา้ ใจ
o กลต.ข. (ว) 49/2551 : นาส่งประกาศและแนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพยแ์ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารไขว้ และแจ้งการปรับปรุงแบบคาขอรับความเห็นชอบเป็ นผูบ้ ริหาร
o แนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพยแ์ ตง่ ตัง้ ผูบ้ ริหารไขว้

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

นป. / หนังสือเวียน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : “AC”) ของผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การกาหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทีม่ ีการเก็บรักษาทรัพยส์ ินของลูกคา้ ตอ้ งจัดให้มี AC อยา่ งนอ้ ย 2 คนทาหนา้ ทีต่ ามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์
▪ กรณีผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ มไ่ ดม้ ีการเก็บรักษาทรัพยส์ ินของลูกคา้ ให้จัดให้มีกลไกหรือการดาเนินการอื่นทดแทนการทาหนา้ ทีข่ อง AC ได้
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o ทลธ. 8/2557 : หลักเกณฑเ์ กีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
o ทธ. 42/2561 : การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

บุคลากร IC/IP/ Analyst/ FM / Investment com. /Risk mgt. com.

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผูว้ างแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การแตง่ ตัง้ หรือมอบหมาย
▪ คุณสมบัติ / ลักษณะตอ้ งห้าม
▪ การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
▪ หนา้ ทีข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจ / บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

ทลธ. 8/2557 : หลักเกณฑเ์ กีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : ตารางคุณสมบัติของผูข้ อรับความเห็นชอบในการตอ่ อายุ (แนบทา้ ยประกาศ ทลธ. 27/2564)
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : ประเภทธุรกรรมทีผ่ ไู้ ดร้ ับความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุน และผูว้ างแผนการลงทุนสามารถทาได้ (แนบทา้ ยประกาศ ทลธ. 70/2561)
สลธ. 8/2557 : การใหค้ วามเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
นป. 3/2562 : แนวทางในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
กลต.นธ.(ว) 3/2562 : ซักซ้อมรูปแบบการประกอบธุรกิจหลักทรัพยก์ รณีรว่ มกันใหบ้ ริการ
นธ. (ว) 3/2561 : นาสง่ ภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์หรือให้คาแนะนาการลงทุนโดยบุคลากรจากตา่ งประเทศ ภายใตโ้ ครงการ ASEAN Professional Mobility
กลต.กธ.(ว) 3/2561 : ปรับปรุงหลักเกณฑแ์ ละแนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการพิจารณาลงโทษทางปกครองกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 3/2561
นจ.(ว) 6/2561 : นาสง่ สาเนาประกาศ (ทลธ. 27/2561) และซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการใหค้ วามเห็นชอบผูแ้ นะนาการลงทุน
กลต.นจ.(ว) 17/2560 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับกระบวนการขายผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนและประเภทคนขาย
กลต.กธ.(ว) 18/2558 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับขอบเขตการปฏิบตั ิงานให้บริการซื้อขายหนว่ ยลงทุนทีใ่ ห้ผแู้ นะนาการลงทุนหรือผูว้ างแผนการลงทุนเป็ นผูท้ าหนา้ ที่
กลต.บธ. (ว.) 44/2556 : ปรับปรุงหลักเกณฑก์ ารพิจารณาลงโทษผูแ้ นะนาการลงทุน

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การกาหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ ของผูป้ ระกอบธุรกิจอยา่ งชัดเจน ครบถ้วน และเขา้ ใจไดง้ า่ ย
*อ้างอิง ขอ้ 12(1) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการกาหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติอยา่ งชัดเจนและสอดคล้องตอ่ หลักความไวว้ างใจและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจดาเนินธุรกิจดว้ ยความซื่อสัตยส์ ุจริต ระมัดระวัง เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย รวมทัง้ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงประโยชนข์ องผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
และเสริมสรา้ งให้เกิด compliance culture เพื่อสรา้ งความเชื่อมัน่ ให้แกล่ ูกคา้ /ผูล้ งทุน และอุตสาหกรรมโดยรวม โดยผูป้ ระกอบธุรกิจควรมีกระบวนการในการสื่อสารให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
รับทราบถึงแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติดังลา่ ว รวมทัง้ มีการติดตามผลและปรับปรุงแกไ้ ขให้สอดคล้องกับสถานะการณอ์ ยา่ งตอ่ เนื่องและสมำาเสมอ
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

กธ. 18/2554 : หลักการดาเนินธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
ทธ. 35/2556 (ขอ้ 3 หลักการในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจ และขอ้ 7 - 10 การประกอบธุรกิจในฐานะผูม้ ีวิชาชีพ)
สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษทั จัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 9(1) การกาหนดกลยุทธแ์ ละนโยบายการลงทุน)
นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 1 หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน)
นป. 2/2560 : แนวทางปฏิบัติสาหรับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยคานึงถึงประโยชนข์ องผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
- แนวทางปฏิบัติในการออกและเสนอขายกองทุนรวมของบริษทั จัดการ (product governance)
o กลต.ตธ.(ว) 21/2559 : ซักซ้อมแนวทางการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแลเพื่อใหเ้ ป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
o สจก. 1/2562 : จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุน
o
o
o
o
o

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การกาหนดโครงสรา้ งองคก์ ร บทบาท อานาจหนา้ ที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินงานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทีช่ ดั เจน
*อ้างอิง ขอ้ 12(2) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการกาหนดโครงสรา้ งองคก์ ร บทบาท อานาจหนา้ ที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินงานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทีช่ ัดเจน เพื่อให้บุคลากรในองคก์ ร
ไดร้ ับทราบและเขา้ ใจถึงโครงสรา้ ง บทบาท หนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบของแตล่ ะหนว่ ยงานภายในองคก์ รตามทีไ่ ดม้ ีการจัดแบง่ หนว่ ยงานตามแผนผังองคก์ ร โดยแบง่ แยกหนว่ ยงานและบุคลากร
ทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนอ์ อกจากกัน รวมถึงการจัดให้มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณใ์ นจานวนทีเ่ พียงพอกับการประกอบธุรกิจ
ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ทธ. 35/2556 (ขอ้ 11, 12 ,13)
ทธ. 42/2561 : การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ (Audit Committee)
ทลธ. 8/2557 : หลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ทธ/น/ข. 7/2553 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทหลักทรัพยอ์ ่ นื (cross director)
สธ. 14/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการให้บริการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (ขอ้ 5)
สธ. 30/2561 : หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกีย่ วกับการนาเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแกล่ ูกคา้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
สลธ. 8/2557 : การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ประกาศ สนง. : ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตัง้ และการปฏิบัติหน้าทีข่ องผูจ้ ัดการกองทุน พ.ศ. 2552
กลต.กธ.(ว) 15/2562 : แนวปฏิบัติเกีย่ วกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องกรรมการของบริษัทหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (หัวขอ้ 2 โครงสร้างองคก์ ร และหัวขอ้ 3 ความพร้อมบุคลากร)
นป. 3/2562 : แนวทางในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
นจ.(ว) 8/2561 : นาส่งประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการนาเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแกลู่ กคา้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
นป. 2/2560 : แนวทางปฏิบัติสาหรับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑก์ องทุนรวมโดยคานึงถึงประโยชนข์ องผูล้ งทุน เป็ นสาคัญ
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ดา้ นที่ 1)
กลต.ธ.(ว) 10/2554 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรทีใ่ ห้บริการด้านหลักทรัพย์ (front office) และด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) ออกจากกัน
กลต.ธ.(ว) 15/2551 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการแบงแยกหน
วยงานและบุ
คลากรทีใ่ ห้บริการดา้ นหลักทรัพย์ (front office) และดา้ นปฏิบัติการหลักทรัพย์ (back office) ออกจากกัน
่
่
กลต.น.(ว) 13/2551 : การส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของตัวกลาง (ควรกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท (chairman) และ CEO เป็ นคนละคน)
ธ.(ว) 24/2544 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการแบงแยกหน
วยงานและบุ
คลากรทีม่ ีหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานทีอ่ าจกอให
่
่
่ ้เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชนอ์ อกจากกัน
สจก.ร. 1/2544 : การกาหนดความรูเ้ บื้องตน้ เกีย่ วกับวิชาชีพของผูจ้ ัดการกองทุนรวม
สจก.กช. 2/2544 : การกาหนดความรูเ้ บื้องตน้ เกีย่ วกับวิชาชีพของผูจ้ ัดการกองทุนสว่ นบุคคลทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

