
 
 

 

- ฉบบัประมวล - 

ประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ที่ กส. 1/2557 

เรือ่ง  การปฏบิตังิานของสมาชิกในการแต่งต ัง้ผูแ้นะน าลูกคา้ 

--------------------------------------------------------- 

โดยทีเ่ห็นสมควรใหม้กีารเพิม่เติมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการปฏบิตัิงานของสมาชิกในการแต่งตัง้ผูแ้นะน าลูกคา้ เพื่อ

เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานของสมาชิกในการแต่งตัง้ตวัแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย ์บริษทัประกนัภยั บริษทั

ประกนัชวีติ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ บริษทัตวัแทนสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ พนกังานสมาชิกทีไ่ม่ใช่ผูแ้นะน าการลงทุน 

รวมท ัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท ัว่ไปซึง่ขึ้นทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ของสมาคม ( Introducing Broker Agent) เพือ่

แนะน าลูกคา้หรอืแนะน ารายชื่อลูกคา้ใหแ้ก่สมาชกิเพือ่เปิดบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย ์หรือท าหนา้ทีต่ิดต่อชกัชวนใหลู้กคา้มาเปิด

บญัชีเพื่อซื้อขายหลกัทรพัยก์บัสมาชิก โดยไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการแนะน าลูกคา้ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมรีะบบ

ควบคุมภายในทีด่ ี 

อา้งถึงหนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 5/2544 เรื่อง การตัง้ตวัแทนหรือนายหนา้ของบริษทัหลกัทรพั ย์ และ 

หนงัสอืเวยีนที่ ธ.(ว) 1/2546 เรื่อง การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยท์  าหนา้ที่แนะน าลูกคา้ใหก้บับริษทัหลกัทรพัย ์ สมาคม

บริษทัหลกัทรพัยไ์ทย โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสมาคมจงึเหน็ควรก าหนดเกณฑใ์นการปฏบิตัิงานของสมาชิกใน

การแต่งตัง้ผูแ้นะน าลูกคา้ เพือ่ใหส้มาชกิสมาคมถอืปฏบิตัดิงันี้ 

 

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิ 

ประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย เรื่อง การขึ้นทะเบยีน นิติบุคคล และบุคคลท ัว่ไปเพือ่ท  าหนา้ทีแ่นะน าลูกคา้

ใหก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2556 

 

ขอ้ 2 ในประกาศนี้ 

“ส  านกังาน ก.ล.ต.” หมายความวา่ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายความวา่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“สมาคม”  หมายความวา่ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

“สมาชกิ” หมายความวา่ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

“ผูแ้นะน าลูกคา้” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัประกนัภยั บริษทัประกนัชีวติ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ บรษิทัตวัแทนสญัญาซื้อขายลว่งหนา้  พนกังานสมาชกิทีไ่มใ่ช่ผูแ้นะน าการลงทุน รวมท ัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ท ัว่ไปซึง่ขึ้นทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ (Introducing Broker Agent) ตามหลกัเกณฑท์ีส่มาคมก าหนด  เพือ่แนะน าลูกคา้

หรือแนะน ารายชื่อลูกคา้ใหแ้ก่สมาชิกเพือ่เปิดบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย ์หรือท าหนา้ที่ติดต่อชกัชวนใหลู้กคา้มาเปิดบญัชีเพื่อ    

ซื้อขายหลกัทรพัยก์บัสมาชกิ โดยไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการแนะน าลูกคา้ 
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 “ลูกคา้”  หมายความวา่ บคุคลท ัว่ไป (Individual Investor) และนิตบิคุคล โดยไม่รวมถงึลูกคา้สถาบนัตามนิยาม

ส านกังาน ก.ล.ต. 

