- ฉบับประมวล ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
ที่ กส. 1/2557
เรือ่ ง การปฏิบตั งิ านของสมาชิกในการแต่งตัง้ ผูแ้ นะนาลูกค้า
--------------------------------------------------------โดยทีเ่ ห็นสมควรให้มกี ารเพิม่ เติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในการแต่งตัง้ ผู แ้ นะนาลูกค้า เพื่อ
เป็ นการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในการแต่งตัง้ ตัวแทนที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ บริษทั ประกันภัย บริษทั
ประกันชีวติ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษทั ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พนักงานสมาชิกทีไ่ ม่ใช่ผูแ้ นะนาการลงทุน
รวมทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัว่ ไปซึง่ ขึ้นทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนาลูกค้าของสมาคม (Introducing Broker Agent) เพือ่
แนะนาลูกค้าหรือแนะนารายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพือ่ เปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพ ย์ หรือทาหน้าทีต่ ิดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิ ด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั สมาชิก โดยได้รบั ค่ าตอบแทนสาหรับการแนะนาลูกค้า ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีระบบ
ควบคุมภายในทีด่ ี
อ้า งถึง หนัง สือ เวีย น ที่ กลต.ธ.(ว) 5/2544 เรื่ อ ง การตัง้ ตัว แทนหรื อ นายหน้า ของบริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ และ
หนังสือเวียนที่ ธ.(ว) 1/2546 เรื่อง การอนุ ญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ทาหน้าที่แนะนาลูกค้าให้กบั บริษทั หลักทรัพย์ สมาคม
บริษทั หลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมจึงเห็นควรกาหนดเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกใน
การแต่งตัง้ ผูแ้ นะนาลูกค้า เพือ่ ให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบตั ดิ งั นี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียน นิติบุคคล และบุคคลทัว่ ไปเพือ่ ทาหน้าทีแ่ นะนาลูกค้า
ให้กบั บริษทั หลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“สมาชิก” หมายความว่า บริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“ผูแ้ นะนาลูกค้า” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษทั ประกันภัย บริษทั ประกันชีวติ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน บริษทั ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พนักงานสมาชิกทีไ่ ม่ใช่ผูแ้ นะนาการลงทุน รวมทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ทัว่ ไปซึง่ ขึ้นทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนาลูกค้า (Introducing Broker Agent) ตามหลักเกณฑ์ทส่ี มาคมกาหนด เพือ่ แนะนาลูกค้า
หรือแนะนารายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพือ่ เปิ ดบัญชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์ หรือทาหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กบั สมาชิก โดยได้รบั ค่าตอบแทนสาหรับการแนะนาลูกค้า

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลทัวไป
่ (Individual Investor) และนิตบิ คุ คล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยาม
สานักงาน ก.ล.ต.
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 3 สมาชิกต้องดาเนินการและควบคุมให้พนักงานปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามประกาศนี้ กรณีทส่ี มาชิกแต่งตัง้ บุคคล
ใดเป็ นตัวแทนเพือ่ ทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) แนะนาลูกค้าหรือแนะนารายชื่อลูกค้าให้แก่สมาชิกเพือ่ เปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์
(2) ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีเพือ่ ซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อ 4 สมาชิกต้องแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ทาหน้าทีต่ าม ข้อ 3 เฉพาะบุคคลหรือนิติบุคคลตามนิยามของผูแ้ นะนาลูกค้า
ตามประกาศนี้เท่านัน้ โดยสมาชิกต้องจากัดขอบเขตการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ นะนาลูกค้าไว้ ดังนี้
(1) แนะนารายชื่อลู กค้าให้แก่ สมาชิกเพื่อเปิ ดบัญชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์หรือทาหน้าที่ติดต่ อชักชวนให้
ลูกค้ามาเปิ ดบัญชีเพือ่ ซื้อขายหลักทรัพย์กบั สมาชิก
(2) เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมาชิก ไม่ว่ากระทาโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม โดยข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกดังกล่าวอาจเป็ น ข้อ มูลที่เกี่ ยวกับรู ปแบบการให้บริการและอัตราค่ า ธรรมเนียม วิธี การ
ให้บริการ สถานทีต่ ิดต่อ บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ รวมทัง้ อาจมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับสมาชิก
ซึง่ ข้อมูลข้างต้นนี้อาจจัดทาโดยสมาชิกหรือบุคคลดังกล่าวก็ได้
(3) แจกและรวบรวมเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของสมาชิก
(4) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี
(5) ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็ นไปตามกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายทีส่ มาชิกกาหนด
1