นป. / หนังสือเวียน

ระบบงานทีส่ ามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง (BCM/BCP) *อ้างอิง ขอ้ 12(3) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการกาหนดวิธีการ/แผนงานป้องกันและรองรับเหตุการณท์ ไี่ มค่ าดคิด หรือเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจสง่ ผลกระทบตอ่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ เพื่อลดระดับความเสีย่ งและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้น และสามารถ
รองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การจัดใหม้ ีแนวปฏิบตั ิสาหรับการบริหารความตอ่ เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอยา่ งตอ่ เนื่อง (Business Continuity Planning : BCP)
▪ การกาหนดหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
▪ การกาหนดเป้าหมายในการกูค้ ืนการดาเนินงานใหก้ ลับคืนสูส่ ภาพการดาเนินงานปกติ
▪ การติดตอ่ สื่อสารกับผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ ง
▪ การทดสอบและประเมิน BCP
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง
ทธ. 60/2561 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบธุรกิจ (ประกาศ outsource : “O/S” ขอ้ 7(2), ขอ้ 8(2)(ช), ขอ้ 20(1)(ข), ขอ้ 21(4)(ก))

สธ. 24/2562 : หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ขอ้ 14(5))
สธ/น. 45/2559 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับขอ้ กาหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งเพื่อการดาเนินธุรกิจอยา่ งตอ่ เนื่องของผูป้ ระกอบธุรกิจ (ขอ้ 1 ระบุวา่ ไมร่ วม 1) IA 2) IDB 3) VC 4) IADR 5) ผูไ้ ดร้ ับจด
ทะเบียน DR 6) FI ทีม่ ี lead regulator) (มีผล 1 ม.ค. 2561 แทน สธ/น/ด/ข. 11/2551)
สธ. 37/2559 : ขอ้ กาหนดในรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ้ 12)
สธ. 35/2557 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการติดตอและให
้บริการลูกคา้ สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหน
้า (ขอ้ 37 ระบบงานทีส่ ามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ ยางต
่
่
่ อเนื
่ ่ อง กรณี
ให้บริการรับคาสัง่ นอกสถานทีท่ าการ)
นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (หัวขอ้ 18 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ขอ้ 8.2)
นป. 4/2559 : แนวทางปฏิบัติสาหรับการบริการความตอ่ เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
กน. (ว) 5/2559 : นาส่งประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผูอ้ ่ืนรับดาเนินการ (outsource)
ให้สอดคลอ้ งกับมาตรฐานสากล

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ระบบงานในการติดตอ่ และให้บริการแกล่ กู คา้ *อ้างอิง ขอ้ 12(3/1) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการติดตอ่ และใหบ้ ริการลูกคา้ /ผูล้ งทุน เพื่อใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจใช้เป็ นแนวทางในการติดตอ่ และใหบ้ ริการแกล่ ูกคา้ /ผูล้ งทุน ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริการของผูป้ ระกอบธุรกิจอยา่ งเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชนข์ อง
ลูกคา้ /ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ เพื่อสรา้ งความเชื่อมัน่ ตอ่ การลงทุนในตลาดทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪

▪
▪

ระบบงานเพื่อรองรับการติดตอ่ และให้บริการแกล่ ูกคา้ /ผูล้ งทุน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการเตรียมความพรอ้ มเพื่อติดตอ่ ให้บริการ
กระบวนการในการติดต่อและให้บริการ กระบวนการในการยืนยันตัวตนของลูกคา้ ทีเ่ หมาะสมและน่าเชื่อถือ และกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบการติดตอ่ และให้บริการ
การรวบรวมขอ้ มูลและประเมินขอ้ มูลของลูกคา้ /ผูล้ งทุน
การทาขอ้ ตกลงกับลูกคา้ /ผูล้ งทุนกอ่ นเริม่ ให้บริการ

▪

การวิเคราะห์และการแนะนาการลงทุน

▪

การจัดส่งหลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมของลูกคา้ /ผูล้ งทุน

▪
▪
▪

การติดตอ่ และให้บริการแกล่ ูกคา้ /ผูล้ งทุนทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีม่ ีความเสีย่ งสูงหรือซับซ้อน
การรับคาสัง่ ซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานทีท่ าการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนโดยลูกคา้ /ผูล้ งทุนยินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตทีจ่ ากัด

