- ฉบับประมวล แนวทางการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
--------------------------------------------------------เพือ่ เป็ นการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของสมาชิกในการพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
รายย่อยให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ข้อ 9 โดยความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษทั
หลักทรัพย์ไทย ด้วยความร่วมมือของชมรมผู ด้ ู แลการปฏิบตั ิงานด้านหลักทรัพย์ และชมรมปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ จึง
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน เรื่อง การพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบตั ิงานของบริษทั หลักทรัพย์ในการพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้ารายย่อย ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
ข้อ 2. ในแนวทางการปฏิบตั ิงานนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“ลูกค้า” หมายความว่า ลูกค้ารายย่อยทีไ่ ม่ใช่ลูกค้าสถาบัน
นอกเหนือจากคาที่บญั ญัติไว้ขา้ งต้น ให้คาที่ปรากฏในแนวทางการปฏิบตั ิงานฉบับนี้มคี วามหมายเป็ นไปตาม
นิยามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุ รกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 3. สมาชิกควรกาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทีเ่ ป็ น
ลายลัก ษณ์ อ กั ษรและได้ร บั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษ ทั หรื อ คณะกรรมการอื่น ที่ได้ร บั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยระเบียบวิธีปฏิบตั ดิ งั กล่าวควรครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่างๆตามแนวทางการปฏิบตั งิ านนี้
ข้อ 4. การกาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
โดยที่การกาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเป็ นการกาหนดอานาจซื้อของลูกค้าซึ่งจะมีผลกระทบต่ อ
ความเสี่ยงของสมาชิกหากลูกค้าผิดนัดชาระหนี้หรือส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า ดังนัน้ สมาชิกควรมีการกาหนดวงเงินของ
ลูกค้าต่อราย เทียบเคียงกับขนาดของเงินกองทุนของสมาชิกอย่างเหมาะสม เพือ่ มิให้เกิดการกระจุกตัวในการให้วงเงินแก่
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทัง้ เพือ่ มิให้สมาชิกให้วงเงินลูกค้าสู งเกินฐานะของบริษทั อันอาจจะส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยรวม
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นอกจากการกาหนดขนาดวงเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีเหมาะสมกับบริษทั แลว้ สมาชิกควรกาหนดวงเงิน ให้
เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ การรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (KYC/CDD) ตามระเบียบของสมาชิก ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา
สมาชิกควรวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้าด้วยความรอบคอบรัดกุม โดยตรวจสอบ
ความมัน่ คง สมา่ เสมอ และความสมเหตุสมผลของฐานะการเงิน แหล่งที่มาของรายได้จากอาชีพหรือธุ รกิจหลัก และ
ทรัพย์สนิ ทีล่ ูกค้านามาแสดงต่อสมาชิก รวมทัง้ เอกสารทีป่ ระกอบการพิจารณาควรมาจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ เช่น
(1) เอกสารแสดงรายการทรัพย์สนิ ทีล่ ูกค้านามาแสดงต่อสมาชิก ควรเป็ นเอกสารทีแ่ สดงถึงทรัพย์สนิ ที่
มีสภาพคล่องและปลอดจากภาระผูกพันและเพียงพอต่อการพิจารณากาหนดวงเงิน และความสมเหตุสมผลของการเป็ นผู ้
