ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

ส่ วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน
ความรู้ เกี่ยวกับตลาดการเงิน
 รู้จกั กับตลาดการเงิน
- โครงสร้ างของตลาดการเงิน
- รู้จกั ตลาดเงินและตลาดทุน
- รู้จกั และเข้ าใจบทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง

ผลิตภัณฑ์ ท่ นี ่ าสนใจ ในตลาดการเงิน
 หุ้น
 หุ้นกู้และพันธบัตร
 กองทุนรวม
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รู้จักกับตลาดการเงิน
ตลาดการเงินคืออะไร
ตลาดสินค้ าและบริ การ จะเป็ นตลาดระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย โดยจะทําการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง สินค้ าและ
บริ การกับเงิน ซึ่งแตกต่างกับตลาดการเงิน เนื่องจาก ตลาดการเงินจะเป็ นตลาดระหว่างผู้ที่มีเงินทุนเหลือ (ผู้มีเงินออม
หรื อ SSU) กับ ผู้ต้องการเงินทุน (DSU)โดยมีตวั กลางคือเงินทุน นัน่ เอง
เงินทุน

ผู้ท่ มี ีเงินทุนเหลือ

สินทรั พย์ ทางการเงิน

ผู้ต้องการเงินทุน

ความสําคัญระหว่ างตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ
ตลาดการเงิน หรื อ ระบบการเงิน มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะเป็ นช่องทางการส่งผ่านเงินทุนจาก
ผู้ที่มีเงินทุนเหลือไปยังผู้ต้องการเงินทุนที่จะนําเงินทุนเหล่านัน้ ไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การผลิต
การแลกเปลี่ยนซื ้อขาย การจ้ างงาน เป็ นต้ น
ตลาดการเงินจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพื่อให้ ตลาดการเงินแสดงบทบาทนี ้ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็ นไปในทิศทางที่ต้องการ รัฐบาลจึงดําเนินการกํากับดูแลระบบการเงินไทยผ่านองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
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บทบาทหน้ าที่ของตลาดการเงินหรือระบบการเงิน
 ส่งเสริมการออม (Saving Function)
- รายได้ สว่ นที่เหลือหลังหักค่าใช้ จ่าย คือ เงินออม
- การนําเงินออมไปลงทุนช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นมากกว่าการเก็บเงินทุนไว้ เฉยๆ
 สนับสนุนการระดมเงินทุน (Liquidity Function)
- การระดมเงินทุนจาก SSU ช่วยให้ DSU หาแหล่งเงินทุนได้ เพิ่มขึ ้นนอกจากเงินทุนของตนเอง และ
สามารถระดมเงินทุนได้ ในปริมาณที่มากขึ ้น
- SSU จะแสวงหา DSU ที่ นําเงินไปใช้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ให้ ผลตอบแทนสูงในระดับของ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ ระบบการเงิ นจะทํ าหน้ า ที่จัดสรร และส่ง ผ่านทรั พยากรเงิ นทุนให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
 เป็ นคลังเพื่อรักษาความมัง่ คัง่ (Wealth Function)
- การออม และการลงทุนของ SSU ผ่านระบบการเงินทําให้ เกิดโอกาสในการได้ รับผลตอบแทน
ซึง่ ถือว่าเป็ นการรักษาความมัง่ คัง่ หรื อมูลค่าของเงินออมให้ คงอยู่ ไม่เสื่อมค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อ
 บริการด้ านการชําระราคา (Payment Function)
- การซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับเงินทุนระหว่าง SSU และ DSU หรื อระหว่าง SSU
ด้ วยกันระบบการเงินจะช่วยในการอํานวยความสะดวกในการชําระราคา
- การชําระราคาในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งต้ องใช้ เงินทุน เช่น การชําระค่าสินค้ าบริ การ ก็ต้องอาศัยระบบ
การเงินเช่นกัน
 การประเมินเครดิต (Credit Function)
- SSU จะให้ เงินทุนแก่ DSU โดยตรงหรื อให้ โดยผ่านสถาบันการเงิน จะต้ องมีการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือก่อนโดยการประเมินเครดิต
- บริษัทจัดอันดับเครดิต เป็ นหน่วยงานกลางที่ทําหน้ าที่นี ้
- การมีเครดิตที่ดีจะส่งผลต่อต้ นทุนทางการเงินที่ตํ่าลง และโอกาสในการระดมเงินทุนในปริ มาณที่
มากสามารถทําได้ ง่ายขึ ้น
 ช่องทางในการบริหารความเสี่ยง (Risk Function)
- การลงทุนของ SSU และการนําเงินทุนไปใช้ ของ DSU มีความเสี่ยง
- ความเสี่ยงคือ โอกาสที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเบี่ยงเบนไปจากที่คาดไว้
- ความเสี่ยงที่ไม่ดีเกิดขึ ้นในกรณีที่นกั ลงทุนได้ รับผลตอบแทนตํ่ากว่าที่คาดไว้
- การบริ ห ารความเสี่ยงให้ อ ยู่ในระดับ ที่ควบคุม ได้ กระทํา ผ่านตลาดการเงิน เช่น การลงทุน ใน
ตราสารอนุพนั ธ์ เพิ่มใน portfolio ของหลักทรัพย์ให้ มีความเหมาะสม หรื อการทําประกันภัย เป็ นต้ น
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เป็ นส่วนประกอบหนึง่ ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ (Policy Function)
- ในระบบการเงินมีตวั แปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น อัตราดอกเบี ้ย ราคาหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน
- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทานของเงินทุน สินทรั พย์ ทางการเงิน กระทบตัวแปรที่สําคัญใน
ตลาดการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรสําคัญในตลาดการเงิน กระทบต่อตัวแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น
การลงทุน GDP อัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน เป็ นต้ น
- รัฐบาลควบคุมกํากับดูแล และใช้ นโยบายที่เกี่ ยวข้ องกับตลาดการเงิน เพื่อให้ มีผลต่อตัวแปรที่
สําคัญในตลาดการเงิน เพื่อให้ ตวั แปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็ นไปในทิศทางที่ต้องการ
- ตัวอย่างเช่น การควบคุมดูแลค่าเงินบาทให้ มีเสถียรภาพ (อัตราแลกเปลี่ยนในระบบ Managed
Float) ไม่ให้ ค่าแข็งเกินไป หรื ออ่อนค่าเกินไป เพราะอาจกระทบต่อการส่งออก การนําเข้ า ซึ่งเป็ น
ส่วนประกอบของ GDP หรื อค่าเงินบาทนี ้ กระทบต่อปริ มาณเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
ปริ มาณเงินในประเทศอีกต่อหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเงินในประเทศ กระทบต่ออัตรา
ดอกเบี ้ย ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุน GDP และระดับราคา ซึ่งเป็ นตัวแปรเป้าหมายที่จะขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ

โครงสร้ างตลาดการเงิน
การแบ่งประเภทของตลาดการเงินทําได้ หลายวิธี วิธีหนึ่งที่เป็ นที่นิยม คือ การแบ่ งตามอายุของสินทรั พย์ ทางการเงิน
โดยแบ่งออกเป็ น ตลาดเงิน และตลาดทุน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
 ตลาดเงิน (Money Market) เป็ นตลาดที่มีการซื ้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น
ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก ตัว๋ เงินคลัง เป็ นต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้
ในระยะสัน้ หรื อเพื่อการหมุนเวียนภายในกิจการ
 ตลาดทุน (Capital Market) เป็ นตลาดที่มีการซื ้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป เช่น
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้ น เพื่อนําเงินทุนที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนโครงการระยะยาวต่าง ๆ

-

ตลาดทุนแบ่งออกได้ เป็ นตลาดแรก และตลาดรอง

-

ตลาดรอง (Secondary Market) เป็ นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ SSU ถือครองอยู่แต่
ต้ องการขาย ด้ วยเหตุผลที่ต้องการได้ รับเงินทุน หรื อต้ องการขายเพื่อทํากําไร จึงต้ องหา SSU
รายอื่นที่ต้องการลงทุน หรื อซื ้อสินทรัพย์ทางการเงินนันแทน
้

-

ตลาดรองยังสามารถแบ่งออกเป็ น ตลาดที่เป็ นทางการ (Organized Market) คือ ตลาดที่มี
การจัดตั ้งอย่างเป็ นระบบ มีข้อ บังคับ กฎเกณฑ์ในการซื ้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรื อ

ตลาดแรก (Primary Market) เป็ นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินถูกซื ้อขายครัง้ แรกระหว่าง
DSU กับ SSU โดย DSU เป็ นผู้ออกหลักทรัพย์มาขายเพื่อนําเงินที่ได้ ไปลงทุนในโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ
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หลักทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock
Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative
Investment: mai) ตลาดตราสารหนี ้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็ นต้ น
และตลาดรองที่ไ ม่เ ป็ นทางการ (Over-the-Counter Market) เช่น ตลาดตราสารหนี ้
สํา หรับ Dealers ซึ่ง ทํา การซื อ้ ขายตราสารหนี ใ้ นมูล ค่า มาก ๆ สามารถโทรศัพ ท์ต่อ รอง
กันเองได้ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด

ตลาดการเงิน

ตลาดเงิน

ตลาดทุน

ตลาดแรก

ตลาดรอง

รูปที่ 1 โครงสร้ างของตลาดการเงิน

รู้จักสินทรั พย์ ทางการเงิน
ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินมักจะอยูใ่ นรูปของเอกสารสัญญาต่าง ๆ
สินทรัพย์ทางการเงินมีการกําหนดมูลค่าต่างจากสินทรัพย์ประเภทมีตวั ตน (tangible asset)
มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงิน หรื อผลตอบแทนระดับของความเสี่ยง
สินทรัพย์ทางการเงินมีสภาพคล่องที่จะสามารถแปลงสภาพขายเป็ นเงินสดได้ ง่าย
เป็ นสินทรัพย์ที่สามารถรักษาอํานาจซื ้อ (Purchasing Power) และรักษาความมัง่ คัง่ (Wealth) ให้ แก่
เจ้ าของได้
- สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ส่ว นใหญ่ เ ป็ นตราสาร หรื อ สัญ ญาซึ่ง แสดงถึ ง สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องตามกฎหมาย
(Legal Claims) ต่อผลประโยชน์ในอนาคต