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o กจ. 4/2560 : การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญพ่ ิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
o นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเ่ ป็ นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้
o ทธ. 35/2556 (ขอ้ 12 (3/1) หมวด 5 การติดต่อให้บริการแกล่ ูกคา้ ขอ้ 25/4 - 29/1)
o กลต.นจ.(ว) 17/2560 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับกระบวนการขายผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุน
o สจ. 66/2563 : การกาหนดนิยามผูล้ งทุนสถาบันเพิม่ เติม
และประเภทคนขาย
o สธ. 24/2562 : หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน
o กลต.นพ.(ว) 25/2558 : นาสง่ ภาพถา่ ยประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (ขอ้ 2 การจัดให้มีการทาหรือยกเวน้ การทา suitability test
และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 7)
อ้างถึง ทธ. 51/2558 ฉ. 3)
o สธ. 14/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการให้บริการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละ
o กลต.กธ.(ว) 23/2557 : การบริหารความเสีย่ งเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพยเ์ ป็ นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทางการเงินแกก่ ารกอ่ การรา้ ย
o สธ. 30/2561 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการนาเทคโนโลยีเพื่อการติดตอ่ และให้บริการแกล่ ูกคา้
o กลต.กธ.(ว) 17/2556 : การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ปปง. และ ปป การสนับสนุนทางการเงินแกก่ ารกอ่ การร้าย
มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
o กลต.กธ.(ว) 39/2556 : การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพยร์ ับคาสัง่ ซื้อหลักทรัพยน์ อกสถานทีท่ าการเป็ นการชัว่ คราวได้
o สธ. 35/2557 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการติดตอและให
้บริการลูกคา้ สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
่
o กลต.กธ.(ว) 8/2555 : นาสง่ ภาพถายประกาศและซั
กซ้อมความเขา้ ใจ (ผูจ้ ัดจาหนายหลั
กทรัพยต์ ้องจัดทา suitability test
่
่
หลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหน
า้
่
กับผูล้ งทุน)
o นป. 5/2563 : แนวทางปฏิบัติในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทาความรู้จักลูกคา้
o กลต.ธ.(ว) 4/2552 : การปรับปรุงวิธีจัดสง่ รายงานแสดงทรัพยส์ ินของลูกคา้ และใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation statement)
o นป. 4/2563 : แบบฟอรม์ มาตรฐาน (single form) สาหรับธุรกรรมในตลาดทุน
o ธ.(ว) 29/2543 : แนวทางในการกากับดูแลการทาธุรกรรมด้านหลักทรัพยผ์ า่ นสื่อ on-line
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มสาหรับการเปิ ดบัญชีในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา)
- แนวทางในการกากับดูแลการทาธุรกรรมดา้ นหลักทรัพยผ์ านสื
่ ่อ on-line
(แนบทา้ ยประกาศ นป. 4/2563)
o สจก.สบ. 1/2543 : แบบในการจัดเก็บขอ้ มูลของลูกคา้ กองทุนสว่ นบุคคล (ทีไ่ มใช
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบฟอรม์ มาตรฐานสาหรับการเปิ ดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล)
่ ่ กองทุนสารองเลีย้ งขีพ) (Customer’s Profile)
o สจก.สบ. 2/2543 : การจัดทาสัญญาเป็ นหนังสือกับลูกคา้ กองทุนส่วนบุคคล
(แนบท้ายประกาศ นป. 4/2563)
o สจก.กช. 2/2546 : การจัดเก็บขอ้ มูลของลูกคา้ กองทุนสว่ นบุคคลทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Customer’s Profile)
o นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 4, 5, 20)
o สจก.กช. 1/2556 : แบบประเมินความเสีย่ งเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุน
o นจ.(ว) 8/2561 : นาส่งประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการนาเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ
สารองเลีย้ งชีพ (Member Risk Profile)
และให้บริการแกล่ ูกคา้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
้ อ่องตเป็น้ นตัโดยจั
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

ระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั งิ าน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

*อ้างอิง ขอ้ 12(4) ประกาศที่ ทธ.35/2556

ผูป้ ระกอบธุรกิจตอ้ งจัดให้มีระบบในการตรวจสอบและถว่ งดุลการปฏิบัติงาน โดยมีการสอบทานและสอบยันการปฏิบัติหนา้ ที่ เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ ง รวมถึงขอ้ ผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน
ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง
o สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 12)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

*อ้างอิง ขอ้ 12(5) ประกาศที่ ทธ.35/2556

ผูป้ ระกอบธุรกิจตอ้ งจัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในทีเ่ นน้ ให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การกาหนดเป้าหมายและภารกิจในการตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ การสอบทานอยา่ งเป็ นระบบ และการติดตาม ปรับปรุงแกไ้ ขขอ้ บกพร่องทีพ่ บ เพื่อให้สามารถบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงคท์ กี่ าหนด
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o

สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษทั จัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 13)

o
o

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 11)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและใหบ้ ริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้
(ขอ้ 7.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การบริหารและจัดการความเสีย่ ง *

อ้างอิง ขอ้ 12(6) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ เพื่อระบุประเด็น และกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ งให้มีผลกระทบตอ่
การปฏิบัติงานในระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับการจัดให้มีนโยบายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติเป็ นลายลักษณอ์ ักษร และไดร้ ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
โดยมีเนื้อหาทีค่ รอบคลุม การประเมินความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ ง การติดตามและทบทวนความเสีย่ ง และการรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษทั จัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 14)
สน. 7/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับระบบงานและการจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญพ่ ิเศษ (ขอ้ 9)
สธ. 14/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการให้บริการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (ขอ้ 6)
สน. 15/2560 : ระบบงานเกีย่ วกับการทาธุรกรรมอยา่ งมีนัยสาคัญของกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 3)
สน. 13/2560 : ระบบงานและการรายงานเกีย่ วกับการทาธุรกรรมของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญพ่ ิเศษ (ขอ้ 3)
นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 8)
น.(ว) 1/2552 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (ขอ้ 2)
กลต.ธ.(ว) 17/2543 : การซักซ้อมความเขา้ ใจกรณีบริษทั หลักทรัพยใ์ ช้การบริหารความเสีย่ งรว่ มกับบริษทั แมห่ รือบริษทั ในเครือ
สจก. 2/2561 : แนวทางในการบริหารความเสีย่ งจากการลงทุน (investment risk management guideline) และแบบประเมินตนเองกอ่ นตัดสินใจลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินทีม่ ีความ
ซับซ้อน (due diligence checklist)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ (conflict of interest : “COI”) *อ้างอิง ขอ้ 12(7) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑท์ วี่ า่ การป้องกันและการจัดการ COI เพื่อใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจมีระบบงาน/มาตรการจัดการ COI ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินธุรกิจทีค่ านึงถึงและรักษาผลประโยชนข์ องลูกคา้ เป็ นสาคัญ (putting investor first)
โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪
▪

การกาหนดลักษณะการกระทาทีม่ ี COI และการกาหนดธุรกรรม COI ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจตอ้ งห้ามมิให้กระทา และธุรกรรมทีส่ ามารถกระทาได้
การกาหนดนโยบายป้องกันและจัดการ COI
แนวทางการปฏิบัติและกากับดูแลเกีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมี COI เช่น การบริหารจัดการและจากัดการใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงการกากับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการล่วงรู้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การทาธุรกรรมกับบุคคล
ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง การรับผลประโยชนต์ อบแทนจากการประกอบธุรกิจและการให้บริการ การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของพนักงาน และการดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของผูป้ ระกอบธุรกิจ เป็ นตน้
ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง
o ทธ. 35/2556 (หมวด 4 และหมวด 4/1)
o สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 17(1))
o สธ. 14/2558 : ขอ้ กาหนดในรายละเอียดเกีย่ วกับการป้องกันและจัดการความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
o
o
o

o
o
o
o

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 9)
นจ.(ว) 2/2562 : นาส่งสาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับแนวทางกากับดูแลเรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
นป. 1/2562 : แนวทางปฏิบัติสาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนก์ ับลูกคา้ ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของบริษัทจัดการ
- ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติสาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์กับลูกคา้ ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของบริษัทจัดการ
- ภาคผนวก : แผนภาพบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามนิยามบุคคลทีเ่ กีย่ วขอ้ ง (1) ในขอ้ 3 ของประกาศที่ สธ. 14/2558 (แนบท้ายประกาศ สธ. 17/2562)
หนังสือเวียน : นาสง่ แนวนโยบายรว่ ม (Joint Policy Statement) ในการกากับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทีม่ ีการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
- แนวนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีม่ ีการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนวยลงทุ
นและตราสารหนี้ (ขอ้ 7.2)
่
กน.(ว) 3/2559 : นาส่งประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการแกไ้ ขหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการป้องกันและจัดการความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
กลต.ธ.(ว) 15/2551 : แบ่งแยกบุคลากร front office และ back office