ข้อ 5 สมาชิกต้องกากับดูแลผูแ้ นะนาลูกค้าทีต่ นแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนตาม ข้อ 3 ดาเนินการหรือปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมาชิกตามข้อ 4 (2) ทีผ่ ู แ้ นะนาลูกค้าทาหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทาโดยตรง
หรือผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่ อความเป็ นจริง และไม่ทาให้ลูกค้า เข้าใจผิด
ในฐานะ การดาเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก
(2) ต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาทีส่ มาคมกาหนด

ข้อ 6 ห้ามสมาชิกอนุ ญาตให้พนักงานของสมาชิกทีป่ ฏิบตั ิหน้า ที่เป็ นผูอ้ นุ มตั ิการเปิ ดบัญชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์ ผู ใ้ ห้
คาแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผูร้ บั คาสัง่ ซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า รวมทัง้ ผูร้ บั ทรัพย์สนิ จัดการหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ของลูกค้าเป็ นผูแ้ นะนาลูกค้า

1

ข้อ 5 ยกเลิกโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2561 เรื่อง การปฏิบตั งิ านของสมาชิกในการแต่งตัง้ ผูแ้ นะนาลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2561 ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
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ข้อ 7 สมาชิกต้องยกเลิกการแต่งตัง้ ผู แ้ นะนาลูกค้า และแจ้งสมาคมทราบโดยไม่ชกั ช้า หากพบว่าผู แ้ นะนาลู กค้า
กระทาการดังต่อไปนี้
(1) เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบตั งิ าน
(2) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึง่ มิได้เป็ นไปตามการ
ให้บริการโดยปกติ
(3) กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่
ลูกค้า และสมาชิกทีต่ นเองผูกพันตามข้อตกลง
(4) เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้าไม่วา่ กรณีใดๆ
(5) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
(6) ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของผูแ้ นะนาลูกค้าต่อลูกค้าหรือสมาชิก
(7) ทาสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้า
(8) รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
(9) รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการลงทุนของลูกค้า
(10) แนะนาลูกค้าเมือ่ สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
(11) กระทาการใดๆให้เป็ นทีเ่ สือ่ มเสียหรืออาจเสื่อมเสียหรือเห็นได้ว่าจะเป็ นทางนาไปสู ่ความเสือ่ มเสีย
แก่สมาคม
(12) กระทาการหรือให้การสนับสนุ นช่วยเหลือในการกระทาทุจริต ยักยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สนิ ของ
ลูกค้า
(13) ปกปิ ดข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็ นเท็จต่อสมาชิกเพื่อช่วยเหลือลูกค้า เช่น ปกปิ ด ตกแต่งข้อมูล
เพือ่ เปิ ดบัญชีหรือเพือ่ ให้ได้รบั อนุมตั วิ งเงินเพิม่
ข้อ 8 กรณี สมาชิกจ่ายค่ าตอบแทนให้แก่ ผูแ้ นะนาลู กค้า สมาชิกต้องจ่ายค่ าตอบแทนให้กบั ผู แ้ นะนาลู กค้า ตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี มาคมกาหนด
ข้อ 9 สมาชิกต้องจัดทาสัญญาแต่งตัง้ ผู แ้ นะนาลูกค้า โดยกาหนดให้ผูแ้ นะนาลูกค้ายินยอมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของสมาคม ตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั
และทีอ่ าจมีการแก้ไข เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมขึ้นในอนาคต และต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(1) สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกและผูแ้ นะนาลูกค้า
(2) รายละเอียดของค่าตอบแทนในการแนะนาลูกค้า
(3) ข้อห้ามหรือข้อจากัดในการแนะนาลูกค้าของผูแ้ นะนาลูกค้า
(4) สาระสาคัญอืน่ ๆตามทีส่ มาคมกาหนด
ข้อ 10 สมาชิกต้องจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับผู แ้ นะนาลูกค้าให้สมาคมตามแบบและภายในระยะเวลาทีส่ มาคม
กาหนด
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ข้อ 11 สมาคมขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบในบรรดาความสู ญเสียหรือเสียหายใดๆ ซึง่ อาจเกิดขึ้นอันเป็ นผลจาก
การสังการหรื
่
อการดาเนินงานของสมาคมทีเ่ กี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือกฎเกณฑ์ใดๆทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั
และทีอ่ าจมีการแก้ไข เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมขึ้นในอนาคต
ข้อ 12 ในกรณีท่มี ขี อ้ สงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิง านตามประกาศฉบับนี้หรือกฎเกณฑ์ใดๆทีเ่ กี่ยวข้องให้
เลขาธิการสมาคมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด

ประกาศนี้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
นายกสมาคม
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