-

หน้ าที่ 5

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
 เงิน (Money)
- เป็ นสื่อกลางในการชําระราคาค่าสินค้ าหรื อค่าบริการและการชําระหนี ้
- สินทรัพย์ทางการเงินที่จดั ว่าเป็ นเงินมีหลายรูปแบบ มีความหมายครอบคลุมกว้ างกว่าเงินสด
 ตราสารทุน (Equities)
- บ่งบอกถึงความเป็ นเจ้ าของกิจการ
- รับส่วนแบ่งเงินสดจากผลกําไรของกิจการในรูปเงินปั นผล
- ได้ รับมูลค่าคงเหลือของกิจการ กรณีที่บริษัทจะต้ องปิ ดกิจการแล้ วมีการชําระบัญชี
- ตราสารทุนแบ่งออกเป็ น
1. หุ้นสามัญ (Common Stocks)
2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
 ตราสารหนี ้ (Debt Instruments)
- ผู้ถือมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ของผู้ออกตราสาร
- ได้ รับผลตอบแทน ซึง่ ประกอบด้ วยเงินต้ น และรายได้ ในรูปดอกเบี ้ย
- ตราสารหนี ้แบ่งออกเป็ น
1. ตราสารหนี ้ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Negotiable Debt Instruments)
2. ตราสารหนี ้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Non-Negotiable Debt Instruments)
 ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Instruments)
- ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือตราสารในการรับสิทธิประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ ในอนาคต
- ผูกผลตอบแทนเอาไว้ กบั ราคาของสินค้ าอ้ างอิง (Underlying Assets)
- มีประโยชน์ในการเพิ่มอํานาจทางการเงิน
- การซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์นนจึ
ั ้ งมีความเสี่ยงสูงมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและตลาดการเงิน
 บทบาทในการกําหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
- ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกําหนดจากอุปสงค์ และอุปทานของสินทรัพย์ทางการเงิน
- ผู้ลงทุนจะประเมินผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในสินทรัพย์ โดยจะนําเอาคุณลักษณะของ
สินทรัพย์ทางการเงินเข้ ามาพิจารณาประกอบด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะด้ านความ
เสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน
- ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินจะเป็ นกลไกสําคัญในการชี ้นําการจัดสรรเงินทุน และชี ้ว่าใครควร
จะได้ รับการจัดสรรเงินทุน
 บทบาทในการเสริมสร้ างสภาพคล่องของการซื ้อขาย
- ตลาดการเงินอํานวยความสะดวกในการซื ้อขายสินทรัพย์ทางการเงินให้ ทกุ ฝ่ าย
- ทําให้ ผ้ ถู ือสินทรัพย์ไม่ต้องถือสินทรัพย์ไปตลอด โดยผู้ถือสามารถขายเพื่อเปลี่ยนสภาพกลับเป็ น
เงินสดได้ โดยสะดวกเมื่อผู้ถือต้ องการจะใช้ เงินทุน
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 บทบาทในการช่วยลดต้ นทุนในการเสาะหาสินทรัพย์ทางการเงินที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ต้องการ และ
ต้ นทุนในการหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน
- เป็ นแหล่งกลางให้ ผ้ ตู ้ องการซื ้อ และผู้ต้องการขายสินทรัพย์ทางการเงินมาพบกันได้ โดยสะดวก
- ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการหาข้ อมูล (Information Cost) เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน
- ความสามารถของตลาดการเงินในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินขึ ้นอยู่กบั ความมี
ประสิทธิภาพของตลาด
การกําหนดสัดส่วนว่าจะถือครองสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทเท่าใดของ แต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แต่ละบุคคลจะยอมรับหรื อต้ องการได้ นักลงทุนแต่ละบุคคลจึงจําเป็ นต้ อง
ทําการศึกษาให้ เข้ าใจลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาสู่ การเป็ นนักลงทุนที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะ
ส่งผลดีตอ่ ความมัน่ คงต่อตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
นักลงทุนแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนประเภทบุคคล การเข้ าใจแนวคิดใน
การลงทุนของนักลงทุนเกี่ยวกับความคาดหวัง ผลตอบแทน ความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และ
ข้ อ จํ า กัดในการลงทุน เป็ นประโยชน์ ใ นการแยกประเภทตามพฤติ ก รรมของนัก ลงทุน เพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า การลงทุน ที่
เหมาะสมได้

รู้ จักและเข้ าใจบทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง
ตลาดตราสารทุน
 เป็ นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนสําหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรื อระดมทุน โดยสร้ างสินทรัพย์ทาง
การเงินออกขายให้ แก่ผ้ สู นใจ (ผู้ออมเงิน)
 เป็ นตลาดตราสารสําหรับซื ้อขายหลักทรัพย์ที่มีอายุยาวกว่า 1 ปี
 แบ่งออกเป็ นตลาดแรก และตลาดรอง
ตลาดตราสารทุน (Equity

ตลาดแรก (Primary

ตลาดรอง (Secondary

การเสนอขายในวงจํากัด
(Private Placement)

ตลาดที่มีการจัดตังขึ
้ ้น
อย่างเป็ นทางการ
(Exchange – SET & mai)

การเสนอขายแก่ประชาชน
(Public Offering)

ตลาดที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายทํา
ธุรกรรมกันเองโดยตรง
(Over-the-Counter)
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ตลาดแรก (Primary Market)
 เป็ นตลาดที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการออกใหม่และนําไปขายในตลาดเป็ นครัง้ แรก ของบริษัทผู้ต้องการเงินทุน
 โดยมีการเสนอขายตราสารทุนในตลาดนี ้ 2 วิธีคือ
- การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement หรื อ PP) โดยผู้ออกตราสารสามารถ
เสนอขายได้ 2 แบบ คือ
1. เสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในระยะเวลา 12 เดือน
2. เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว้ ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้มี 17 ประเภท
อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย กองทุนรวม เป็ นต้ น
- การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรื อ PO) บริ ษัทที่ต้องการจะเสนอขาย
หลักทรัพย์จะต้ องดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และดําเนินการตามขันตอนที
้
่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
ตลาดรอง (Secondary Market หรื อ Trading Market)
 เป็ นแหล่งซื ้อขายหลักทรัพย์ที่มีการออกจําหน่ายและหมุนเวียนอยูใ่ นระบบอยูแ่ ล้ ว
 ทําให้ เกิดสภาพคล่อง และเกิดการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ลงทุน
 อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี ้ (BEX)
 เนื ่อ งจากการซื ้อขายหลัก ทรัพ ย์มีผ ลกระทบต่อ สาธารณชน จึง มีก ารดูแ ลทั ้งในด้ า นการให้ ข้ อ มูล การ
เปิ ดเผยข้ อ มูล เพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจ โดยมีสํา นัก งาน ก.ล.ต. เป็ นผู้กํา กับ ในภาพรวม และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นผู้ดแู ลการซื ้อขาย

บทบาทและประโยชน์ ของตลาดตราสารทุน
บทบาทของตลาดตราสารทุนที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. บทบาทในการเคลื่อนย้ ายเงินทุนโดยสร้ างความสะดวกให้ เกิดขึ ้นทังในส่
้ วนของบริ ษัทผู้ต้องการเงินทุนและผู้
ออมเงินที่ต้องการถือตราสารทุน
2. บทบาทในการก่อให้ เกิดสภาพคล่องในการซื ้อขาย เพื่ออํานวยความสะดวกให้ นกั ลงทุนสามารถเปลี่ยนตราสาร
ทุนที่ถืออยูใ่ ห้ เป็ นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ว
3. บทบาทในการส่ง สัญ ญาณจากตลาดตราสารทุน โดยราคาของหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษัท สามารถบ่ง บอก
แนวโน้ มของผลการดําเนินการของบริ ษัทได้
ประโยชน์ของตลาดตราสารทุน
 เป็ นแหล่งระดมเงินทุนให้ กบั ธุรกิจที่มีความต้ องการเงินทุน
 เป็ นแหล่งสําหรับเปลี่ยนมือในการถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
 เป็ นแหล่งข้ อมูลส่งสัญญาณเกี่ยวกับสถานะของธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ
 เป็ นแหล่งจ้ างงาน ทังในส่
้ วนทางตรงและทางอ้ อม
 สร้ างความสมดุลในตลาดเงินกับตลาดทุน
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ผลิตภัณฑ์ ท่ นี ่ าสนใจในตลาดการเงิน
ตราสารทุน
ตราสารทุน เป็ นตราสารที่แสดงความเป็ นเจ้ าของกิจการ/ มีสทิ ธิในการแปลงเป็ น หรื อซื ้อหุ้นสามัญแฝงอยู่
หุ้นสามัญ (Common Stock)
 แสดงความเป็ นเจ้ าของกิจการ โดยความเป็ นเจ้ าของถูกแบ่งตามจํานวนหุ้น และอัตราส่วนการถือครองหุ้น
 ได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกําหนด
้ ้ บริ หาร เรื่ องเงินปั นผล
- สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู:่ การเลือกตังผู
และแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี
- ได้ รับส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงินปั นผล เป็ นลําดับสุดท้ ายหลังจากผู้เรี ยกร้ องอื่น ๆ แล้ ว
- ได้ รับส่วนแบ่งในทรัพย์สนิ กรณีที่เลิกกิจการเป็ นลําดับสุดท้ ายหลังจากผู้เรี ยกร้ องอื่น ๆ แล้ ว
- รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้ าของบริ ษัท: การใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) เพื่อ
หาประโยชน์จากการทําธุรกรรมซื ้อขายหุ้น ถือว่าเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
 แสดงความเป็ นเจ้ าของกิจการ
 มีลกั ษณะกึง่ หนี ้สินกึง่ หุ้นสามัญ (Hybrid)
1) ได้ รับเงินปั นผลในอัตราที่กําหนดแน่นอน เป็ นจํานวนคงที่