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ นิ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ (proprietary trading) *อ้างอิง ขอ้ 12(8) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของผูป้ ระกอบธุรกิจ (“proprietary trading”) เพื่อป้องกันไมใ่ ห้เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชนก์ ับลูกคา้ /ผูล้ งทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪
▪
▪

นโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับ proprietary trading โดยมิใหม้ ีการลงทุนระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพื่อการขายตอ่ หรือแสวงหาประโยขนจ์ ากการเปลีย่ นแปลงหรือความแตกตา่ งของราคา
(short-term speculation)
ระบบงานสาหรับ proprietary trading ไดแ้ ก่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมการลงทุน ระบบการป้องกันการลว่ งรู้ขอ้ มูลอันมิพึงเปิ ดเผยระหวา่ งหนว่ ยงานและบุคลากรของผูป้ ระกอบธุรกิจ
และระบบป้องกันความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
การควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบตั ิตามนโยบายและระบบงานดังกลา่ ว
การเปิ ดเผย จัดทา จัดสง่ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับ proprietary trading
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o ทธ. 35/2556 (ขอ้ 25)
o ทธ/น/ข. 24/2553 : การซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ และการใหบ้ ริการดา้ นสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ โดยบริษทั หลักทรัพย์
o สธ. 15/2558 : ขอ้ กาหนดในรายละเอียดเกีย่ วกับการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของผูป้ ระกอบธุรกิจ (สว่ นที่ 2 ขอ้ 10 -12 เกีย่ วกับ MF หรือ PF)

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 15)
นจ.(ว) 2/2562 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับแนวทางกากับดูแลเรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
นป. 1/2562 : แนวทางปฏิบัติสาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนก์ บั ลูกคา้ ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของ
บริษัทจัดการ
- ภาคผนวก : แนวทางปฏิบัติสาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่ กีย่ วกับการกระทาทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนก์ ับลูกคา้ ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของบริษัทจัดการ
o ทธ/น. 53/2552 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อหรือมีหนุ้ ของบริษัทจัดการเงินรว่ มลงทุนเพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของบริษัทหลักทรัพย์
o อธ./น. 16/2545 : การผอ่ นผันใหบ้ ริษัทหลักทรัพยซ์ ้อื หรือมีหนุ้ ของบริษทั จัดการเงินรว่ มลงทุน
o กลต.ธ.(ว) 12/2544 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับปั ญหาการถือครองหลักทรัพยใ์ นนิติบุคคลอื่นของบริษัทหลักทรัพยท์ มี่ ีฐานะเป็ นคนตา่ งดา้ ว
o
o
o

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ระบบการดูแลรักษาทรัพยส์ นิ ของลูกคา้

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

*อ้างอิง ขอ้ 12(9) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการดูแลรักษาทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน เพื่อป้องกันไมใ่ ห้เกิดความเสียหายแกท่ รัพยส์ ินลูกคา้ /ผูล้ งทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪
▪

▪

การแยกทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน ออกจากทรัพยส์ ินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การตรวจสอบและตรวจนับทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน
การกาหนดหนว่ ยงานทีร่ ับผิดชอบดูแลรักษาทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน
ให้เป็ นอิสระจากหนว่ ยงานดา้ นการซื้อขาย
การจัดทาบัญชีทรัพยส์ ิน และการบันทึกรายการรับจา่ ยทรัพยส์ ิน

▪
▪
▪

การจา่ ยโอนทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุนควรไดร้ ับอนุมัติจากผูม้ ีอานาจซึ่งมิใช่ผทู้ ที่ าหนา้ ทีจ่ ัดทาบัญชีทรัพยส์ ิน
และเก็บรักษาทรัพยส์ ิน
การดูแลและติดตามสิทธิประโยชนต์ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน
การป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแกท่ รัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุน การป้องกันความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
และการเก็บรักษาความลับของลูกคา้ /ผูล้ งทุน

ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง

o

ทน. 20/2552 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการใหค้ วามเห็นชอบผูร้ บั ฝากทรัพยส์ ินของกองทุนสว่ นบุคคล

o
o

สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษทั จัดการกองทุนสว่ นบุคคล (ขอ้ 11)
สน. 20/2552 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุญาตเกีย่ วกับการลงชื่อในทรัพยส์ ินของลูกคา้

o
o
o
o

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 14)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและใหบ้ ริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ขอ้ 8.3.1)
น.(ว) 9/2552 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (ประกาศ สน. 20/2552)
กลต.ธ.(ว) 4/2552 : การปรับปรุงวิธีการจัดสง่ รายงานแสดงทรัพยส์ ินของลูกคา้ และใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation statement)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ระบบงานในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) *อ้างอิง ขอ้ 12(10) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการกากับดูและการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ เพื่อป้องกันการกระทาใด ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจทีอ่ าจ
เป็ นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการไมป่ ฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪
▪

การจัดใหม้ ีหนว่ ยงานทีท่ าหนา้ ทีใ่ นการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (compliance) รวมถึงหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของหนว่ ยงานดังกลา่ ว
การกาหนดใหม้ ีผรู้ ับผิดชอบสูงสุดในหนว่ ยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (“head of compliance”) ซึ่งตอ้ งเป็ นบุคคลทีส่ ามารถทางานในประเทศไทยไดเ้ ต็มเวลา รวมทัง้ มีคุณสมบัติและไมม่ ีลักษณะตอ้ งหา้ ม
และตอ้ งไดร้ ับการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามหลักสูตรทีส่ านักงานเห็นชอบ (refresher course) อยา่ งนอ้ ยทุก 2 ปี นับแตว่ ันทีไ่ ดร้ ับการแตง่ ตัง้ ใหด้ ารงตาแหนง่ ครัง้ แรก
การรายงานการแตง่ ตัง้ และสิน้ สุดการแตง่ ตัง้ head of compliance ให้สานักงานทราบภายใน 7 วันทาการนับแตว่ ันทีม่ ีคาสัง่
o
o
o
o

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

ทธ. 39/2555 : การจัดให้มีหนว่ ยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบธุรกิจ
นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 10)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและใหบ้ ริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ขอ้ 7.1.4 + 7.1.5)
กลต.กธ.(ว) 21/2555 : การแจง้ แตง่ ตัง้ และสิน้ สุดการแตง่ ตัง้ head of compliance
- คูม่ ือการแจ้งการแตง่ ตัง้ ผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Head of Compliance) ผา่ นระบบ ORAP

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ประกาศสานักงาน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

นป. / หนังสือเวียน

*อ้างอิง ขอ้ 12(11) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจตอ้ งจัดให้มีนโยบาย
มาตรการ และระบบงานในการกากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยตอ้ งดาเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มี
การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกลา่ ว ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็ นประจา
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o