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารเฉลีย่ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน พันธบัตร บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิ
๋
นที่
สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก หุน้ กู ้ หลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยวงเงินทีล่ ูกค้าได้รบั ไม่ควรเกิน 3 เท่าของ
มูลค่าเฉลีย่ รวมของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาแสดงดังกล่าว
ในกรณีทเ่ี อกสารแสดงรายการทรัพย์สนิ ทีล่ ูกค้านามาแสดงระบุถงึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ทล่ี ูกค้ามี
ไว้กบั สมาชิกอื่น หลักทรัพย์นนั้ ควรเป็ นหลักทรัพย์ท่ปี ลอดจากภาระผู กพัน และปรากฏข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็น
ความเคลือ่ นไหวของหลักทรัพย์ในบัญชี เช่น
(ก) รายงานการเคลือ่ นไหวของหลักทรัพย์ (movement)
(ข) การซื้อขายหรือยอดหลักทรัพย์คงเหลือรายเดือนย้อนหลังมากกว่า 1 เดือน
โดยวงเงินทีล่ ูกค้าได้รบั ไม่ควรเกิน 1 เท่าของมูลค่าเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่กบั สมาชิกอืน่ ทีน่ ามาแสดง
อย่างไรก็ตามสมาชิกอาจนายอดทรัพย์สนิ คงเหลือล่าสุด หรือยอดทรัพย์สินสู งสุดทีน่ ามาแสดงมา
พิจารณาร่วมด้วยได้ โดยบริษทั สมาชิกควรพิจารณาเอกสารทางการเงินอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผล
ทัง้ นี้ การคานวณมูลค่าเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ อาจใช้การคานวณแบบ simple average หรือ weighted
average ตามเวลา ตามความเหมาะสมกับปริมาณข้อมูลหรือลักษณะข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า
(2) หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานแสดงแหล่งทีม่ าของรายได้หรือประวัติการเดินบัญชีธนาคาร โดย
วงเงินที่ลูกค้าจะได้รบั ไม่ควรเกิน 12 เท่าของรายได้ประจาต่อเดือน ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ลี ูกค้ามีรายได้ประจาจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิ (เช่น ทีด่ นิ อาคาร รถยนต์) สมาชิกควรตรวจสอบรายได้และแหล่งทีม่ าของรายได้จากหลักฐานทีน่ ่าเชื่อถือได้
เป็ นสาคัญ
(3) สาหรับลูกค้าทีเ่ ป็ นเจ้าของกิจการ วงเงินทีไ่ ด้รบั ไม่ควรเกิน 1 เท่าของผลคูณระหว่างส่วนของผูถ้ อื
หุน้ กับสัดส่วนการถือหุน้ ของลูกค้าในกิจการดังกล่าว
4.2 กรณีลูกค้านิตบิ คุ คล
สมาชิกควรพิจารณางบการเงินปี ลา่ สุดทีผ่ ่านการตรวจสอบแลว้ ซึง่ ได้แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด (ถ้ามี) โดยวงเงินทีล่ ูกค้านิตบิ คุ คลจะได้รบั ไม่ควรเกิน 1 เท่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินดังกล่า ว
4.31 กรณีบญั ชี Cash Balance
ลูกค้าทีเ่ ปิ ดบัญชี Cash Balance สมาชิกควรพิจารณาให้วงเงินในการซื้อขายไม่เกินเงินสดหรือเงินค่า
ขายหลักทรัพย์ท่วี างเป็ นหลักประกันในการชาระราคา ซึ่งในกรณี น้ ีบริษทั ควรนาข้อมูลจากการทาการรู จ้ กั ลู กค้า และ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) มาพิจารณากาหนดเกณฑ์จานวนเงินรับโอนสาหรับลูกค้าแต่ละ
รายหรือแต่ละกลุม่
1

แก้ไขเพิม่ เติมโดยแนวทางการปฏิบตั งิ าน เรื่อง การพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
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ในกรณี ท่ลี ูกค้าไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงินของลูกค้า เกณฑ์จานวนเงินดังกล่าวไม่ควร
เกิน 500,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกมีกระบวนการหรือขัน้ ตอนในการพิจารณาปัจจัยเชิงคุ ณภาพด้า นอื่น
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ อาชีพ ตาแหน่งงาน รายได้ แหล่งทีม่ าของรายได้ สถานทีท่ างาน หรือ อายุ เป็ นต้น