- คิดเป็ นร้ อยละจากมูลค่าที่ตราไว้
- ระบุเป็ นจํานวนเงินต่อหุ้นโดยตรง





 ไม่ได้ รับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจในการบริ หารกิจการ
มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
ในกรณีที่เลิกกิจการ มีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ของกิจการหลังเจ้ าหนี ้ แต่จะได้ รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
ผู้ออกมีความเสี่ยงน้ อยกว่าหุ้นกู้ เนื่องจากไม่จ่ายเงินปั นผลก็ไม่ได้ ทําให้ ต้องล้ มเลิกกิจการ
ผู้ออกหุ้นบุริมสิทธิไม่สามารถนําเงินปั นผลไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายในการคํานวณภาษี ได้ เช่นเดียวกับการออกหุ้นกู้

 แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1) หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock): ผู้ถือได้ รับเงินปั นผลของปี ที่ไม่ได้
ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลรวมกับ เงิ น ปั น ผลของปี ที่ ป ระกาศจ่ า ย โดยผู้อ อกอาจกํ า หนด
ระยะเวลาที่เงินปั นผลจะสะสมได้
เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม = เงินปั นผลคงค้ าง + เงินปั นผลในปี ปั จจุบนั
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2) หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (Non Cumulative Preferred Stock): ผู้ถือได้ รับเงินปั นผลเฉพาะที่
บริษัทประกาศจ่ายเท่านัน้ ไม่มีการสะสมแต่อย่างใด มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ Income Bond คือจะ
จ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือในกรณีที่บริษัทมีกําไรเพียงพอที่จะจัดสรรให้ เท่านัน้
3) หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดร่ ว มรั บ (Participating Preferred Stock): ผู้ถือมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
นอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไว้ ร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลง
- ตามปกติแล้ วหุ้นบุริมสิทธิที่ออกส่วนใหญ่จะเป็ นชนิดไม่ร่วมรับ (Non Participate)
 หุ้นบุริมสิทธิลกั ษณะพิเศษอื่น ๆ
 หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถเรี ยกคืนได้ (Callable Preferred Stock): บริ ษัทผู้ออกสามารถเรี ยกคืนได้
เพียงบางส่วน หรื อเรี ยกคืนทังหมด
้
หรื อไม่เรี ยกคืนก็ได้
- จะมีใบแจ้ งไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 2- 3 เดือน ก่อนที่จะเรี ยกคืน
 หุ้นบุริมสิทธิชนิดมีกองทุนเพื่อไถ่ถอนหนี ้ (Sinking Fund): ผู้ออกมีเป้าหมายที่จะไถ่ถอนหุ้นคืน
้
นเพื่อไถ่ถอนหนี ้
บางส่วน หรื อทังหมดในอนาคต
้
โดยจัดตังกองทุ
- กองทุนไถ่ถอนอาจเก็บเป็ นจํานวนแน่นอนตายตัว หรื อเก็บตามอัตราส่วนต่อกําไรของบริษัท
- เรี ยกคืนโดยใช้ ราคาเรี ยกคืนที่กําหนด แต่ถ้าเป็ นหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิเรี ยกคืนแล้ วต้ องซื ้อคืนจากตลาดหุ้น
- ส่งผลให้ จํานวนหุ้นบุริมสิทธิในตลาดลดลงทําให้ ราคาหุ้นส่วนที่เหลือสูงขึ ้น
 หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ (Convertible Preferred Stock): ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือสามารถแปลง
เป็ นหุ้นสามัญได้ ตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่กําหนด
- กรณีที่บริษัทมีกําไรดี สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ สงู ขึ ้น ผู้ถือหุ้นก็จะเปลี่ยนไปถือหุ้นสามัญแทน
ข้ อดีของการออกหุ้นบุริมสิทธิ
1. สร้ างความยืดหยุน่ ให้ แก่บริษัทผู้ออกมากกว่าการออกหุ้นกู้ แม้ ไม่จ่ายเงินปั นผล ก็ไม่สามารถ
ถูกฟ้องให้ ล้มละลายได้
2. ไม่ทําให้ เกิดการลดลงของเงินปั นผล (Dilution of Common Equity) ได้ มากเท่ากับการระดม
ทุนด้ วยการออกหุ้นสามัญ เพราะมีการกําหนดส่วนแบ่งกําไรให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราที่แน่นอน
3. ไม่มีกําหนดไถ่ถอน ไม่ต้องกันเงินส่วนหนึง่ ไว้ สําหรับจ่ายเงินต้ นเหมือนการออกหุ้นกู้
ข้ อเสียของการออกหุ้นบุริมสิทธิ
1. ไม่ได้ รับผลประโยชน์ทางภาษี จากการจ่ายเงินปั นผล
2. การที่บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามที่นกั ลงทุนคาดหวัง จะทําให้ เกิดต้ นทุนที่สงู ขึ ้น
ในการระดมทุนครัง้ ต่อไป
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ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
 หมายถึง โอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่ผลตอบแทนที่ได้ รับจริ งจะคลาดเคลื่อน หรื อผิดไปจากที่ได้
ผลตอบแทนที่ประมาณการ หรื อคาดหวังไว้
 ขนาดของความเสี่ยงจากการลงทุนจะขึ ้นอยูก่ บั โอกาส หรื อความน่าจะเป็ นที่ความคลาดเคลื่อนนัน้ ๆ จะ
เกิดขึ ้น ซึ่งพิจารณาได้ จากขอบเขต หรื อความกว้ างของการแกว่งตัวของราคา หรื อผลตอบแทนจากการลงทุน
นัน้ ๆ หรื อที่เรี ยกกันว่า ความผันผวน (Volatility)
 ความผันผวนซึง่ เป็ นตัววัดระดับความเสี่ยงสามารถวัดได้ จากส่วนเบี ย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบ่งออกเป็ น
 ความเสี ่ยงที ่เกิ ดขึ้ นจากปั จจัยมหภาค (Macro Factors): เป็ นความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเป็ นผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมภายนอกธุรกิจ

- Pervasive Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่กระทบทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ลงทุนหรือไม่
o Purchasing Power Risk หมายถึง ความเสี่ยงในการมีอํานาจซื ้อลดลง อันเนื่องมาจาก
เงินเฟ้อขยับสูงขึ ้น
o Political (Country) Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง แล้ วทําให้ เงื่อนไขการลงทุนในประเทศแตกต่างไป
o Currency (Exchange) Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผันแปรของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

- Systematic Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้ จากการกระจายการลงทุน
o Interest Rate Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากความแปรผันของอัตราดอกเบี ้ย
o Market Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมร่วมกัน
 ความเสี ย่ งที เ่ กิ ดขึ้นจากปั จจัยจุลภาค (Micro Factors หรื อ Unsystematic Risk): เป็ นความ
เสี่ยงที่เฉพาะตัวธุรกิจ หรื อหลักทรัพย์นนเอง
ั้
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยระจายการลงทุนออกไปยัง
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ตา่ งกัน

- Credit/ Counter-party/ Default Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบริษัทนัน้ ๆ เองว่า
จะจ่ายคืนหนี ้ และ/หรื อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้ อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ สามารถพิจารณาได้
จากปั จจัยพื ้นฐานของบริษัท

- Sector/ Industry/ Business Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของกลุม่
- ธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยจะเกิดขึ ้นใน
o อุตสาหกรรมประเภทที่เสื่อมไปตามเวลา (Depleting Industry)
o อุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์มีราคาที่ขึ ้นลงตามวงจรราคาโลก
o ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์แคบ หรื อมีบริการเพียงไม่กี่ประเภท
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ผลตอบแทนของตราสารทุน
ผลตอบแทน มักแสดงในรูปร้ อยละ โดยเทียบเป็ นอัตราของเงินลงทุนต้ นงวด และมักคิดต่อระยะเวลา 1 ปี โดย
เรี ยกว่า อัตราผลตอบแทน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
 กําไร หรื อขาดทุนจากส่วนต่างของราคา
 คือ ผลต่างระหว่างราคาหุ้นเดิมที่ผ้ ลู งทุนซื ้อมา กับราคาหุ้นที่ผ้ ลู งทุนขายไป
 ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้ รับประโยชน์โดยอ้ อมจากกําไรสะสม ผ่านทางการเพิ่มขึ ้นของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
 เงินสดปั นผลที่บริษัทผู้ออกหุ้นประกาศจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ: เงินปั นผลในอัตราคงที่
 หุ้นสามัญ: เงินปั นผลมากหรื อน้ อยตามแต่ผลประกอบการของกิจการ
 การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นความตัง้ ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะกํ า หนดให้ มีก ารจ่ า ยเท่า นัน้ ไม่มี
กฎหมายใดบังคับให้ บริษัทต้ องจ่ายเงินปั นผล
 ลําดับเหตุการณ์ในการจ่ายเงินปั นผล

วันที่ขึ ้นเครื่ องหมาย

ช่วงซื ้อหุ้นแล้ วมีสทิ ธิรับเงิน
ปั นผล

วันที่ประกาศจ่าย วันสุดท้ าย
ของการซื ้อ
เงินปั นผล
-

-

XD

ช่วงซื ้อหุ้นแล้ วไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

วันปิ ดสมุด
ทะเบียนหุ้น

วันจ่ายเงินปั นผล

บริษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าว่า มีการจ่ายเงินปั นผล และปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นในวันใด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD เพื่อเป็ นการประกาศให้ ทราบว่า ผู้ที่ซื ้อหุ้น ณ วันที่ขึ ้น
XD จะไม่ได้ รับสิทธิรับเงินปั นผล
การซือ้ ขายหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ ระบบการชําระราคา และส่งมอบ
หลักทรัพย์แบบ T+3 กล่าวคือ ถ้ าลงทุนซื ้อหุ้น ณ วันใดวันหนึ่ง จะมีการชําระราคาและส่งมอบ
หุ้นในอีก 3 วันทําการข้ างหน้ า
นักลงทุนที่ซื ้อหุ้นก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XD จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
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-

นักลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนหุ้นในวันปิ ดสมุดจะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

 ผลประโยชน์อื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ได้ แก่ การแตกหุ้น สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่ หุ้นปั นผล และสิทธิในการออก
เสียงเพื่อควบคุมบริษัท
 การแตกหุน้ (Split): เป็ นกระบวนการที่นิยมกระทําในกรณีที่ห้ นุ ของบริ ษัทซึง่ น่าสนใจลงทุน แต่มี
ราคาตลาดสูงมาก จนนักลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนได้
- ไม่กระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น และมูลค่าของหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดรายหนึง่ ถือครองอยู่
- ทําให้ ราคาตลาดของหุ้นนันตํ
้ ่าลง และมีจํานวนหน่วยเพิ่มขึ ้น
- ส่งผลให้ มีการซื ้อขายมากขึ ้น เพราะทําให้ นกั ลงทุนรายย่อยสามารถเข้ าซื ้อได้
ตัวอย่ างการแตกหุ้น
บริ ษัท A ประกาศแตกหุ้นในอัตราส่วน 1:2 โดยนายนัทได้ ลงทุนในหุ้น A ไว้ เมื่อ 1 ปี ที่แล้ วที่ราคา 10 บาท
จํานวน 10,000 หุ้น ดังนันภายหลั
้
งการแตกหุ้นนายนัทจะมีห้ นุ A กี่ห้ นุ และหุ้น A จะมีราคากี่บาท
เฉลย
บริษัท A ประกาศแตกหุ้นอัตราส่วน 1:2 หมายความว่า 1 หุ้นเดิม จะกลายเป็ น 2 หุ้นใหม่
ดังนัน้ นายนัทมีห้ นุ อยูเ่ ดิมทังหมด
้
10,000 หุ้น หลังการแตกหุ้นนายนัทจะมีห้ นุ ใหม่ทงหมด
ั้
2 / 1 * 10,000 = 20,000 หุ้น
ส่วนราคาหุ้น A ภายหลังการแตกหุ้น สามารภคํานวณได้ ดงั นี ้
ราคาหุน้ หลังการแตกหุน้ = (ราคาหุน้ เดิ ม * จํ านวนหุน้ เดิ ม) / จํ านวนหุน้ ใหม่
(10*10,000) / 20,000 = 5 บาท
สรุ ป ภายหลังการแตกหุ้น นายนัทจะมีห้ ุน A ทัง้ หมด 20,000 หุ้นที่ราคา 5 บาท
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 สิ ทธิ จองซื ้อหุน้ ออกใหม่ (Right Issue หรื อ Subscription Right): เป็ นสิทธิที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริษัทในการจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เพิ่มทุน ในราคาที่กําหนด
- ราคาที่กําหนด มักจะตํ่ากว่าราคาที่ซื ้อขายในตลาดรองตราสารทุน หรื อตํ่ากว่าราคาที่เสนอ
ขายแก่บคุ คลทัว่ ไป (Public Offering Price) เพื่อจูงใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิ
- ในกรณี ที่บริ ษัทเสนอให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทัง้ หมด บริ ษัทจะเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในจํานวนที่เป็ นสัดส่วนเดียวกับจํานวนหุ้นเดิมที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่
- เป็ นการปกป้องผู้ถือหุ้นกลุม่ เดิม มิให้ สดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของและอํานาจการควบคุมกิจการ
ลดน้ อยลง เมื่อมีจํานวนหุ้นออกจําหน่ายมากขึ ้น
- โดยปกติสิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถซื ้อขายเพื่อโอนเปลี่ยนมือได้ แต่สามารถ
“ขาย” สิทธิให้ แก่บคุ คลอื่น โดยวิธีใช้ สทิ ธิของตนในฐานะเจ้ าของ เมื่อซื ้อหุ้นแล้ วก็โอนมอบใบ
หุ้นให้ แก่บคุ คลอื่นแทน
- ถ้ าออกเป็ นหลักทรัพย์ประเภทที่เรี ยกว่า Transferable Subscription Right (เรี ยกโดยย่อว่า
TSR) จะสามารถเปลี่ยนมือได้
 ราคาของ TSR จะเป็ นมูลค่าส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาตลาด จึงทําให้ นกั ลงทุนจ่ายเงินถูกลง
 นักลงทุนยังได้ ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหุ้นเสมือนการถือหุ้น
โดยไม่ต้องลงทุนซื ้อหุ้นนันเอาไว้
้

- ในบางสถานการณ์ บริษัทก็ไม่อาจเสนอให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเดิมซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ก่อนบุคคลภายนอก
ลําดับเหตุการณ์ ในการเสนอให้ สทิ ธิจองซือ้ หุ้นออกใหม่
วันที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR

ประกาศให้ สิทธิ
หุ้นจําหน่ายโดยมีสทิ ธิควบ
จําหน่ายในราคา

Rights-On

วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้น

วันเริ่ มใช้ สิทธิ

วันหมดเขตการใช้ สิทธิ

หุ้นจําหน่ายโดยไม่มีสทิ ธิ
ควบหรื อจําหน่ายใน
ราคา Ex-Rights

 บริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าว่า จะมีการให้ สิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่ และปิ ด
สมุดทะเบียนหุ้นในวันใด
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมาย XR (Exclude Rights) เพื่อเป็ นการประกาศให้
ทราบว่า ผู้ที่ซื ้อหุ้น ณ วันที่ขึ ้น XR จะไม่ได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นออกใหม่
 ราคาซื ้อขายในช่วงก่อนหน้ าวันปิ ดสมุดทะเบียน เรี ยกว่าเป็ น ราคา “Cum-Rights” หรื อ
“Rights-On”
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 ราคาซื ้อขายหุ้นในช่วงหลังวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหุ้น เรี ยกว่าเป็ น ราคา “Ex-Rights”
 หุน้ ปั นผล (Stock Dividend): เป็ นการออกหุ้นใหม่เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อใน
วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น
- เป็ นการลดราคาหุ้นลง และเพิ่มปริมาณหุ้นในตลาดคล้ ายกับการแตกพาร์
 สิ ทธิ ในการออกเสี ยงเพือ่ ควบคุมดูแลการบริ หารบริ ษัท: อํานาจสุดยอดในการควบคุมบริ ษัทอยู่ที่
ผู้ถือหุ้นสามัญ
ั้
หรื อไม่
- ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
น้ อยกว่า 25 คน ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 สามารถขอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นได้
- การเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นต้ องดําเนินการโดยประธานกรรมการเท่านัน้
- โดยปกติแล้ วหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจะให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นอาจใช้ สิทธิด้วยตนเอง
หรื ออาจใช้ สทิ ธิโดยการลงนามในใบมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นก็ได้
้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
- ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
สามารถร้ องขอให้ นายทะเบียนแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิ จการ และฐานะการเงินของบริ ษัท รวมถึงการดําเนินงานของ
คณะกรรมการได้
- ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ถกู เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถฟ้ องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้บริหารที่เป็ นต้ นเหตุแห่งการฝ่ าฝื นคําสัง่ ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อันเป็ นเหตุให้ ห้ นุ ของบริษัทถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
- ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็ นเสียงส่วนใหญ่อาจลงมติเพื่อให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญบางประเภทที่ให้
เฉพาะสิทธิในการรับเงินปั นผล แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ทังนี
้ ้เพื่อรักษาอํานาจในการ
ควบคุมกิจการไว้

ความเสี่ยงของตราสารทุน
 ความเสี่ยง อันเกิดจากเงินปั นผล และกําไรจากการซื ้อขายหุ้น คือ ความเสี่ยงซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจาก
ผลประกอบการ และแนวโน้ มในการทํากําไรของบริษัท ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
 ปั จจัยเสีย่ งจากการดําเนิ นธุรกิ จ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึง่ เป็ น
ผลเนื่องมาจากรายรับหรื อยอดขายส่วนหนึง่ และรายจ่ายหรื อต้ นทุนในการผลิตอีกส่วนหนึง่
 ปั จจัยเสีย่ งจากการก่อหนีข้ องบริ ษัท
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ตราสารหนี ้
“สัญญา (ตราสาร) ที่แสดงการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ก้ ู (บริ ษัทผู้ออกตราสารหนี ้) กับผู้ให้ ก้ ู (นักลงทุนในตราสารหนี ้)
โดยในสัญญาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมนันๆ
้ ทังนี
้ ้ กองหนี ้สิน (สินทรัพย์) จะถูกแบ่งออกเป็ นหน่วยย่อย
ซึง่ แต่ละหน่วยย่อยจะมีมลู ค่าเท่ากัน”
ผู้ออกตราสารหนี ้ (ลูกหนี)้

ได้ รับเงินต้ น

จ่ ายดอกเบีย้

จ่ ายดอกเบีย้

จ่ ายดอกเบีย้ และ
มูลค่ าไถ่ ถอน

รั บดอกเบีย้

รั บดอกเบีย้ และ
มูลค่ าไถ่ ถอน

ผู้ลงทุนซือ้ ตราสารหนี ้ (เจ้ าหนี)้

ชําระค่ าตราสารหนี ้

รั บดอกเบีย้

องค์ ประกอบของตราสารหนี ้
1) มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เป็ นมูลค่าที่ผ้ กู ้ ตู ้ องชําระคืนให้ กบั ผู้ถือตราสารหนี ้นัน้ เมื่อครบกําหนดชําระ
เช่น 1,000 บาท หรื อ 10,000 บาท
2) อัตราดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋ (Coupon Rate) เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกมีภาระที่จะต้ องชําระให้ กบั ผู้ถือตรา
สารหนี ้นันๆ
้ ตามงวดการจ่ายดอกเบี ้ยที่กําหนด ตลอดอายุของตราสารหนี ้นันๆ
้
3) งวดการจ่ายดอกเบี ้ย (Coupon Frequency) เป็ นจํานวนครัง้ ของการจ่ายดอกเบี ้ยต่อปี ซึ่งขึ ้นอยู่กบั
ข้ อกําหนดของผู้ออกตราสารหนี ้ เช่น กําหนดให้ ต้องมีการจ่ายดอกเบี ้ยทุกๆ ครึ่งปี เป็ นต้ น
4) วันหมดอายุหรื อวันครบกําหนดไถ่ถอน (Maturity Date) เป็ นวันหมดอายุของตราสารหนี ้นันๆ
้ ซึง่ ผู้ออก
ตราสารหนี จ้ ะต้ องจ่ายชําระคืนดอกเบีย้ และเงินต้ นให้ แก่ผ้ ูถือตราสารหนี ซ้ ึ่งมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ข้ อง
กิจการ
5) ชื่อผู้ออก (Issuer) หมายถึงผู้ออกตราสารหนี ้ซึง่ มีฐานะเป็ นผู้ก้ หู รื อลูกหนี ้นัน่ เอง
6) ประเภทของตราสารหนี ้ เป็ นข้ อมูลที่ระบุประเภทของตราสารหนีน้ ัน้ ๆ เช่น หุ้นกู้มี/ไม่มีประกัน หุ้นกู้
ด้ อย/ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็ นต้ น
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7) ข้ อสัญญา (Covenants) เป็ นเงื่อนไขที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามหรื องดเว้ นการปฏิบตั ิตาม
ตลอดอายุของหุ้นกู้ เช่น ห้ ามจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเกินอัตราที่กําหนด ห้ ามการควบรวมกิจการ
ตลอดอายุห้ นุ กู้ เป็ นต้ น