“หลกัทรพัย”์ หมายความวา่ หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ หรือสญัญาซื้อ

ขายลว่งหนา้ทีซ่ื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

 

ขอ้ 3 สมาชกิตอ้งด าเนินการและควบคุมใหพ้นกังานปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ กรณีทีส่มาชิกแต่งตัง้บุคคล

ใดเป็นตวัแทนเพือ่ท  าหนา้ทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) แนะน าลูกคา้หรอืแนะน ารายชื่อลูกคา้ใหแ้ก่สมาชกิเพือ่เปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ 

(2) ตดิต่อชกัชวนใหลู้กคา้มาเปิดบญัชเีพือ่ซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

ขอ้ 4 สมาชิกตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนเพือ่ท  าหนา้ทีต่าม ขอ้ 3 เฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลตามนิยามของผูแ้นะน าลูกคา้

ตามประกาศนี้เทา่นัน้ โดยสมาชกิตอ้งจ ากดัขอบเขตการปฏบิตัหินา้ทีข่องผูแ้นะน าลูกคา้ไว ้ดงันี้ 

(1) แนะน ารายชื่อลูกคา้ใหแ้ก่สมาชิกเพื่อเปิดบญัชีซื้อขายหลกัทรพัยห์รือท าหนา้ที่ติดต่อชกัชวนให ้

ลูกคา้มาเปิดบญัชเีพือ่ซื้อขายหลกัทรพัยก์บัสมาชกิ 

(2) เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัสมาชิก ไม่ว่ากระท าโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม โดยขอ้มูลเกี่ยวกบั

สมาชิกดงักล่าวอาจเป็นขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรูปแบบการใหบ้ริการและอตัราค่าธรรมเนียม วิธีการ

ใหบ้ริการ สถานทีต่ิดต่อ บุคคลทีส่ามารถติดต่อได ้รวมท ัง้อาจมกีารใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัสมาชิก 

ซึง่ขอ้มลูขา้งตน้นี้อาจจดัท าโดยสมาชกิหรอืบคุคลดงักลา่วก็ได ้ 

(3) แจกและรวบรวมเอกสารค าขอเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องสมาชกิ 

(4) ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชี 

(5) ประเมนิขอ้มลูของลูกคา้เบื้องตน้ใหเ้ป็นไปตามกลุม่ลูกคา้เป้าหมายทีส่มาชกิก าหนด 

 

1
ขอ้ 5 สมาชกิตอ้งก ากบัดูแลผูแ้นะน าลูกคา้ทีต่นแต่งตัง้เป็นตวัแทนตาม ขอ้ 3 ด าเนินการหรอืปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสมาชิกตามขอ้ 4 (2) ทีผู่แ้นะน าลูกคา้ท าหนา้ที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระท าโดยตรง

หรือผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม ใหม้ีความถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ท  าใหลู้กคา้เขา้ใจผิด 

ในฐานะ การด าเนินงาน หรอืการใหบ้รกิารของสมาชกิ 

(2) ต่ออายุการขึ้นทะเบยีนตามระยะเวลาทีส่มาคมก าหนด  

 

ขอ้ 6 หา้มสมาชิกอนุญาตใหพ้นกังานของสมาชิกทีป่ฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูอ้นุมตัิการเปิดบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย ์ผูใ้ห ้

ค าแนะน าในการซื้อขายหลกัทรพัย ์หรือผูร้บัค าส ัง่ซื้อขายหลกัทรพัยจ์ากลูกคา้ รวมท ัง้ผูร้บัทรพัยส์นิ จดัการหรือเก็บรกัษา

ทรพัยส์นิของลูกคา้เป็นผูแ้นะน าลูกคา้ 

 

 

                                                 
1
 ขอ้ 5 ยกเลกิโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2561 เรื่อง การปฏบิตังิานของสมาชกิในการแต่งต ัง้ผูแ้นะน าลูกคา้ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 

ธนัวาคม 2561 ใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 
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ขอ้ 7 สมาชิกตอ้งยกเลกิการแต่งตัง้ผูแ้นะน าลูกคา้และแจง้สมาคมทราบโดยไม่ชกัชา้ หากพบว่าผูแ้นะน าลูกคา้

กระท าการดงัต่อไปนี้ 

(1) เบยีดบงัหรอืแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบจากการปฏบิตังิาน 

(2) จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใหแ้ก่ลูกคา้อนัเนื่องมาจากการลงทนุ ซึง่มไิดเ้ป็นไปตามการ

