
สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อดูแลบญัชีของลูกคา 

______________________________________________________________________________________ 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยมีมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับทรัพยสินของลูกคา สมาคมบริษัทหลักทรัพยจึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
เพ่ือดูแลบัญชีของลูกคา เพ่ือใหสมาชิกถือเปนแนวปฏิบัติตอไป 
 
1. การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลของลูกคา 

1.1. การเปล่ียนแปลงชื่อ – นามสกุล 
ก) ลูกคาสงคําสั่งแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทหลักทรัพย พรอมทั้งแนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)  หรือหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย ฉบับใหม ที่ออกไมเกิน 6 เดือน( สําหรับนิติบุคคล) และสําเนาเอกสารแสดงการ
เปล่ียนแปลงชื่อ-นามสกุล ที่ออกโดยหนวยงานราชการ 

ข) ลูกคาสงการดตัวอยางลายมือชื่อฉบับใหมมายังบริษัทหลักทรัพย (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 
ค) เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยสงคําสั่งพรอมเอกสารประกอบ (ถามี) ใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพย  
ง) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อ ใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีลูกคาเคย

ใหไวกับทางบริษัทหลักทรัพย กอนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ   
 

1.2 การเปล่ียนแปลงที่อยูอาศัย  
ก) ลูกคาสงคําสั่งแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทหลักทรัพย  พรอมทั้งแนบ

เอกสารประกอบ เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับใหม เปนตน ยกเวนการเปลี่ยนรหัสไปรษณียโดยบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด 

ข) เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยสงคําสั่งพรอมเอกสารประกอบ (ถามี) ใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ค) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อ ใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีลูกคาเคย

ใหไวกับทางบริษัทหลักทรัพย กอนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ   
 

1.3 การเปล่ียนแปลงที่อยูในการติดตอสงเอกสารทางไปรษณีย 
ก) ลูกคาสงคําสั่งแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทหลักทรัพย   
ข) เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยสงคําสั่งพรอมเอกสารประกอบ (ถามี) ใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ค) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อ ใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีลูกคาเคย

ใหไวกับทางบริษัทหลักทรัพย กอนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ นอกจากนี้ ใหตรวจสอบ
วา ที่อยูใหมเปนที่อยูเดียวกับเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยหรือไม ทั้งนี้ กําหนดเวลาในการ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย  

ง) หลังการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการจัดสงหนังสือยืนยันการ
เปล่ียนแปลงขอมูลกลับไปยังลูกคา   
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1.4 การเปล่ียนแปลงวิธีการชําระราคา 
ก) ลูกคาสงคําสั่งแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทหลักทรัพย 
ข) ลูกคาสงสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมายังบริษัทหลักทรัพย (กรณีลูกคาใช ATS)   
ค) เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยสงคําสั่งพรอมเอกสารประกอบ (ถามี) ใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 
ง) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อ ใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีลูกคาเคย

ใหไวกับทางบริษัทหลักทรัพย โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ชื่อผูรับผลประโยชนตองเปนชื่อของลูกคา
หรือเปนบัญชีรวมกับคูสมรสเทานั้น 

จ) ในกรณีเปล่ียนวิธีการชําระราคาเปน ATS หรือเปล่ียนแปลงบัญชี ATS บริษัทหลักทรัพยจะ
เปล่ียนแปลงการชําระราคาใหกับลูกคา ก็ตอเมื่อไดรับการยืนยันจากธนาคารแลวเทานั้น 

 
1.5  การเปล่ียนแปลงผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการ 

ก) ลูกคาสงคําสั่งแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนลายลักษณอักษร มายังบริษัทหลักทรัพย 
ข) เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยสงคําสั่งพรอมเอกสารประกอบ (ถามี) ใหฝายปฏิบัติการหลักทรัพย   
ค) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อ ใหตรงกับตัวอยางลายมือชื่อท่ีลูกคาเคย

ใหไวกับทางบริษัทหลักทรัพย    และติดตอกลับไปยังลูกคาเพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล  กอน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ เฉพาะในกรณีที่การมอบอํานาจมิไดมีการมอบอํานาจใหแก
คูสมรส หรือบุตร และกรณีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจดําเนินการโอนทรัพยสินของลูกคาไปยัง
บุคคลที่สามได  อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยอาจใชดุลยพินิจในการกําหนดเรื่องที่จะใหเจาหนาที่
ดําเนินการติดตอกลับตามที่เห็นสมควร 