1
5
4

2

6-7
3
ประเภทของตราสารหนี ้
1) ตราสารหนีภ้ าครั ฐ

ตราสารหนี ้ที่ออกโดยรัฐบาล ซึง่ ประกอบด้ วย
 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็ นตราสารหนี ้ระยะสันอายุ
้ ไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็ นผู้ออกเพื่อกู้ยืมเงินระยะสัน้
จากประชาชน เป็ นประเภทไม่มีดอกเบี ้ยหน้ าตัว๋
 พันธบัตรรั ฐบาล (Treasury Bond) เป็ นตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวอายุเกินกว่า 1 ปี
ตราสารหนี ้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เป็ นตราสารหนีท้ ี่ออกโดยองค์กรภาครัฐ และมีชื่อตามองค์กรที่ออก เช่น พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฯลฯ ตรา
สารประเภทนี ้ถือว่าเป็ นตราสารที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ย (Default Risk) ตํ่า
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2) ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
 เป็ นตราสารหนี ้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ออกโดยบริษัทในภาคเอกชน เพื่อระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไป เพื่อ
นําไปใช้ ในการดําเนินงานและขยายกิจการ
 อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีลกั ษณะและอายุ
ใกล้ เคียงกัน โดยส่วนต่างที่เพิ่มขึ ้น (Credit Spread) เป็ นส่วนชดเชยที่ผ้ ลู งทุนเรี ยกเพิ่มขึ ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง
ต่างๆที่มากกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
 หุ้นกู้มกั จะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระคืนดอกเบี ้ยและเงินต้ นมากกว่าตราสารหนี ้ของภาครัฐ ซึง่ จะสะท้ อน
ให้ เห็นในรูปของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread) ที่ผ้ ลู งทุนต้ องการเพื่อชดเชยความเสี่ยงต่างๆ
หุ้นกู้เอกชนมีหลายประเภทและมีความเสี่ยงต่างกัน ดังนี ้
1) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ(Subordinated Bond หรื อ Junior Bond) ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี ้จะมีสทิ ธิเรี ยกร้ องในอันดับที่ด้อย
กว่าเจ้ าหนี ้สามัญรายอื่นๆ ในการเรี ยกร้ องทรัพย์สนิ จากผู้ออก โดยเฉพาะเมื่อผู้ออกล้ มละลาย อย่างไรก็ดี สิทธิ
เรี ยกร้ องนันจะสู
้ งกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ
2) หุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ (Senior Bond) ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี ้จะมีสทิ ธิทดั เทียมกับเจ้ าหนี ้สามัญรายอื่นๆ ในการ
เรี ยกร้ องสินทรัพย์ทดแทนและสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ตามลําดับ
สิทธิในการเรี ยกร้ อง

****
หุ้นกู้
ไม่ ด้อยสิทธิ

***
หุ้นกู้
ด้ อยสิทธิ

**
หุ้นบุริมสิทธิ

*
หุ้นสามัญ

หุ้นกู้แบ่งตามการใช้ สนิ ทรัพย์คํ ้าประกัน
1) หุ้นกู้มีหลักประกัน (Secured Bond) เป็ นหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกนําสินทรัพย์มาคํ ้าประกันการออกหุ้นกู้นนั ้ และเมื่อผู้
ออกไม่สามารถจ่ายคืนดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นตามกําหนด ผู้ซื ้อตราสารมีสิทธิเต็มที่ในสินทรัพย์ที่นํามาวางเป็ น
ประกันนัน้ เหนือเจ้ าหนี ้สามัญรายอื่นๆ โดยมักจะมีการแต่งตังบุ
้ คคลที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลสินทรัพย์ที่นํามาวาง
เป็ นหลักประกันนันๆ
้ (Trustee) เพื่อทําการตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ที่นํามาวางเป็ นหลักประกัน
2) หุ้นกู้ไม่ มีหลักประกัน (Unsecured Bond) เป็ นหุ้นกู้ที่ไม่มีการนําสินทรัพย์ใดๆ มาวางเป็ นหลักคํ ้าประกันใน
การออก ซึง่ ถ้ าผู้ออกล้ มละลาย ก็ต้องดําเนินการแบ่งสินทรัพย์กบั เจ้ าหนี ้รายอื่นๆ ตามสัดส่วนและลําดับสิทธิ
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หุ้นกู้แบ่งตามวิธีการจ่ายดอกเบี ้ย
1) ตราสารหนีช้ นิดจ่ ายดอกเบีย้ เป็ นประจํา เป็ นตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นงวดตามที่กําหนดไว้ ในตรา
สารหนี ้
2) ตราสารหนีช้ นิดทบดอกเบีย้ เป็ นตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี ้ยระหว่างงวด แต่จะจ่ายให้ พร้ อมกับเงินต้ น
เมื่อตราสารหนี ้ครบกําหนด โดยมีการคํานวณดอกเบี ้ยทบต้ น และจ่ายครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน
3) ตราสารหนีช้ นิดไม่ จ่ายดอกเบีย้ ระหว่ างงวด เป็ นตราสารหนี ้ชนิดไม่มีการจ่ายดอกเบี ้ยในช่วงอายุของตรา
สารนันๆ
้ แต่จะลดราคาหน้ าตัว๋ ลง และจะได้ รับเงินตามหน้ าตัว๋ เมื่อหมดอายุ
4) ตราสารหนีช้ นิดจ่ ายดอกเบีย้ พร้ อมทยอยจ่ ายคืนเงินต้ น เป็ นตราสารหนี ้ที่ทยอยจ่ายคืนเงินต้ นแก่ผ้ ถู ือตรา
สารหนี ้ตามระยะเวลาและจํานวนเงินที่กําหนด โดยหลักการของตราสารหนี ้ประเภทนี ้จะคล้ ายกับการผ่อนส่ง
บ้ านหรื อรถยนต์ โดยการนําดอกเบี ้ยและเงินต้ นมารวมกัน และแบ่งจ่ายเป็ นงวดๆ เช่น ทุกไตรมาสหรื อทุกครึ่งปี
อัตราส่วนของเงินต้ นในค่างวดจะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงในตราสารหนี ้

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้
•
•
•
•

เงินได้ จากดอกเบี ้ย (Interest Income)
เงินได้ จากส่วนลด (Discount)
เงินได้ จากการนําดอกเบี ้ยไปลงทุนต่อ (Reinvestment หรื อ Interest on Interest)
เงินได้ จากกําไรจากการขายตราสารหนี ้ ในราคาที่สงู กว่าราคาที่ซื ้อมา (Capital Gain)

ความเสี่ยงของตราสารหนี ้
• Market Risk or Interest Rate Risk
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยในตลาดทางการเงิน
 Price Risk
 Reinvestment Rate Risk
• Credit Risk or Default Risk
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี ้
• Other Risk
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กองทุนรวม
ความหมายของกองทุนรวม
 โครงการลงทุนที่นําเงินของผู้ซือ้ หน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกัน และบริ หารกองทุนโดยมืออาชีพในการ
จัดการลงทุน เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั กองทุน
 ความเป็ นมื อ อาชี พ หมายถึ ง ผู้ ที่ ทํ า การบริ ห ารกองทุ น รวมนั น้ ต้ องเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถในการจัดการลงทุน รวมทังได้
้ รับการอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
 ผลตอบแทนที่ได้ มาเฉลี่ยกลับคืนให้ กบั ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนัน้
 เป็ นเครื่ องมือในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนรายย่อย








ลดข้ อจํากัดด้ านทุนทรัพย์
ลดข้ อจํากัดด้ านเวลาในการติดตามการลงทุน
ลดข้ อจํากัดด้ านข้ อมูลในการลงทุน

ลดข้ อจํากัดด้ านประสบการณ์หรื อความชํานาญในการลงทุน
กระบวนการทํางานของกองทุนรวม
1. นําเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุน
 ลงทุนได้ เฉพาะในหลักทรัพย์ และทรัพย์สนิ ที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้
 ไม่สามารถให้ กิจการใดกู้ยืมได้
2. การคํานวณและประกาศมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวม
 คํานวณมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่กองทุนรวมถือไว้ ในขณะนัน้ ๆ ตามมูลค่าตลาด หรื อตามมูลค่า
ยุติธรรมที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด (ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดในขณะนันได้
้ )
 ประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และมูลค่าต่อหน่วยเป็ นรายวัน สําหรับกองทุนเปิ ด และราย
สัปดาห์ สํารับกองทุนปิ ด ลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
3. การแบ่งกําไรจากการลงทุน
 ผลกําไรที่ได้ จากกการลงทุน (ถ้ ามี) จะถูกนํามาเฉลี่ยเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนของจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนไว้
 หากไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ผลกําไรจากการลงทุนจะถูกสะสม และเพิ่มค่าอยู่ใน
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