โดยข้อมูลทีน่ ามาพิจารณามาจากแหล่งทีเ่ ชื่ อถือได้และมีความสมเหตุสมผล และพิจารณาจากข้อมูลหลายปัจจัยร่วมกัน
สมาชิกอาจพิจารณากาหนดเกณฑ์จานวนเงินรับโอนเพิม่ ได้ แต่ทงั้ นี้เกณฑ์จานวนเงินรับโอนภายหลังการพิจารณาปัจจัยเชิง
คุณภาพเพิม่ เติม ไม่ควรเกิน 1,000,000 บาท
หากลูกค้ามีการโอนเงินเข้ามาหรือยอดเงินโอนสะสมสู งกว่าเกณฑ์จานวนเงินนัน้ บ่อยครัง้ หรืออย่างมี
นัย ส าคัญ ทางบริ ษ ทั จะต้อ งด าเนิ น การทบทวนการรู จ้ กั ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า
(KYC/CDD) รวมทัง้ ทบทวนฐานะการเงินของลูกค้า หากพบว่าข้อมูลในการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าไม่เพียงพอเมือ่ เทียบกับจานวนเงินทีโ่ อนเข้ามา ให้ดาเนินการกระบวนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิม่ เติม
โดยการทบทวนฐานะการเงินของลูกค้าควรมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนการทบทวนทานองเดียวกับการ
พิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า กรณีลูกค้าปัจจุบนั ของบริษทั อาจใช้ขอ้ มูลมูลค่าทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่กบั บริษทั
สุทธิทป่ี ลอดภาระผูกพันเป็ นแนวทางในการกาหนดเกณฑ์จานวนเงิน
อนึ่ง สมาชิกควรวิเคราะห์และกาหนดขนาดวงเงินซื้อขายหลัก ทรัพย์ของลูกค้าโดยพิจารณาถึงตัวตน
ของลูกค้า พฤติกรรมทีอ่ าจบ่งชี้ถงึ การเป็ น Nominee ของบุคคลอืน่ ด้วย
ข้อ 5. ขัน้ ตอนการพิจารณาและผูม้ อี านาจในการอนุมตั วิ งเงิน
โดยทีส่ มาชิกควรมีการพิจารณากาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ทร่ี ดั กุมและรอบคอบเพียงพอ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่า
สมาชิกกาหนดวงเงินได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถในการชาระหนี้ของลู กค้าและความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้
สมาชิกจึงควรกาหนดขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุมตั วิ งเงิน ดังนี้
5.1 สมาชิกควรกาหนดผูม้ อี านาจอนุ มตั ิวงเงินในแต่ละลาดับชัน้ ไว้ให้ชดั เจน และในกรณี ทเ่ี ป็ นการอนุ มตั ิ
วงเงินจานวนสู ง สมาชิกควรเพิ่มความรัดกุมในการพิจารณามากยิ่งขึ้น เช่น ควรผ่านการพิจารณาของบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบอานาจอนุมตั ิ คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน (credit committee) หรือคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นต้น
5.2 ในการขออนุ มตั ิและการอนุ มตั ิวงเงิน ผูข้ ออนุ มตั ิและผูอ้ นุ มตั ิควรจัดทาบันทึกความเห็นและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาทีช่ ดั เจนในทุกขัน้ ตอนของการพิจารณาวงเงิน เช่น เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด ผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่
การตลาด ผู อ้ นุ มตั ิวงเงินตามลาดับชัน้ และในกรณี ผูท้ ่เี กี่ยวข้องมีความเห็นไม่สอดคล อ้ งกัน ควรจะบันทึกความเห็น
ดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
5.3 ผู อ้ นุ มตั ิวงเงินควรพิจารณาอนุ มตั ิตามหลักเกณฑ์ท่สี มาชิกกาหนด ในกรณี วงเงินที่ขออนุ มตั ิสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนด สมาชิกควรมีขนั้ ตอนดาเนินการเพิม่ เติมดังนี้
5.3.1 กรณี วงเงินที่ขออนุ มตั ิอยู่ในข่ายที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษทั มอบอานาจ
อนุมตั ไิ ว้ตามลาดับชัน้ จะพิจารณาอนุมตั ไิ ด้
(1) ผูข้ ออนุ มตั ิควรจัดทาบันทึกความเห็นและเหตุผลโดยละเอียดเสนอต่อบุคคลหรือคณะบุคคลเพือ่
พิจารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