สธ. 37/2559 : ขอ้ กาหนดในรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดใหม้ ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

o

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 17)

o

กลต.ทส.(ว) 48/2562 : นาสง่ คูม่ ือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑว์ า่ ดว้ ยการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบการประเมินระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
- คูม่ ือ แนวทางการกากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ รทีด่ ี (IT Governance Practice)
- คูม่ ือ แนวทางการบริหารและจัดการความเสีย่ งทางดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Rtisk Management Practice)
- คูม่ ือ Cloud Computing Practice
- คาอธิบาย Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF)
- กรอบในการประเมินระดับความพรอ้ มรับมือภัยคุกคามไซเบอรส์ าหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ (Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF)
นป. 3/2559 : แนวปฏิบัติในการจัดใหม้ ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตารางแสดงรายละเอียดการจัดเก็บหลักฐาน (สธ. 37/2559)
- ประเด็นคาถามทีถ่ ามบอ่ ย (FAQ) (ประมวลเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและใหบ้ ริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ขอ้ 8.1.3)
ธ.(ว) 32/2545 : แนวทางในการกากับดูแลดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวทางในการกากับดูแลดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธ.(ว) 35/2545 : การทบทวนแนวทางการพิจารณาลักษณะบริการของผูใ้ ห้บริการดา้ นระบบคอมพิวเตอร์ (service providers)
- แนวทางการกากับดูแลการทาธุรกรรมดา้ นหลักทรัพยผ์ า่ นสื่อ on-line (ฉบับที่ 2)

o
o
o
o

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ระบบการจัดการและจัดเก็บขอ้ มูล เอกสาร หรือหลักฐานเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ *อ้างอิง ขอ้ 12(12) ประกาศที่ ทธ.35/2556

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการจัดการและจัดเก็บขอ้ มูล เอกสาร หรือหลักฐานซึ่งเกีย่ วขอ้ งกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มนั่ ใจวา่ ขอ้ มูลดังกลา่ วมีความถูกตอ้ ง ครบถว้ น และสามารถนาไปใช้งาน
ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันไมใ่ ห้บุคคลทีไ่ มเ่ กีย่ วขอ้ งลว่ งรูห้ รือเปลี่ยนแปลงขอ้ มูลได้ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การจัดให้มีบุคลากรทาหนา้ ทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลและรับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และขอ้ มูล
▪ ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง
o

ทธ. 35/2556 (ขอ้ 14)

o

สธ. 14/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการใหบ้ ริการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (ขอ้ 7, 8)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

ระบบงานเพิม่ เติมสาหรับการให้บริการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ *อ้างอิง ขอ้ 12(13)(ก)(ข) ประกาศที่ ทธ.35/2556
(ก) การวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุน

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการวิเคราะห์การลงทุนในผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪

ระบบงานและมาตรการทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ได้แก่ มาตรการป้องกันมิให้นาขอ้ มูลทีย่ ังไมเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์หรือเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น มาตรการ
▪
ป้องกันการรับคา่ ตอบแทนจากบุคคลอื่นทีม่ ีสว่ นไดเ้ สียกับการวิเคราะห์การลงทุนนัน้ ระบบควบคุมดูแลให้ผทู้ าหนา้ ทีว่ ิเคราะหก์ ารลงทุนมีความเป็ นอิสระใน ▪
การทาหน้าที่ โดยไมถ่ ูกครอบงาหรือได้รับอิทธิพลจากบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสียในการจัดทาการวิเคราะห์การลงทุน และระบบควบคุมดูแลให้ผทู้ าหน้าทีว่ ิเคราะห์
ปฏิบัติหนา้ ทีต่ ามประเภทหรือขอบเขตทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

o
o

การใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ รูปแบบและการเผยแพร่บทวิเคราะห์
การมอบหมายบุคลากรทีท่ าหนา้ ทีว่ ิเคราะห์การลงทุนผา่ นสื่อ

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

ทธ. 35/2556 (ขอ้ 49 - 54 (วิเคราะห์))
สธ. 35/2557 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการติดตอ่ และใหบ้ ริการลูกคา้ สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (หมวด 4 ขอ้ 22 -24/1 (วิเคราะห์))

(ข) การให้บริการซื้อขายหนว่ ยลงทุนแบบไมเ่ ปิ ดเผยชื่อลูกคา้ (omnibus account)

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการใหบ้ ริการซื้อขายหนว่ ยลงทุนแบบ omnibus account โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪
▪

การแจง้ ให้ลูกคา้ /ผูล้ งทุนทราบถึงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชนท์ แี่ ตกตา่ งจากการให้บริการปกติ
▪
โดยต้องมีหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่าลูกคา้ /ผูล้ งทุนรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
▪
ระบบงาน omnibus account ไดแ้ ก่ การจัดทาบัญชีรายชื่อ การแยกทรัพยส์ ินของลูกคา้ /ผูล้ งทุนออก
จากทรัพยส์ ินของผูป้ ระกอบธุรกิจ การดูแลรักษาทรัพยส์ ิน การจัดทาและจัดส่งรายงาน

การแจง้ เริม่ ให้บริการตอ่ สานักงานเป็ นลายลักษณอ์ ักษรลว่ งหนา้ กอ่ นให้บริการ
การดาเนินการตามขอ้ จากัดต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด
การแจง้ ให้บริษัทจัดการทราบ การไมน่ ับคะแนนเสียง และการไมจ่ า่ ยเงินปั นผล เป็ นตน้

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

o ทธ. 35/2556 (ขอ้ 57 (omnibus account))
o สธ. 14/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการใหบ้ ริการสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ (หมวดที่ 2 สว่ นที่ 5 ขอ้ 13 - 15 (omnibus account))
o กลต.นจ.(ว) 74/2563 : การจัดเตรียมขอ้ มูลการถือครองหนว่ ยลงทุนของบัญชีประเภทไมเ่ ปิ ดเผยชื่อสาหรับการรายงานขอ้ มูลเพื่อติดตามความเสีย่ งของกองทุนรวม
- สิง่ ทีส่ ง่ มาดว้ ย 2. : รูปแบบ เงื่อนไข และรายละเอียดแบบรายงานเพื่อประกอบการติดตามความเสีย่ งของกองทุนรวม

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
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่
่
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Outsource

เป็ นหลักเกณฑท์ รี่ องรับการ outsource เพื่อเปิ ดโอกาสให้สามารถดาเนินธุรกิจไดค้ ลอ่ งตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หลักตัวการตัวแทน กลา่ วคือ ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถ outsource ได้ โดยยังคงตอ้ ง
รับผิดชอบในงานดังกลา่ วเสมือนเป็ นผูท้ าเอง รวมถึงตอ้ ง outsource ดว้ ยความสมเหตุสมผล และไมม่ ีผลเสมือนเป็ นการไมป่ ระกอบธุรกิจ (empty box) โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การกาหนดนโยบาย/มาตรการ outsource
▪ หลักเกณฑก์ าร outsource เช่น การแบง่ ประเภทงาน outsource ทีอ่ ยูภ่ ายใตก้ ารกากับดูแลของสานักงาน เป็ นตน้
▪ เงื่อนไขทีต่ อ้ งปฏิบัติในการ outsource เช่น การทาสัญญา การขอรับอนุญาตและการแจ้งสานักงาน และการรายงานสรุปภาพรวม เป็ นตน้
ประกาศ/หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ ง

o
o
o
o
o

ทธ. 35/2556 (ขอ้ 11(2) และขอ้ 12 วรรคสุดท้าย)
ทธ. 60/2561 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบธุรกิจ
สธ. 51/2561 : การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบธุรกิจ
สธ. 40/2560 : การให้ความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดการขอ้ มูลการชาระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์
สน. 55/2559 : การขอรับความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบสนับสนุนงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน

o

นป. 4/2561 : ประเทศทีม่ ีมาตรการกากับดูแลการจัดการลงทุนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของสานักงาน
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบแจง้ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบธุรกิจ (outsource)
กลต.นธ.(ว) 28/2561 : นาส่งประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการประกอบุรกิจ (outsource)
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบขออนุญาตให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานจัดการลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนสารองเลีย้ งชีพหรืองานจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
นจ.(ว) 1/2560 : นาส่งสาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูใ้ ห้บริการระบบสนับสนุนงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน
(fund service platform)
กลต.กน.(ว) 33/2559 : การกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติทเี่ กีย่ วยขอ้ งกับกระบวนการซื้อขายหนว่ ยลงทุน
กลต.น.(ว) 8/2553 : การซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับระบบงานการมอบหมายงานทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับระบบงานการมอบหมายงานทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจจัดการลงทุน

o
o
o
o
o
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ขอ้ ร้องเรียน

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการดาเนินการขอ้ รอ้ งเรียนของลูกคา้ เพื่อให้มนั่ ใจวา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจมีการดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องรอ้ งเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การรับขอ้ รอ้ งเรียน การรายงานความคืบหนา้ และการแจง้ ผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ
▪ การสรุปขอ้ มูลขอ้ รอ้ งเรียนตอ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
▪ การจัดสง่ ขอ้ มูลพรอ้ มเอกสารหลักฐานให้สานักงานผา่ นระบบการรับส่งขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ านักงานกาหนดภายใน 15 วันนับแตว่ ันสิน้ สุดของแตล่ ะไตรมาส
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o
o

สธ. 26/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจดาเนินกิจการเกีย่ วกับขอ้ รอ้ งเรียนของลูกคา้
สธ. 24/2562 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งการบริหารงาน และบุคลากรของบริษทั จัดการกองทุนสว่ นบุคคล
(ขอ้ 4(1)(ค)7., ขอ้ 7(3), ขอ้ 16 ว. สุดทา้ ย)

o
o
o

นป. 6/2562 : แนวทางปฏิบัติในการจัดการกองทุนสว่ นบุคคล (หัวขอ้ 20)
นป. 1/2560 : แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีเ่ ป็ นหนว่ ยลงทุนและตราสารหนี้ (ขอ้ 2(6) และดา้ นที่ 6 ใน นป.)
กลต.ธ.(ว) 37/2550 : การสง่ เสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของตัวกลางในธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ และการดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องรอ้ งเรียน
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โฆษณา / ส่งเสริมการขาย

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการโฆษณา/การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดาเนินการให้เป็ นไปอยา่ งเหมาะสม ไมจ่ ูงใจให้ผลู้ งทุนตอ้ งการของสมนาคุณเกินความจาเป็ นมากกว่าความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะลงทุนอยา่ งแทจ้ ริง และเพื่อให้การโฆษณามีขอ้ มูลสาคัญเพียงพอตอ่ การตัดสินใจลงทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ มาตรฐานการโฆษณาทีเ่ หมาะสม
▪ คาเตือนประกอบการโฆษณา
▪ ขอ้ กาหนดเฉพาะสาหรับการโฆษณากองทุนรวม/ผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุนทีม่ ีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
▪ การสง่ เสริมการขายผลิตภัณฑใ์ นตลาดทุน
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o

ทธ. 35/2556 (หมวด 6 ขอ้ 45 ถึง 48)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สธ. 10/2558 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการโฆษณาและการสง่ เสริมการขายสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
กลต.กข.(ว) 2/2562 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการใหค้ าแนะนาในการเสนอขายผลิตภัณฑก์ รมธรรมป์ ระกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”)
กลต.นจ.(ว) 18/2560 : ซักซ้อมแนวทางการเปิ ดเผยขอ้ มูลและการขาย term fund ทีม่ ีการประมาณการผลตอบแทน
กน. (ว) 2/2559 : นาสง่ ประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการแกไ้ ขหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการโฆษณาและการสง่ เสริมการขายสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
กลต.กน.(ว) 29/2558 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการโฆษณาประชาสัมพันธก์ องทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (“RMF”) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”)
กลต.กธ.(ว) 7/2557 : แนวทางการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการสง่ เสริมการขายสาหรับการลงทุนในกองทุนรวมตามโครงการสานฝั นเริม่ ดว้ ยพันบาท
กลต.กธ.(ว) 17/2557 : แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับการโฆษณากองทุนรวมประเภท trigger fund
กลต.น.(ว) 18/2554 : ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการโฆษณาการจัดรายการของสมนาคุณในการขายหนว่ ยลงทุน
กลต.ธ.(ว) 5/2544 : การตัง้ ตัวแทนหรือนายหนา้ ของบริษัทหลักทรัพย์
สจก.ร. 1/2556 : แนวปฏิบัติในการจัดรายการสง่ เสริมการขายหนว่ ยลงทุนกองทุนรวม
ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การประกอบธุรกิจอื่น

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการประกอบกิจการอื่นตามมาตรา 98(8) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การกาหนดหลักการอนุญาตเป็ นการทัว่ ไปให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสามารถประกอบกิจการอื่น ▪ กรณีการลงทุนในกิจการอื่นไมว่ า่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 50% ขึ้นไปของทุน
ทีไ่ มใ่ ช่ธุรกิจในประเภททีไ่ ดร้ ับอนุญาตหากมีลักษณะครบถว้ นดังตอ่ ไปนี้
ทัง้ หมดของกิจการนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจตอ้ งจัดสง่ รายละเอียดเกีย่ วกับธุรกิจหลักและ
1) ไมม่ ีความเสีย่ งตอ่ ทรัพยส์ ินของลูกคา้ ฐานะของบริษัท หรือระบบชาระราคา
ขอบเขตการดาเนินธุรกิจ พรอ้ มทัง้ หนังสือแสดงความยินยอมของกิจการนัน้ ให้สานักงาน
และสง่ มอบหลักทรัพย์
เขา้ ตรวจสอบ กอ่ นทีจ่ ะลงทุนในกิจการดังกลา่ ว หรือกอ่ นจะเริม่ ดาเนินการในกรณีที่
2) ไมก่ อ่ ให้เกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชนก์ ับการประกอบธุรกิจหรือกับลูกคา้
ผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ัดตัง้ กิจการดังกล่าวขัน้ ใหม่
3) เป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องและช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจทีไ่ ดร้ ับอนุญาต
▪ การประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพยโ์ ดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (repurchase
agreement หรือ repo)
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o
o
o
o
o

สธ. 47/2559 : การประกอบธุรกิจอื่นของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
สธ. 45/2556 : การประกอบกิจการอื่นของบริษทั หลักทรัพย์
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพยว์ า่ ดว้ ยการประกอบกิจการอื่นของบริษทั หลักทรัพย์ พ.ศ. 2552
อธ/น. 11/2546 : การประกอบกิจการอื่นของบริษทั หลักทรัพย์ (ขอ้ 4 ถูกยกเลิก และใช้ สธ. 45/2556 แทน)
อข./ธ./น. 15/2546 : การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ (จัดอันดับบริษัทจัดการ)

o
o

ธ.(ว) 8/2547 : ขอซักซ้อมการประกอบธุรกิจอื่นในสว่ นของการซื้อหรือขายหลักทรัพยโ์ ดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
ธ.(ว) 22/2546 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิในการประกอบกิจการอื่นของบริษทั หลักทรัพย์ ตาม ม. 98(8)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