ข้ อดีและข้ อเสียของการลงทุนในกองทุนรวม
ข้ อดีของการลงทุนในกองทุนรวม
 จัดการลงทุนโดยมืออาชีพ (Professional Management)
 ผู้จัดการกองทุน เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการลงทุน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กฎหมาย
กําหนด มีการทบทวนความรู้ทกุ ๆ สองปี และต้ องขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สํานักงาน ก.ล.ต.
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 สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ ดีกว่าด้ วยการกระจายการลงทุน (Risk Reduction through
Diversified Portfolio)

 มีนโยบายการลงทุน และรู ปแบบของการลงทุนที่หลากหลายให้ เลือกลงทุน (Alternative Portfolio
Objectives and Risk Management)

 ช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการลงทุน (Time Savings in Investment Management and










Administration)
- มีการลงทุนที่เป็ นระบบ มีการคัดเลือกหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
มีการติดตามข่าวสารและภาวการณ์ของกิจการที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการคัดเลือกตัวกลาง
หรื อนายหน้ าในการซื ้อขายที่มีประสิทธิภาพ มีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ให้ ความสะดวก และประหยัดค่าใช้ จ่ายในการลงทุนซื ้อขาย (Transaction Costs) เมื่อลงทุนด้ วยตนเอง
- หากต้ องการโยกย้ ายเงินลงทุนของตนระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน
บริษัทจัดการก็สามารถอํานวยความสะดวกให้ ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมตํ่าสุด หรื อ อาจไม่คิด
ค่าธรรมเนียมเลยก็ได้ ในกรณีของ No Load Funds
มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนมือเป็ นเงินสดได้ ง่าย เมื่อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดที่มีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่กองทุน
ได้ รับประโยชน์ทางภาษี
- ไม่ใช่หน่วยภาษี รายได้ ของกองทุนรวมจึงไม่เสียภาษี เงินได้
เป็ นนักลงทุนประเภทสถาบันจึงได้ รับประโยชน์มากกว่าในแง่ของการมีอํานาจต่อรอง
- สามารถต่อ รองราคากับ ผู้เ สนอขายได้ และยัง สามารถเพิ่ ม โอกาสในการลงทุน ได้ ดี กว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลักทรัพย์ที่เป็ นที่ต้องการของตลาด
- เป็ นช่องทางการลงทุนในตราสารที่เสนอขายเฉพาะเจาะจงให้ แก่นักลงทุนสถาบันเท่านัน้
(Private Placement Issues)
มีกลไกปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีสํานักงาน ก.ล.ต.เป็ นผู้กํากับดูแลธุรกิจจัดการกองทุนรวม
มีการนําผลตอบแทนที่ได้ ไปลงทุนต่อ (Reinvestment Income) ทําให้ นักลงทุนมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนสูงขึ ้น

ข้ อจํากัดของการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 มีคา่ ธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
 การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุน่
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฯ หรื อรายละเอียด
โครงการจะทําไม่ได้ ในทันที เพราะต้ องได้ รับมติเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยนับจากจํ านวนหน่วยลงทุน และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์เสียก่อน
 ผลการดําเนินงานขึ ้นอยูก่ บั ผู้จดั การกองทุน และไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
หน้ าที่ 21

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

- ผลการดําเนินงานในอดีตไม่อาจสะท้ อนผลการดําเนินงานในอนาคตได้ อย่างสมบูรณ์
 ข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนได้ รับอาจจะไม่ทนั สมัย

ประเภทของกองทุนรวม
แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน
 กองทุนปิ ด (Closed End Fund)
- มีหน่วยลงทุนคงที่ ไม่เพิ่มขึ ้นและไม่ลดลง
- เปิ ดให้ มีการจองซื ้อเพียงครัง้ เดียวเมื่อจัดตังโครงการ
้
- มีกําหนดอายุโครงการแน่นอน และบริ ษัทจัดการไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด
อายุโครงการ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ
- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการมักนําเอาหน่วยลงทุนของกองทุน
ปิ ดไปจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดรอง หรื อจัดให้ มีตวั แทนจัดการซื ้อขาย (Market Maker)
- ราคาซื ้อหรื อขายในแต่ละวันขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของผู้ซื ้อหรื อผู้ขาย
 กองทุนเปิ ด (Open End Fund)
- สามารถเพิ่มหรื อลดหน่วยลงทุนได้
- อาจจะมีอายุโครงการหรื อไม่ก็ได้ และบริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามกําหนดเวลาที่
ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
- ราคาซื ้อขายคํานวณตามมูลค่าหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่ทํารายการ
- เป็ นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิ ดเพราะมีสภาพคล่องมากกว่า

แบ่งตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
- มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- บริ ษัทจัดการต้ องรายงานค่าเฉลี่ยการถือตราสารทุนเป็ นรายไตรมาสต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หาก
ช่วงเวลาใดมีการถือครองตราสารทุนน้ อยกว่าที่กําหนด ต้ องทําหนังสือชี ้แจง
- มีความเสี่ยงสูง เหมาะแก่ผ้ ทู ี่สามารถรับความเสี่ยงได้ มาก
 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ (General Fixed Income Fund)
- นโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ เฉพาะ เงินฝาก หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
- ไม่สามารถลงทุนในตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่ง ทุน เช่ น หุ้นกู้แปลงสภาพ เว้ นแต่ได้ รั บอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
- มีความเสี่ยงตํ่ากว่าตราสารทุน
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 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ระยะยาว (Long-term Fixed Income Fund)
- มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ เฉพาะเงินฝาก หรื อหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์สินอื่น หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กํ าหนด

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดํารง Portfolio

Duration (อายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ ้าหนักด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ได้ รับจากทรัพย์สิน)
ในขณะใดขณะหนึง่ ของกองทุนรวมนันมากกว่
้
าหนึง่ ปี ขึ ้นไป
 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ระยะสัน้ (Short-term Fixed Income Fund)
- มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ เฉพาะเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กํ าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดํารง Portfolio
Duration ในขณะใดขณะหนึง่ ของกองทุนรวมนันไม่
้ เกินหนึง่ ปี
- มีความเสี่ยงตํ่าสุด
 กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)
- มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดํารงอัตราส่วนการลงทุนใน หรื อมีไว้
ซึง่ ตราสารทุนในขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกินร้ อยละ 65

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
กรณีที่กองทุนเกิดกําไร และมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล นักลงทุนจะได้ รับ

 เงินปั นผล (Dividend) เป็ นส่วนแบ่งกําไรที่จะได้ รับตามสัดส่วนที่นกั ลงทุนถือหน่วยลงทุน
 กําไรจากการลงทุนในหน่วยลงทุน (Capital Gain) เป็ นผลกําไรเมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เพิ่มขึ ้น และผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
มีความเสี่ยงเดียวกันกับตราสารหรื อหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนันๆเน้
้ นลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุน ก็จะมีความเสี่ยง
แบบเดียวกันกับความเสี่ยงของตราสารทุน
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ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง ตราสารที่กําเนิดจากหรื อผันแปรตามสิง่ ที่อ้างอิง โดยทัว่ ไปตราสารอนุพนั ธ์ จะมีมลู ค่าขึ ้นอยู่กบั
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) หรื อตัวแปรอ้ างอิง (Underlying Variable)
สินทรัพย์อ้างอิงเช่น เงินตราต่างประเทศ, พันธบัตร, ตัว๋ เงิน, หุ้นสามัญ, ข้ าวและนํ ้ามัน
ตัวแปรอ้ างอิงเช่น อัตราแลกเปลี่ยน, อัตราดอกเบี ้ย และดัชนีหลักทรัพย์
เป็ นตราสารที่มีอตั ราทด (Leverage Instrument) ได้ รับผลตอบแทน (ทังกํ
้ าไรและขาดทุน)จากการลงทุนสูงเมื่อเทียบกับ
เงินลงทุนเริ่มต้ น

สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า คือ สัญญาที่ถกู จัดทําขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญา 2 ฝ่ าย (ผู้จะซื ้อ และ ผู้จะขาย) ที่ตกลงในวันนี ้ เพื่อที่จะ
ทําการซื ้อขาย หรื อ แลกเปลี่ยน สินค้ าอย่างหนึง่ ในอนาคต (ต้ องปฏิบตั ิตาม) เช่น สัญญาฟอร์ เวิร์ด สัญญาฟิ วเจอร์ สและ
ออปชัน่

ประเภทของตราสารอนุพนั ธ์
ประเภทของตราสารอนุพนั ธ์
แบ่ งตามประเภทของสินค้ าอ้ างอิง
1) ตราสารอนุพนั ธ์ที่มีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์เป็ นสินค้ าอ้ างอิง สินค้ าโภคภัณฑ์ที่รองรับตราสารอนุพนั ธ์มีหลากหลายทัง้
สินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พลังงงาน โลหะ
2) ตราสารอนุพนั ธ์ที่มีสนิ ทรัพย์หรื อตัวแปรทางการเงินเป็ นสินค้ าอ้ างอิง เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ที่อ้างอิงกับ ตราสารทุน
ตราสารหนี ้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
แบ่ งตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญา
1) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Forward และ Futures Contract)
ั ญา 2 ฝ่ าย (ผู้จะซื ้อ และ ผู้จะขาย) ที่ตกลงในวันนี ้
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า คือ สัญญาที่ถกู จัดทําขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
เพื่อที่จะทําการซื ้อขาย หรื อ แลกเปลี่ยน สินค้ าอย่างหนึง่ ในอนาคต (ต้ องปฏิบตั ิตาม) เช่น สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาฟิ วเจอร์ สและออปชัน่
2) สัญญาสิทธิ (ออปชัน่ )
สัญญาที่ตกลงในวันนี ้ ของคูส่ ญ
ั ญา 2 ฝ่ ายระหว่างผู้ซื ้อ (Long หรื อ holder) กับผู้ขาย (Short หรื อ writer) โดยผู้
ซื ้อได้ รับสิทธิ (Contingent Claim) ที่จะซื ้อหรื อขายสินค้ าอ้ างอิงในเงื่อนไขราคา(Strike/Exercise Price) จํานวน
และระยะเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา ส่วนผู้ขายได้ ผลตอบแทนเป็ นค่า
ออปชันพรี เมียม (Option premium) เป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิ (Contingent Claim) ที่มอบให้ ผ้ ซู ื ้อ
 ประเภทของออปชัน่
1) คอลออปชัน่ (Call Options)คือ สัญญาที่ให้ สทิ ธิผ้ ซู ื ้อ (หรื อผู้ถือ) ในการ “ซื ้อ” สินค้ าอ้ างอิง
จากผู้ขายตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
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2) พุทออปชัน่ (Put Options)คือ สัญญาที่ให้ สทิ ธิผ้ ซู ื ้อ (หรื อผู้ถือ) ในการ “ขาย” สินค้ าอ้ างอิง
ให้ แก่ผ้ ขู ายตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
3) สัญญาสวอป (Swaps)
คือสัญญาที่เป็ นการตกลงระหว่างคูส่ ญ
ั ญาสองฝ่ ายในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดหรื อสินทรัพย์ระหว่างกัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในอนาคต

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
- ส่วนต่างราคา ซึง่ สามารถทํากําไรได้ ทงราคาขึ
ั้
้นและราคาลง

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
- Market Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาตลาด เช่น ราคาของสินค้ าอ้ างอิง และอัตราดอกเบี ้ย
- Credit Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา
- Operational Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด หรื อความไม่เพียงพอของกระบวนการทํางาน พนักงาน
ระบบงาน หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรื อปั จจัยภายนอก
- Liquidity Risk ความเสี่ยงที่บริ ษัทไม่สามารถล้ างฐานะสัญญา ณ ราคาตลาดเนื่องจากขาดสภาพคล่อง
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ส่ วนที่ 2 รู้จกั กับหุ้นและอนุพนั ธ์
ทําความรู้ จักกับ "หุ้น" ตราสารสร้ างความมั่งคั่ง
- รู้จกั กับตลาดหลักทรัพย์, MAI และบริ ษัทหลักทรัพย์
- ตัวอย่างการลงทุนในหุ้น
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น
- ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น
ทําความรู้ จักกับ "อนุพนั ธ์ " ตราสารบริหารความเสี่ยง
- รู้จกั ตลาดตราสารอนุพนั ธ์
- ลักษณะและประเภทของตราสารอนุพนั ธ์
- ตัวอย่างการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
- ประโยชน์ของตราสารอนุพนั ธ์
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ทําความรู้ จักกับ “หุ้น” ตราสารสร้ างความมั่งคั่ง
รู้จักตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรื อ SET)
 จัดตัง้ ตาม พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยปั จจุบันดําเนินงานอยู่ภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการดําเนินงานหลัก ๆ 6 ด้ านคือ
1. การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. การให้ บริ การระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ระบบการซื ้อขายด้ วยคอมพิวเตอร์ (Advance
Resilience Matching System หรื อ ARMS)
3. การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
4. การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทสมาชิก โดยกําหนดระเบียบ ข้ อบังคับให้ บริ ษัทสมาชิก
ปฏิบตั ิตาม
5. การเผยแพร่ข้อมูลและบริการสารสนเทศ
6. การส่งเสริมให้ ความรู้แก่ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจหลักทรัพย์

รู้จักตลาดหลักทรั พย์ mai (Market for Alternative Investment)
 จัดตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้ เป็ น
แหล่งระดมทุน โดยเน้ นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริม หรื ออุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตที่ดี
 มีวตั ถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อ
 เปิ ดโอกาสให้ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้ าถึงแหล่งทุนได้ เท่ากับบริษัทขนาดใหญ่
 สนับสนุนการปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยแปลงหนี ้เป็ นทุนระหว่างสถาบันการเงินและลูกหนี ้ ทําให้ เกิด
สภาพคล่องจากหนี ้ที่แปลงเป็ นทุนที่สถาบันการเงินเข้ าไปถือครอง
 เพื่อสนับสนุนให้ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เกิดแรงจูงใจในการเข้ ามาลงทุนกับธุรกิจที่
มีขนาดไม่ใหญ่นกั แต่มีศกั ยภาพในการเจริญเติบโต
 เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ แก่นกั ลงทุน สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ เพิ่มขึ ้น
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะไม่มีความแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์
 โครงสร้ างของตลาดหลักทรัพย์ mai จะมีคณะอนุกรรมการบริ หารศูนย์ระดมทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
กํา กับ ดูแ ลของคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย โดยคณะอนุก รรมการชุด นี ้ จะ
เป็ นผู้กําหนดนโยบายด้ วยตนเอง
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะได้ รับสิทธิประโยชน์คือ
 ได้ แหล่งเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากดอกเบีย้ ช่วยให้ ลดต้ นทุนของบริ ษัทและคล่องตัวในการ
บริหารเงินมากขึ ้น
 ได้ รับการลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก 30% เหลือ 20% เป็ นระยะเวลา 5 ปี สําหรับบริ ษัทที่เข้ า
จดทะเบียนภายในปี 2548
 สร้ างสภาพคล่องและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
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 สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท ทังด้
้ านลูกค้ า Supplier เจ้ าหนี ้ และบุคลากรที่จะเข้ ามาร่วมงานด้ วย
 ดึงดูดความสนใจบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ (Venture Capital)
 ได้ รับการยกเว้ นภาษี สําหรับเงินปั นผลที่บริษัทได้ รับจากการถือหุ้นของบริ ษัทอื่น

กระบวนการซือ้ ขายหลักทรั พย์
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จับคู่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้
(EXECUTION)

M a rk e tin g T e rm in a l

ยอดซื้อสุทธิ
BROKER

การชําระราคา
และส่งมอบหุ้น

ยอดขายสุทธิ
BROKER

 กระบวนการซื ้อขายหลักทรัพย์ มี 3 กระบวนการสําคัญคือ
 การส่งคําสัง่ ซื ้อคําสัง่ ขาย
 การจับคูค่ ําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์
 การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 เมื่อมีคําสัง่ ซื ้อขาย นักลงทุนจะดําเนินการผ่าน Broker ซึ่ง Broker จะดําเนินการส่งคําสัง่ ของลูกค้ า
เข้ าสูร่ ะบบการซื ้อขายหลักทรัพย์
 เมื่อคําสัง่ ซื ้อขาย เข้ าเรี ยงลําดับกันตามราคาและเวลาที่ดีที่สดุ (Price and Time Priority) ก็จะเกิด
กระบวนการจับคูก่ นั (Execute) ในระบบการซื ้อขาย ระบบ ARMS จะส่งผลการจับคูใ่ ห้ กบั แต่ละ Broker
 จากนั ้น Broker ด้ านผู้ซื ้อมีหน้ าที่เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าและชําระเงินค่าหลักทรัพย์นั ้นผ่านบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ซึ่งเป็ นตัวกลางในการชําระเงิน รวมทั ้งการรับ
มอบหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะนําหลักทรัพย์ส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป
 ในส่วนของ Broker ด้ านผู้ขาย ซึ่งมีหน้ าที่ในการเรี ยกหลักทรัพย์จากลูกค้ า (ยกเว้ นกรณีที่ลกู ค้ ามี
หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ในบัญชีของ Broker อยู่แล้ ว) แล้ วโอนให้ กบั TSD เพื่อดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์
นันให้
้ กบั Broker ของผู้ซื ้อต่อไป
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ระบบการซือ้ ขาย
 ปั จจุบนั นี ้ตลาดหลักทรัพย์มีระบบการซื ้อขายที่เรี ยกว่า ARMS (Advance Resilience Matching
System) ซึง่ เริ่มเปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็ นระบบที่รองรับธุรกรรมเพิ่มเติมจากหลาย
ตลาด (Multi-Market) โดยที่หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีคิวในการจับคู่แยกออกจากกัน ทําให้ ตอบสนองได้
้ งสามารถกู้คืนระบบเมื่อต้ องย้ ายศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ ภายใน
เร็วขึ ้น (Multi-Matching Queue) รวมทังยั
3 นาที ทังนี
้ ้ระบบจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
 ระบบคอมพิวเตอร์ หลักที่ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะทําหน้ าที่
- รับคําสัง่ ซื ้อขาย
- จัดเรี ยงคําสัง่ ซื ้อขายตามลําดับ ราคาและเวลาที่ดีที่สดุ (Price and Time Priority)
- จับคูค่ ําสัง่ ซื ้อขายโดยอัตโนมัติ
- ยืนยันรายการซื ้อขาย
- จัดเก็บรายการที่ เกิ ดจากการซื อ้ ขายแบบต่อ รองราคา และบัน ทึกเข้ าระบบ (PutThrough Deal)
- เผยแพร่ ข้อมูลบริ ษัทจดทะเบียนและข้ อมูลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ กับ
ประชาชน
 ระบบคอมพิวเตอร์ ของสมาชิก (Broker) จะทําหน้ าที่สง่ คําสัง่ ซื ้อขาย รับผลการแจ้ งยืนยันรายการ
ซื ้อขายจากตลาดหลักทรัพย์
 ระบบการสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ทั ้งสองส่วน เป็ นเครื อข่ายที่เรี ยกว่า SETNET โดยเป็ น
ระบบที ่ทํ า ให้ ร ะบบคอมพิว เตอร์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละของบริ ษ ัท สมาชิก สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้