(2) ในการพิจารณาวงเงิน บุคคลหรือคณะบุคคลควรระบุเหตุผลทีช่ ดั เจนในการอนุมตั วิ งเงิน
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(3) บุคคลหรือคณะบุคคลควรจัดทารายงานการพิจารณาอนุ มตั ิวงเงินตาม 5.3.1(2) ของลูกค้าทีข่ อ
อนุมตั วิ งเงินสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ ในการประชุมครัง้ แรกภายหลังจากทีม่ กี าร
พิจารณาอนุ มตั ิวงเงินดังกล่าว ซึง่ ไม่ควรเกิน 3 เดือนนับจากวันที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้พจิ ารณาอนุ มตั ิวงเงินนัน้ ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ไม่เห็นด้วยกับการอนุมตั วิ งเงินให้ลูกค้ารายใด สมาชิกควรทบทวนวงเงินของลูกค้ารายนัน้ ทันที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้คณะบุคคลดูแลติดตามรายการทีอ่ นุมตั ิต่างจากแนวทางที่
บริษทั กาหนดและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการทีม่ นี ยั สาคัญ
5.3.2 กรณีวงเงินทีข่ ออนุมตั ไิ ม่อยู่ในข่ายทีบ่ คุ คลหรือคณะบุคคลตาม 5.3.1 จะพิจารณาอนุมตั ไิ ด้
(1) ผูข้ ออนุ มตั ิควรจัดทาบันทึกความเห็นและเหตุผลโดยละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
(2) ในการพิจารณาวงเงิน คณะกรรมการบริษทั ควรระบุเหตุผลทีช่ ดั เจนในการอนุมตั วิ งเงิน
5.4 สมาชิกควรจัดเก็บและเรียกดูขอ้ มูลของลูกค้าทีส่ มาชิกให้วงเงินไม่เป็ นไปตามข้อ 4. การกาหนดวงเงิน
ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ได้ทนั ทีเมือ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ
5.5 ในกรณี ท่มี ีเหตุจาเป็ นที่สมาชิกเห็นสมควรจะพิจารณาเพิ่มวงเงินชัว่ คราวให้แก่ ลูกค้า สมาชิกควร
กาหนดขัน้ ตอนการพิจารณาและผู ม้ ีอานาจอนุ มตั ิวงเงินชัว่ คราว รวมทัง้ ระบุเหตุผลและระยะเวลาของวงเงินชัว่ คราว
ดังกล่าวให้ชดั เจน เช่น
ในกรณีทก่ี ารขออนุ มตั ิวงเงินชัว่ คราวข้างต้นอาจทาให้วงเงินของลูกค้าสู งกว่าเกณฑ์ปกติ (เช่น เกณฑ์
ปกติกาหนดวงเงินสู งสุด 1,000,000 บาท สมาชิกอนุ มตั ิวงเงินตอนที่เปิ ดบัญชี 800,000 บาท และจะขออนุ มตั ิวงเงิน
ชัว่ คราวเกินกว่า 200,000 บาท) สมาชิกควรปฏิบตั ิในทานองเดียวกับการพิจารณาอนุ มตั ิ วงเงินสู งกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดตาม
5.3.1 หรือ 5.3.2 โดยอนุโลม
ในการเพิม่ วงเงินชัว่ คราวดังกล่าว สมาชิกควรกาหนดอัตราสู งสุดของวงเงินชัว่ คราวตามสัดส่วนของ
วงเงินเดิมทีจ่ ะไม่ทาให้วงเงินของลูกค้าเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น วงเงินชัว่ คราวไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินเดิม)
นอกจากนี้ สมาชิกควรดาเนินการทีส่ ามารถทาให้มนั ่ ใจได้วา่ การเพิม่ วงเงินชัว่ คราวเป็ นการอนุมตั ิเพือ่
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ และควรกลับไปสู ่วงเงินเดิมโดยเร็ว ซึ่งหากสมาชิกมีการอนุ มตั ิ
วงเงินชัว่ คราวให้ลูกค้ารายใดบ่อยครัง้ สมาชิกควรพิจารณาทบทวนวงเงินของลูกค้ารายนัน้ โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 6. การทบทวนและการระงับวงเงินของลูกค้า
เพือ่ ให้การกาหนดวงเงินของลูกค้าเป็ นปัจจุบนั และเหมาะสมกับข้อมูลลูกค้าทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงไป สมาชิก
ควรทบทวนวงเงินของลูกค้าอย่างน้อยปี ละครัง้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ทส่ี มาชิกควรทบทวนวงเงินทันทีหรืออาจพิจารณา
ระงับการซื้อขายของลูกค้า
6.1 ลู กค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ เช่น
ลูกค้ามีการชาระหนี้ล่าช้า ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ ลูกค้าใช้เงินกูย้ ืมนอกระบบ ธุ รกิจลูกค้าประสบความเสียหาย ลูกค้ามี