นป. / หนังสือเวียน

คา่ ธรรมเนียม

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับคา่ ธรรมเนียมการประกอบกิจการตามทีไ่ ดร้ ับใบอนุญาต โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ ประเภทผูไ้ ดร้ ับใบอนุญาตทีช่ าระคา่ ธรรมเนียมคงที่ และอัตราคา่ ธรรมเนียม
▪ ประเภทผูไ้ ดร้ ับใบอนุญาตทีช่ าระคา่ ธรรมเนียมทีข่ ้นึ กับปริมาณธุรกิจ และอัตราคา่ ธรรมเนียม
▪ อัตราคา่ ธรรมเนียมขัน้ ตำาและขัน้ สูงสุด
▪ ระยะเวลาการชาระคา่ ธรรมเนียม (กาหนดให้ชาระคา่ ธรรมเนียมภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป)
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o กม. 24/2562 : การกาหนดคา่ ธรรมเนียมการประกอบกิจการตามทีไ่ ดร้ ับใบอนุญาต
o นธ.(ว) 1/2563 : นาสง่ ภาพถา่ ยประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับหลักเกณฑก์ ารกาหนดคา่ ธรรมเนียมการประกอบกิจการตามทีไ่ ดร้ ับใบอนุญาต
o นธ.(ว) 1/2562 : นาสง่ ภาพถา่ ยประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับหลักเกณฑก์ ารกาหนดคา่ ธรรมเนียมการประกอบกิจการตามทีไ่ ดร้ ับใบอนุญาต

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การดารงเงินกองทุน

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ MF PF LBDU และ DF เพื่อให้มนั่ ใจวา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจมีการดารงเงินกองทุนอยา่ งเพียงพอ สะทอ้ นความตัง้ ในในการประกอบธุรกิจ สามารถรองรับ
คา่ ใช้จา่ ยเพื่อใหป้ ระกอบธุรกิจไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง และรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากความเสีย่ งดา้ นปฏิบัติการในอัตราทีเ่ หมาะสมเป็ นสากล อันจะช่วยสนับสนุนใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจสามารถแขง่ ขันไดใ้ นระดับสากล
และยังคงใหค้ วามคุม้ ครองลูกคา้ และผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ ง รวมถึงเป็ นการสรา้ งความเชื่อมัน่ ของตลาดทุนโดยรวม โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ เงินกองทุน มูลคา่ และรายการทีต่ อ้ งดารงของผูไ้ ดร้ ับใบอนุญาตแตล่ ะประเภท
▪ การคานวณเงินกองทุนและการรายงาน
▪ การดาเนินการกรณีไมส่ ามารถดารงเงินกองทุนได้
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o กธ. 3/2561 : การดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่ นบุคคล การเป็ นนายหนา้ ซื้อขายหลักทรัพยแ์ ละการคา้ หลักทรัพยแ์ ละการจัดจาหนา่ ยหลักทรัพยท์ เี่ ป็ น
หนว่ ยลงทุนและการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : การดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจตามประกาศการดารงเงินกองทุน (แนบทา้ ยประกาศ กธ. 3/2561)
o ทน. 15/2561 : การทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการทีบ่ ริหารกองอสังหาริมทรัพยห์ รือกองโครงสรา้ งพื้นฐาน
o สน. 21/2563 : อันดับและสถาบันจัดอันดับความแข็งแกรง่ ทางการเงินของผูร้ ับประกันภัยทีส่ านักงานยอมรับในการใช้กรมธรรมป์ ระกันภัยเพื่อดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : ตารางแสดงอันดับและสถาบันจัดอันดับความแข็งแกรง่ ทางการเงิน (financial strength rating ทีส่ านักงานยอมรับ (แนบทา้ ยประกาศ สน. 21/2563)
o สธ. 12/2561 : หลักเกณฑใ์ นรายละเอียดเกีย่ วกับการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่ นบุคคล การเป็ นนายหนา้ ซื้อขายหลักทรัพยแ์ ละการคา้ หลักทรัพย์
และการจัดจาหนา่ ยหลักทรัพยท์ เี่ ป็ นหนว่ ยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้ และขอ้ กาหนดกรณีทไี่ มส่ ามารถดารงเงินกองทุนได้
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบรายงาน บลจ.-01 (สธ. 12/2561) แกไ้ ขครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.ค. 61
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบรายงาน บลน.-01 (สธ. 12/2561) แกไ้ ขครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.ค. 61
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ บล. 4_1 (สธ. 12/2561)
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบรายงาน_oper risk (สธ. 12/2561)
o นจ.(ว) 5/2561 : นาสง่ ประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการดารงเงินกองทุน (on-going capital requirement) ของผูป้ ระกอบธุรกิจจัดการกองทุนและผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนายหนา้ ซื้อขายหนว่ ยลงทุน และแนวทางดาเนินการเมื่อไมส่ ามารถดารงเงินกองทุนไดต้ ามทีป่ ระกาศกาหนด
ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

สาขา

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการขอมีสานักงานสาขา เพื่อให้มนั่ ใจวา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจมีการพิจารณาอยา่ งรอบคอบและรัดกุมในความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดตัง้ ความปลอดภัยในขอ้ มูล
ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง การป้องกันการกระทาทีไ่ มเ่ หมาะสม ความนา่ เชื่อถือและภาพลักษณข์ องตลาดทุน โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การขออนุญาตและการอนุญาตให้มีสานักงานสาขาในประเทศหรือในตา่ งประเทศ
▪ การดาเนินงานของสานักงานสาขา
▪ การควบคุมและการปิ ดสานักงานสาขา
▪ หลักเกณฑก์ ารมีสานักงานผูแ้ ทนในตา่ งประเทศ
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o ทธ. 31/2556 : หลักเกณฑก์ ารขออนุญาตและการอนุญาตใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจมีสานักงานสาขา
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ 92-2/18-2 แบบขอมีสานักงานสาขาหรือยกระดับสานักงานสาขาเฉพาะออนไลนใ์ หเ้ ป็ นสานักงานสาขาเต็มรูปแบบ ของบริษัทหลักทรัพยแ์ ละตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลว่ งหนา้
- แบบรายงาน/แบบฟอร์ม : แบบ 92-2 /18-3 แบบขอมีการจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนในตา่ งประเทศของบริษทั หลักทรัพยแ์ ละตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
o สน. 5/2550 : การมีสานักงานสาขา และการใหบ้ ริการนอกสถานทีแ่ ละนอกเวลาทาการของบริษทั จัดการ
o อธ. 12/2543 : การยา้ ยทีต่ งั้ สานักงานของบริษัทหลักทรัพย์
- แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ 98(9)-1 แบบแจง้ การยา้ ยทีต่ งั้ สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาเต็มรูปแบบ หรือสานักงานสาขาออนไลนข์ องบริษทั หลักทรัพย์
o กลต.กธ.(ว) 36/2560 : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการจัดตัง้ สาขาและการกากับดูแล
o กลต.กธ.(ว) 39/2556 : การอนุญาตใหบ้ ริษทั หลักทรัพยร์ ับคาสัง่ ซื้อหลักทรัพยน์ อกสถานทีท่ าการเป็ นการชัว่ คราวได้
o น.(ว) 29/2553 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (การปรับปรุงเวลาเปิ ดปิ ดทาการในประเทศ และสานักงานสาขาในตา่ งประเทศ)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