 
2. การถอน โอนทรัพยสิน และการสงมอบหลักทรัพย 

ก) ลูกคาจัดสงคําสั่งการถอนเงิน หรือโอนทรัพยสิน เปนลายลักษณอักษร ใหกับฝายปฏิบัติการหลักทรัพยของ
บริษัทหลักทรัพย  

ข) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อใหตรงกับตัวอยางลายมือท่ีลูกคาเคยใหไวกับ
ทางบริษัทหลักทรัพย  หากลูกคาไมไดติดตอมายังฝายปฏิบัติการหลักทรัพยโดยตรง เจาหนาที่ตอง
ดําเนินการติดตอกลับไปยังลูกคาเพ่ือยืนยันการ ถอน โอน ทรัพยสิน  เฉพาะในกรณีที่เปนการโอนไปยังชื่อ
ของบุคคลที่สาม หรือโอนไปยังบริษัทหลักทรัพยอื่น ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพยอาจใชดุลยพินิจในการกําหนด
มูลคาของสินทรัพยของการโอนในแตละครั้ง เพ่ือเปนการกําหนดวาเจาหนาที่ควรจะติดตอกลับไปยังลูกคา
เมื่อใด เพ่ือลดภาระของบริษัทหลักทรัพย 

ค) บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการจัดสงเอกสารใบยืนยันการถอน โอนทรัพยสินแจงกลับไปยังลูกคาโดยตรง 
โดยอาจจัดสงทางไปรษณีย ตามที่อยูที่แจงไวกับทางบริษัทหลักทรัพย  

ง) สําหรับลูกคาที่มีการเคลื่อนไหวของทรัพยสิน บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการจัดสงรายงานเคลื่อนไหวของ
ทรัพยสินใหลูกคาทุกส้ินเดือน  กรณีที่ไมมีการเคล่ือนไหว จะดําเนินการจัดสงรายงานทรัพยสินคงเหลือให 
ปละ 2 ครั้ง  ในเดือน กรกฎาคม และมกราคม  หรือ 6 เดือนครั้งหนึ่ง  โดยจัดสงไมเกินวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป 
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3. การรับชําระราคาและการรับฝากเงิน 
ก) ลูกคาตองกรอกรายละเอียดในเอกสารการนําฝากเงินใหครบถวน โดยระบุ ชื่อ เลขที่บัญชี  หรือ ระบุ

วัตถุประสงคการฝากใหชัดเจน โดยใหจัดสงมายังฝายปฏิบัติการหลักทรัพยโดยตรง หรือโดยการสงทาง
โทรสาร (Fax) มายังฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 

ข) กรณีที่ลูกคากรอกรายละเอียดไมชัดเจนเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการติดตอเพ่ือยืนยัน
กับลูกคา 

ค)  กรณีที่ลูกคาไมไดจัดสงเอกสารการนําฝากมายังฝายปฏิบัติการหลักทรัพยโดยตรง และเอกสารมิไดระบุวา
เขาบัญชีของลูกคารายใด โดยมีเพียงเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยเปนผูแจง  เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
หลักทรัพยตองดําเนินการติดตอเพ่ือยืนยันกับลูกคา โดยใหบันทึกวารับเอกสารมาโดยวิธีใด  หากมาจาก
เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยใหระบุชื่อเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยทานนั้น ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยอาจ
ใชดุลยพินิจในการกําหนดมูลคาของเงินฝากสําหรับการติดตอแตละครั้ง 

ง) กรณีที่ลูกคาไมสามารถนําสงเอกสารการชําระเงินได  ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพยในการสอบ
ยันลูกคา  

จ) กรณีที่มีการชําระราคา และ/หรือ รับฝากเงินที่เขาขายผิดปกติ หรือตองสงสัย เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
หลักทรัพยตองดําเนินการติดตอกลับไปหาลูกคาเพ่ือยืนยันการชําระเงิน 

ฉ) บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการออกเอกสารใบรับฝากเงินเพ่ือยืนยันการฝากเงินใหกับลูกคา โดยจัดสง
ใหกับลูกคาโดยตรง 

 
4. ธุรกรรมผิดปกติท่ีบริษัทหลักทรัพยตองสังเกตและตรวจสอบเพิ่มเติม  

(บริษัทหลักทรัพยควรปรับปรุงลักษณะธุรกรรมที่ผิดปกติ ใหเปนปจจุบันพรอมทั้งเผยแพรใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน) 
ก)   ธุรกรรมผิดปกติที่ตองสังเกต มีดังนี้ 

(1) การขอเพิ่มวงเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งมากผิดปกติ 
(2)  การชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย / หรือนําฝากเงิน โดยเช็คเรียงกัน สําหรับหลายบัญชี 
(3)  การชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย/หรือนําฝากเงิน โดยใชเช็ค 1 ฉบับ หรือฝากเงิน 1 รายการ เพ่ือชําระ