หนี้สนิ ลน้ พ้นตัว เป็ นต้น หรือพบความผิดปกติในข้อมูลสาคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิ น เช่น การโอนหุน้ ทีใ่ ช้ใน
การเพิม่ วงเงินออกในเวลาไม่นานหลังได้รบั การพิจารณาเพิม่ วงเงิน
6.2 ลู กค้ามีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (false market) หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์มขี อ้ สังเกต
6.3 ลูกค้ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการดาเนินการที่เป็ นการฟอกเงินหรือการซื้อขายเป็ นกลุ่ม หรือเป็ น
nominee
การพิ จารณากาหนดวงเงิ นซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
หน้า 4 / 6

ทัง้ นี้ ในการทบทวนวงเงินและการระงับวงเงินของลูกค้า บริษทั อาจเลือกใช้เกณฑ์ตามที่กาหนดหรือ
พิจารณาจากประวัตกิ ารซื้อขายและการชาระราคาซื้อขายของลูกค้า
นอกเหนือจากการทบทวนวงเงินให้เหมาะสมกับความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า สมาชิกควร
พิจ ารณาทบทวนวงเงิน ซื้อ ขายหลักทรัพย์ให้เ หมาะสมกับพฤติกรรมการลงทุน ของลู กค้า โดยไม่เ พิ่ม วงเงิน ซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของลู กค้าจากการพิจารณาเพียงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ผี ่านมา หรือประวัติไม่เคยผิดนัดชาระหนี้
ในกรณีทส่ี มาชิกทราบว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมการลงทุนในลักษณะซื้อขายเร็ว หรือซื้อขายตามข่าวลือ หรือซื้อขายหลักทรัพย์
ทีม่ คี วามผันผวนสูง โดยอาจไม่คานึงถึงปัจจัยพื้นฐาน หรือลูกค้ามีการซื้อขายกระจุกตัวในหุน้ ทีอ่ ยู่ใน Turnover list หรือ
มีประวัติการซื้อขายไม่เหมาะสม เช่น ลูกค้าเคยถูกลงโทษหรือกล่าวโทษจากหน่ วยงานทางการ สมาชิกควรพิจารณา
กาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าดังกล่าว ด้วยความเข้มงวดกว่าปกติ เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดปัญหาการผิดนัดชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของลูกค้าอันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะของสมาชิก และเพื่อมิให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้าส่งผลกระทบต่อสภาพตลาดโดยรวม ตลอดจนป้ องกันมิให้สมาชิกตกเป็ นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์
อืน่ แอบแฝง
ข้อ 7. การตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่าสมาชิกมีการพิจารณาการกาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับลูกค้าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด สมาชิกควรจัดให้หวั หน้าสายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการอนุ มตั ิวงเงิน รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ติดตามดูแล
การปฏิบตั ิงานของผู ใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสมา่ เสมอ นอกจากนี้ สมาชิกควรมีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสมา่ เสมอ
แนวทางการปฏิบตั งิ านนี้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
นายกสมาคม
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ตัวอย่างต่าง ๆ เกีย่ วกับเรื่องการกาหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
ตัวอย่างที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมในเอกสารหรือข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดวงเงินให้ลูกค้าตามข้อ 4
1. ลูกค้าไม่มเี อกสารประกอบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของกิจการ
2. แหล่งรายได้ไม่ชดั เจนและไม่มหี ลักฐานยืนยันข้อมูลที่ลูกค้าให้ เช่น ลูกค้าแจ้งว่าได้รบั มรดก หรือได้รบั รายได้หรือ