ใหบ้รกิารโดยปกต ิ

(3) กระท าการหรืองดเวน้กระท าการอื่นใดในลกัษณะที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงแก่

ลูกคา้ และสมาชกิทีต่นเองผูกพนัตามขอ้ตกลง 

(4)  เรยีกรอ้งผลประโยชนใ์ดๆจากลูกคา้ไมว่า่กรณีใดๆ 

(5)  เรยีกเก็บหรอืรบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าตอบแทนจากลูกคา้ 

(6)  ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็เกี่ยวกบัสทิธิ หนา้ที ่และภาระผูกพนัของผูแ้นะน าลูกคา้ต่อลูกคา้หรอืสมาชกิ 

(7)  ท าสญัญาหรอืหนงัสอืใดๆ กบัลูกคา้ 

(8)  รบัรองผลตอบแทนจากการลงทนุกบัลูกคา้ 

(9)  รบัประกนัความเสยีหาย หรอืผลขาดทนุทีเ่กดิจากการลงทนุของลูกคา้ 

(10) แนะน าลูกคา้เมือ่สิ้นสุดอายกุารขึ้นทะเบยีน 

(11) กระท าการใดๆใหเ้ป็นทีเ่สือ่มเสยีหรืออาจเสื่อมเสยีหรือเห็นไดว้่าจะเป็นทางน าไปสู่ความเสือ่มเสยี

แก่สมาคม 

(12) กระท าการหรือใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลอืในการกระท าทุจริต ยกัยอก หรือฉอ้โกง ทรพัยส์นิของ

ลูกคา้ 

(13) ปกปิดขอ้มูลหรือยื่นเอกสารอนัเป็นเท็จต่อสมาชิกเพื่อช่วยเหลอืลูกคา้ เช่น ปกปิด ตกแต่งขอ้มูล 

เพือ่เปิดบญัชหีรอืเพือ่ใหไ้ดร้บัอนุมตัวิงเงนิเพิม่ 

 

ขอ้ 8 กรณีสมาชิกจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะน าลูกคา้ สมาชิกตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูแ้นะน าลูกคา้ตาม

หลกัเกณฑท์ีส่มาคมก าหนด 

 

ขอ้ 9 สมาชิกตอ้งจดัท าสญัญาแต่งตัง้ผูแ้นะน าลูกคา้ โดยก าหนดใหผู้แ้นะน าลูกคา้ยินยอมปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ

ของสมาคม ตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปจัจุบนั

และทีอ่าจมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขึ้นในอนาคต และตอ้งมสีาระส าคญัอย่างนอ้ยดงันี้ 

(1) สทิธิและหนา้ทีข่องสมาชกิและผูแ้นะน าลูกคา้ 

(2) รายละเอยีดของค่าตอบแทนในการแนะน าลูกคา้ 

(3) ขอ้หา้มหรอืขอ้จ ากดัในการแนะน าลูกคา้ของผูแ้นะน าลูกคา้ 

(4) สาระส าคญัอืน่ๆตามทีส่มาคมก าหนด 

 

ขอ้ 10 สมาชิกตอ้งจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัผูแ้นะน าลูกคา้ใหส้มาคมตามแบบและภายในระยะเวลาทีส่มาคม

ก าหนด 
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ขอ้ 11 สมาคมขอสงวนสทิธิความรบัผดิชอบในบรรดาความสูญเสยีหรือเสยีหายใดๆ ซึง่อาจเกิดขึ้นอนัเป็นผลจาก

การส ัง่การหรอืการด าเนินงานของสมาคมทีเ่กี่ยวกบัประกาศฉบบันี้หรือกฎเกณฑใ์ดๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปจัจุบนั

และทีอ่าจมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขึ้นในอนาคต 

 

ขอ้ 12 ในกรณีที่มขีอ้สงสยัหรือปญัหาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานตามประกาศฉบบันี้หรือกฎเกณฑใ์ดๆทีเ่กี่ยวขอ้งให ้

เลขาธิการสมาคมเป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาด 

 

ประกาศนี้มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2557 เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2557 
 
 
 
 (นางภทัธีรา  ดลิกรุ่งธีระภพ) 
 นายกสมาคม 