นป. / หนังสือเวียน

วันทาการ

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับเวลาทาการและวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจในประเทศ และสานักงานสาขาในตา่ งประเทศ
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
o สธ. 44/2553 : เวลาทาการและวันหยุดทาการของบริษัทหลักทรัพย์
o สธ. 45/2553 : เวลาทาการและวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
o น.(ว) 29/2553 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (การปรับปรุงเวลาเปิ ดปิ ดทาการในประเทศ และสานักงานสาขาในตา่ งประเทศ)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

ประเภทประกาศ

ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

การรายงานขอ้ มูล

เป็ นหลักเกณฑเ์ กีย่ วกับการกาหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจยื่นรายงานหรือเอกสารตามวิธีการและเวลาทีก่ าหนด
ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง

o

กธ. 12/2564 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

o
o

ทธ. 59/2552 : หลักเกณฑแ์ ละกาหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
ทธ. 30/2564 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อสานักงานโดยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบประกาศ ทธ. 30/2564)
- ภาคผนวก 2 : รายการแกไ้ ขเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการแจง้ ขอ้ มูลหรือการจัดสง่ รายงานตอ่ สานักงาน (แนบประกาศ ทธ. 30/2564)
- ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบประกาศ ทธ. 30/2564)
สธ. 21/2564 : หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- ภาคผนวก 1 : รายการขออนุญาตหรือแจง้ ตอ่ สานักงานโดยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบประกาศ สธ. 21/2564)
- ภาคผนวก 2 : รายการแกไ้ ขเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการแจง้ ขอ้ มูลหรือการจัดสง่ รายงานตอ่ สานักงาน (แนบประกาศ สธ. 21/2564)
- ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบประกาศ สธ. 21/2564)
สธ. 50/2559 : แบบรายงานของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ ละผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
ระเบียบวิธีปฏิบัติสานักงานฯ ว่าด้วยการรับส่งขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
นจ.(ว) 73/2563 : การรายงานขอ้ มูลเพื่อติดตามความเสีย่ งของกองทุน
นจ.(ว) 12/2563 : การปรับปรุงแบบรายงานเกีย่ วกับการจัดทาและจัดส่งขอ้ มูลการจัดการกองทุนรวม
กลต.นพ.(ว) 25/2558 : นาสง่ ภาพถา่ ยประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (ขอ้ 1 การรายงานการเปลีย่ นแปลงระบบงาน อ้างถึง ทธ. 51/2558 ฉ. 3) (รายงานเป็ นรายลักษณอ์ ักษรให้ สนง. ภายใน 7 วันทาการนับแตว่ ันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
ระบบ (โครงสร้าง และระบบ 7 ระบบ))
น.(ว) 56/2545 : การจัดทาและนาสง่ รายงานของกองทุนรวม
ธ.(ว) 5/2544 : การนาสง่ สาเนาประกาศและการซักซ้อมความเขา้ ใจ
สจก.กช. 1/2562 : หลักเกณฑแ์ ละวิธีการในการจัดทารายงานเกีย่ วกับการจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้กับลูกคา้
สจก.ร. 1/2557 : การนาส่งขอ้ มูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนเพื่อการจัดประเภทกองทุนรวม
สจก.สบ. 1/2552 : หลักเกณฑแ์ ละวิธีการในการจัดทารายงานการลงทุนในตางประเทศให
้กับลูกคา้ กองทุนสว่ นบุคคลทีไ่ มใช
่
่ ่ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สจก.ร. 2/2545 : หลักเกณฑแ์ ละวิธีการจัดทาและสง่ รายงานเกีย่ วกับการลงทุนในหนว่ ยลงทุนให้ผถู้ ือหนว่ ยลงทุนทีข่ ายคืนหนว่ ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งขีพ เพื่อไปลงทุนในหนว่ ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น
สจก.กช. 1/2544 : หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทารายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นทรัพยส์ ินของกองทุนส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
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ประกาศ ก.ต.ท.

ประกาศสานักงาน

นป. / หนังสือเวียน

ประกาศสมาคม AIMC / อื่น ๆ

งบการเงิน

เป็ นหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดทาและจัดส่งงบการเงินตอ่ สานักงานตามมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยมีสาระสาคัญเกีย่ วกับ
▪ การกาหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจตอ้ งจัดทางบการเงิน (งบดุลและบัญชี ▪ ประกาศงบการเงิน 6 เดือนแรกภายใน 3 เดือนนับแตว่ ันสิน้ งวดการบัญชี และประกาศงบการเงินรอบปี บัญชี
กาไรขาดทุน) ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ภายใน 21 วันนับแตว่ ันทีไ่ ดร้ ับอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น แตต่ อ้ งไมเ่ กิน 4 เดือนนับแตว่ ันสิน้ ปี บัญชีนนั้
▪ การประกาศงบการเงิน ณ สานักงานของผูป้ ระกอบธุรกิจ และลง
▪ รูปแบบและคาอธิบายงบการเงิน
ประกาศหนังสือพิมพร์ ายวันอยา่ งนอ้ ย 1 ฉบับ
▪ วิธีการจัดสง่ งบการเงินตอ่ สานักงาน
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ประกาศ/หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ ง
กธ. 8/2549 : การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลว่ งหนา้
ทน. 65/2562 : ขอ้ กาหนดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีสาหรับผูส้ อบบัญชีของกองทุนสว่ นบุคคลทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
สธ/ข/น. 53/2553 : แบบงบการเงินสาหรับบริษทั หลักทรัพย์
สน. 71/2562 : การใหค้ วามเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของกองทุนสารองเลีย้ งชีพบางประเภท
นจ.(ว) 1/2563 : นาสง่ ภาพถา่ ยประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑก์ ารจัดทางบการเงินของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และขอ้ กาหนดเพิม่ เติมทีผ่ สู้ อบบัญชีของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตอ้ งปฏิบัติตาม
กลต.นจ.(ว) 28/2560 : ขอใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจเตรียมความพรอ้ มระบบงานรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9)
น.(ว) 33/2553 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ
หนังสือเวียน : ซักซ้อมความเขา้ ใจเกีย่ วกับการปฏิบัติให้ถูกตอ้ งตามกฎหมายมาตรา 106
แบบรายงาน/แบบฟอรม์ : แบบ บ.ล. 1 งบแสดงฐานะการเงิน (2554)
น.(ว) 14/2549 : นาสง่ สาเนาประกาศและซักซ้อมความเขา้ ใจ (กธ. 8/2549)

ค้นหากฎหมาย / กฎเกณฑ์

เว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.

ย้อนกลับ

Disclaimer : Rulebook ฉบับนีเ้ ป็ นเพียงการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎเกณฑ
ใ์ นเบื้องตน้ โดยจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นตัวอยางในการศึ
กษาทาความเขา้ ใจหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ นเบื้องตน้ เทานั
่
่
่ น้ ประชาชน ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งและมีหนา้ ทีต่ อ้ งปฏิบัติตามกฎหมายจาเป็ นตอ้ งศึกษา
ทาความเขา้ ใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วขอ้ งให้ครบถ้วน
ข้อมูล update ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564