เงินกับหลายบัญช ี
(4)  การชําระคาซื้อหลักทรัพย/หรือนําฝากเงิน จากบุคคลอื่นที่มิใชเจาของบัญชี 
(5)  การชําระคาซื้อหลักทรัพย/หรือนําฝากเงิน ในจํานวนเงินที่สูงกวาปกติ 
(6)  การชําระคาซื้อหลักทรัพย/หรือนําฝากเงิน โดยมีการแตกยอดเงินเปนหลาย ๆ ยอด ตอการชําระครั้ง

เดียว 
(7)  การชําระคาซื้อบางสวน และฝากหลักประกันบางสวนในจํานวนที่มีนัยสําคัญที่เขาขายผิดปกติ 
(8) การฝาก ถอน โอนและรับโอนหลักทรัพย และการวางหลักประกัน โดยบุคคลอื่นที่ไมใชเจาของบัญชี 
(9) เอกสารหลักฐานและลายมือชื่อท่ีเปนที่สงสัยวา มาจากบุคคลที่มิใชเจาของบัญชี  หรือมีการปลอม

แปลงเอกสารหลักฐานหรือลายมือชื่อของลูกคา 
ข)   ใหเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยและเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยสังเกตธุรกรรมผิดปกติดังกลาว ที่

อาจนําไปสูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอลูกคาและบริษัทหลักทรัพย   โดยหากพบธุรกรรมผิดปกติใหแจง
หนวยงานกํากับดูแลหรือตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบเชิงลึกตอไป 
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ค)   ใหหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล หรือตรวจสอบภายในของบริษัทหลักทรัพย สุมตรวจสอบพฤติกรรมที่
ผิดปกติของลูกคาอยางสม่ําเสมอ  หากพบเห็นความผิดปกติใหรายงานผูบริหารระดับสูงของบริษัท
หลักทรัพยทราบ และหากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบริษัทหลักทรัพยมีสวนชวยสนับสนุน จะตองดําเนินการ
ลงโทษตามนโยบายของแตละบริษัทดวย  

ง)    ในกรณีที่ลักษณะธุรกรรมที่ผิดปกติที่บริษัทหลักทรัพยตรวจพบอาจนําไปสูการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงิน
หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยที่ผิดปกติ (false trading)   บริษัทหลักทรัพยควร
ประสานงานใหหนวยงานทางการที่เกี่ยวของทราบถึงธุรกรรมผิดปกติ และดําเนินการตอธุรกรรมที่ผิดปกติ
ดังกลาวโดยไมชักชา (self reporting) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  และไมควรแพรงพรายขอมูลเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและการรายงานใหลูกคาหรือบุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด   

 
5.   การทบทวนบัญชีลูกคา 

ก) บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการทบทวนบัญชีลูกคาอยางนอยตามแนวทางการปฏิบัติงานสมาคมบริษัท
หลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) 

ข) ในกรณีที่บัญชีของลูกคาไมมีการเคล่ือนไหวในการทําธุรกรรมซ้ือ / ขาย / ฝาก / ถอน / โอนเกินกวา 1 ป 
(Inactive Account ) และ ไมไดรับการทบทวนบัญชีตามที่กําหนดขางตน ควรพิจารณาเปล่ียนสถานะของ
บัญชีลูกคา เชน ใหขายไดเทานั้น (Sell-only) หรือหยุดพัก (Halt) บัญชีนั้น อยางไรก็ตาม หากลูกคา
ประสงคจะโอนหุนเขามาในบัญชีดังกลาว บริษัทหลักทรัพยจะตองดําเนินการทบทวนบัญชีลูกคากอนที่จะ
ยินยอมใหลูกคาขายหุนที่รับโอนนี้ได 

 
6.    การรับฝากใบหุนจากลูกคา 

ก) ลูกคาจัดสงคําส่ังการฝากใบหุนใหกับฝายปฏิบัติการหลักทรัพย พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและใบหุนซึ่งเจาของใบหุนลงนามสลักหลังการโอน 

ข) ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยตองดําเนินการตรวจสอบลายมือชื่อหลังใบหุน ใหตรงกับลายมือชื่อบนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ค) ฝายทะเบียนหุนกรอกแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพยเพ่ือสงใบหุนเขาฝากในระบบ Scripless และ
ควรจะบันทึกหุนเขาระบบเมื่อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ไดยืนยันการรับ
ฝากหุนเขาระบบเรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาบันทึกหุนเขาระบบกอนไดรับการยืนยันจาก TSD 
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท แลวแตกรณี 

 
 
 

__________________________________________________ 
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