ทรัพย์สนิ จากคู่ สมรส แต่ไม่นาส่ง Bank statement เพื่อประกอบการพิจารณา หรือจานวนเงินใน Bank statement
ไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ จ้งไว้
3. ลูกค้าระบุว่ามีหุน้ ใน portfolio แต่ไม่มหี ลักฐานหรือมีหลักฐานที่ไม่สามารถใช้ยืนยันว่าลูกค้ามีหุน้ ดังกล่าวจริง โดย
ตัวอย่างที่อาจแสดงได้ว่า ลู กค้า เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ใน portfolio ได้แก่ รายงานยอดคงเหลือทรัพย์สินของลู กค้า
(statement) ทีล่ ูกค้าได้จากสมาชิกอืน่ เป็ นต้น
4. ลูกค้าไม่มหี ลักฐานประกอบแสดงแหล่งทีม่ าของรายได้ทช่ี ดั เจน เช่น รายการใน statement มีการเคลือ่ นไหวของเงิน
ในบัญชีหลักหมืน่ บาท แต่แจ้งรายได้สูงถึงหลักแสนบาทต่อเดือน
5. การให้วงเงินแก่ลูกค้าจากยอดเงินฝากทีส่ ู งสุดใน statement โดยไม่พจิ ารณาข้อมูลทีป่ รากฏในรายการอืน่ ๆ ประกอบ
ซึง่ อาจไม่แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ทแ่ี ท้จริง
6. วิธีการคานวณจานวนเงินฝากธนาคารเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่เหมาะสม เช่น การนาตัวเลขสูงสุด และตา่ สุ ดใน Bank
statement มาหาค่าเฉลีย่ หรือ นาตัวเลขสู งสุดมาคูณ 2 เท่า โดยไม่ได้เฉลีย่ ทาให้การประเมินความสามารถในการชาระ
หนี้ของลูกค้าไม่สมเหตุสมผล
7. บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าทีป่ รากฏข้อมูลย้อนหลังทีน่ ามาใช้พจิ ารณากาหนดวงเงินมีรายการไม่สมา่ เสมอ โดยมี
ยอดสู งสุดที่แตกต่างจากยอดอื่นอย่างก้าวกระโดดและไม่มเี หตุอนั สมควร และบางกรณี มกี ารถอนยอดทัง้ หมดหรือใน
จานวนทีม่ นี ยั สาคัญออกในวันถัดไปหรือทยอยถอนออกในระยะเวลาอันใกล ้
ตัวอย่างกรณี ท่ีบริษัทควรทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและรวมถึงทบทวนการทา KYC/CDD ตามข้อ 4
และ ข้อ 6
1. ลูกค้าโอนเงินหรือหลักทรัพย์เข้าบัญชีเพื่อเพิ่มวงเงิน และมีการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกไปยังบัญชีของ
ตนเอง หรือบุคคลอืน่ ทีบ่ ริษทั แห่งอืน่ ซึง่ อาจหมายถึงลูกค้ามีการใช้หลักทรัพย์เดิมเวียนเป็ นหลักประกันเพิม่ วงเงินอีกหลาย
บริษทั
2. มีการขอเพิม่ วงเงินเพิม่ จานวนมากในระยะเวลาอันสัน้
3. ลูกค้ามีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ในการรับเอกสาร เปลีย่ น email ในการติดต่อ เปลีย่ นลายเซ็นหลังเริ่มซื้อขายไม่นาน หรือ
มีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่มากกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลาใกล ้เคียง
4. ลูกค้าหลายรายมีการใช้ทอ่ี ยู่ตดิ ต่อหรือ email address หรือ IP address เดียวกัน
5. ลูกค้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้องมีขอ้ สังเกต
6. ลูกค้าทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อขายทีอ่ าจไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
7. ลูกค้าทีซ่ ้อื ขายหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าเกณฑ์ Cash Balance จานวนมากเมือ่ เทียบกับการซื้อขายรวมของลูกค้า
8. ลูกค้ามีการโอนหลักทรัพย์จากบัญชีไปยังบุคคลอืน่ ในจานวนครัง้ และปริมาณทีเ่ กินความเหมาะสม
9. ลูกค้ามีการโอนเงินเข้าออกถี่ และลูกค้ามีเลขทีบ่ ญั ชีในการรับโอนหลายบัญชี
10. ลู กค้าที่มีเอกสาร เช่ น ใบยืนยันซื้อขายหลักทรัพย์ รายการแสดงทรัพย์สิน ตีคืนกลับเป็ นประจาบ่อยครัง้ โดยไม่
สามารถหาสาเหตุหรือติดต่อลูกค้าได้
11. ลูกค้าทีม่ รี ายการทีอ่ าจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัย (STR)
การพิ จารณากาหนดวงเงิ นซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
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