ช่ วงเวลาในการซือ้ ขาย
 ตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ดให้ มีการซื ้อขายตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์ ในเวลาทําการ
 โดยในหนึง่ วันตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ดระบบให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่วง คือ
 ช่วงเช้ า
- จะเริ่มทําการซื ้อขายตังแต่
้ เวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 12.30 น.
- ในช่วงเวลา 9.30 น. ถึงระยะเวลา T1 (9.55 น. – 10.00 น. ซึง่ จะเป็ นช่วงระยะเวลาสุม่ เปิ ดการ
ซือ้ ขายช่วงเช้ า) โดยจะเป็ นการให้ สมาชิกส่งคําสัง่ ซื อ้ ขายทัง้ หมดเข้ ามาเรี ยงลําดับและ
คํานวณหาราคาเปิ ดสําหรับการซื ้อขายในช่วงเช้ าของแต่ละหลักทรัพย์
 ช่วงบ่าย
- จะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ถึง 16.30 น.
- ช่วงระยะเวลา 14.00 น. ถึงระยะเวลา T2 (14.25 น. -14.30 น. ซึ่งจะเป็ นช่วงระยะเวลาสุ่ม
เปิ ดการซื ้อขายช่ว งบ่า ย) โดยช่ว งระยะเวลานี ้เป็ นช่ว งเวลาที่ใ ห้ ส มาชิก ส่ง คํ า สัง่ ซื ้อขาย
ทั ้งหมดมาเรี ย งลํ า ดับ และคํ า นวณหาราคาเปิ ดสํ า หรับ การซื ้อขายช่ว งบ่า ยของแต่ล ะ
หลักทรัพย์
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 ในช่วงใกล้ ปิดตลาด ระยะเวลา 16.30 น. – T3 (16.35 น. -16.40 น. ซึง่ จะเป็ นช่วงระยะเวลาสุม่ ปิ ด
การซื ้อขายของทังวั
้ น) จะเป็ นช่วงเวลาที่ให้ สมาชิกส่งคําสัง่ ซื ้อขายเข้ ามาเรี ยงลําดับเพื่อหาราคาปิ ด
ของแต่ละหลักทรัพย์โดยยังไม่มีการจับคูซ่ ื ้อขายจนถึงช่วงระยะเวลาสุม่ ปิ ด
 ช่วงระยะเวลา T3 – 17.00 น. เป็ นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดรับคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ทวั่ ไปแต่
เปิ ดให้ สมาชิกดําเนินการดังต่อไปนี ้
- บันทึกการซื ้อขายนอกเวลาทําการ (Off - Hour Trading) ซึง่ จะเป็ นการซื ้อขายด้ วยวิธี Put Through เท่านัน้
- ยกเลิกการซื ้อขายหลักทรัพย์แบบ Put - Through โดยจะต้ องได้ รับการยินยอมจากทั ้งผู้ซื ้อ
และผู้ขาย

- แก้ ไขเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีลกู ค้ า (P/C Flag) โดยสามารถแก้ ไขทังลู
้ กค้ าที่ซื ้อขายแบบ
ปกติ (Automatic Order Matching) และลูกค้ าแบบ Put – Through

วิธีการซือ้ ขายหลักทรัพย์
 วิธีแรก Automatic Order Matching (AOM) เป็ นวิธีการเสนอซื ้อขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีการจับคู่
คําสัง่ ซื ้อขายให้ โดยอัตโนมัติด้วยหลักการราคา และเวลาที่ดีที่สดุ (Price and Time Priority)
 วิธีที่สอง Put - Through (PT) เป็ นวิธีการที่สมาชิกผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงซื ้อขายกันเอง เมื่อตกลงราคา
้ านระบบเพื่อให้ ตลาดรับทราบ โดยปกติแล้ ว
กันได้ แล้ วจึงจะทําการบันทึกรายละเอียดการซื ้อขายนันผ่
ตลาดจะให้ สมาชิกซื ้อขายด้ วยระบบ Put - Through ก็ตอ่ เมื่อ
 เป็ นการซื ้อขายหน่วยใหญ่ (Big Lot)
 เป็ นการซื ้อขายโดยเจ้ าของหลักทรัพย์เป็ นชาวต่างชาติ
 เป็ นการซื ้อขายตราสารหนี ้ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ

ขัน้ ตอนการซือ้ ขายหลักทรัพย์
 ขันตอนแรกนั
้
กลงทุนจะทําการเปิ ดบัญชีเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทสมาชิก (Broker) หรื อ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สมาชิก (Sub - Broker)
 เมื่ อ นัก ลงทุน ต้ อ งการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ จ ะกรอกใบคํ า สั่ง ซื อ้ ขาย และมอบให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ
อนุญ าต (Trader) ของบริษัทสมาชิกเป็ นผู้บนั ทึกคําสัง่ เสนอซื ้อขาย ผ่านระบบการซื ้อขาย
 เจ้ าหน้ าที่รับอนุญาต จะทําการส่งรายละเอียดคําสัง่ ซื ้อขายผ่านระบบ
 เมื่ อระบบจับคู่และทํ ารายการสําเร็ จ จะเป็ นขัน้ ตอนการชํ าระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ ซึ่งจะมี
ขันตอนย่
้
อย ๆ กล่าวคือ
1. กําหนดระยะเวลาชําระค่าซื ้อขายทําภายในวันทําการที่ 3 (T+3, โดย T = วันที่เกิดรายการซื ้อหรื อ
ขาย)
2. การชําระค่าซื ้อขาย
3. กําหนดการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื ้อขาย
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หน่ วยการซือ้ ขาย
 ในการส่งคําสัง่ ซื ้อขาย โดยใช้ หลัก Automated Order Matching จะมีการกําหนดหน่วยการซื ้อขายบน
กระดาน (Board Lot) โดย 1 หน่วยการซื ้อขายจะเท่ากับ 100 หลักทรัพย์
 แต่ถ้าหน่วยการซื ้อขายที่มีจํานวนน้ อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย จะทําการซื ้อขายบนกระดานหน่วยย่อย
้ 500 บาทขึ ้นไปเป็ นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ตลาดหลักทรัพย์จะมี
 หากหลักทรัพย์มีราคาปิ ดตังแต่
การปรับหน่วยการซื ้อขายบนกระดาน โดยกําหนดให้ 1 หน่วยเท่ากับ 50 หลักทรัพย์

ตัวอย่ างการลงทุนในหุ้น
ตัวอย่ างที่ 1
นาย A ซื ้อหุ้น BPP ซึง่ เป็ นหุ้นที่ทําธุรกิจโรงกลัน่ ที่ราคา 7 บาท จํานวน 10,000 หน่วย ซึง่ นาย A ได้ รับเงินปั น
ผลจํานวน 0.10 บาทด้ วย เนื่องจากซื ้อก่อนวัน XD 3 เดือนต่อมา เกิดเหตุไฟไหม้ ที่โรงกลัน่ นํ ้ามันของบริษัท
นาย A รู้ข่าวจากเจ้ าหน้ าที่การตลาดของตน จึงสัง่ ขายหุ้น BPP ทิ ้งหมด ซึง่ ขายได้ ที่ราคา 7.10 บาท และปิ ด
ตลาดวันนัน้ ราคาของ BPP อยูท่ ี่ 6.50 บาท
นาย A ได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนครัง้ นี ้กี่บาท
เฉลย
นาย A ซื ้อ BPP จํานวน 10,000 หน่วย ที่ราคา 7 บาท
ค่าใช้ จ่ายรวมในการซื ้อหุ้น = ค่าหุ้น + ค่าธรรมเนียม + ค่าภาษี
= (10,000 * 7 ) + (10,000 * 7 * 0.25%) + (10,000 * 7 * 0.25% * 7%) = 70,187.25
ผลตอบแทน
ได้ รับปั นผล 0.1 ต่อหุ้น = 10,000 * 0.1 = 1,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% รับเงินสุทธิ 900 บาท
ขาย BPP ที่ราคา 7.10 บาท
(10,000 * 7.10 ) - (10,000 * 7.10 * 0.25%) - (10,000 * 7.10 * 0.25% * 7%) = 70,810.07
สรุ ป 70,810.07 + 900 – 70,187.25 = 1,522.82 บาท

หน้ าที่ 31

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

ประโยชน์ ของการลงทุนในหุ้น
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทนน่าสนใจ
มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น สิทธิในการซื ้อหุ้นออกใหม่ การเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
มีสภาพคล่องสูง
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ทําความรู้ จักกับ”อนุพนั ธ์ ”ตราสารบริหารความเสี่ยง
ตราสารอนุพนั ธ์ ในระดับนานาชาติมีประวัติความเป็ นมายาวนาน และต่อมาได้ เริ่ มเข้ ามาในประเทศไทยใน
รูปแบบของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเป็ นสัญญาเฉพาะบุคคล ส่วนข้ อตกลงซื ้อขายสินค้ า
เกษตรล่วงหน้ าก็ได้ มีการทํามานานแล้ ว ตราบจนปั จจุบนั นี ้ประเทศไทยมีศนู ย์กลางซื ้อขายสัญญาสัญญาล่วงหน้ าเกษตร
แห่งหนึง่ และศูนย์กลางซื ้อขายอนุพนั ธ์ทางการเงินอีกแห่งหนึง่

ศูนย์ ซอื ้ ขายอนุพันธ์ สินค้ าเกษตร
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีศนู ย์ซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์อย่างเป็ นทางการแห่งแรก ได้ แก่ ตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
แห่งประเทศไทย หรื อ Agriculture Futures Exchange of Thailand (AFET) ซึง่ เป็ นองค์กรที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญตั ิ
การซื ้อขายสินค้ าเกาตรล่วงหน้ า พ.ศ. 2542 ทังนี
้ ้ AFET เริ่มเปิ ดซื ้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 โดยเป็ น
ศูนย์กลางซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ าฟิ วเจอร์ สที่มีสินค้ าอ้ างอิงเป็ นสินค้ าเกษตรและสินค้ าที่แปรรูปจากสินค้ าเกษตร จนถึง
พ.ศ. 2554 สัญญาฟิ วเจอร์ สต่างๆ ที่ซื ้อขายในคตลาด AFET มีสินค้ าอ้ างอิง ได้ แก่ ยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (RSS3) ข้ าวขาว
5% แบบ Both Options (BWR5) ข้ าวหอมมะลิชนั ้ 2 100 % แบบ Both Options (BHMR) และ มันสําปะหลังเส้ น (TC)

ศูนย์ ซอื ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ได้ มีการจัดตัง้ บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ Thailand Futures
Exchange (TFEX) ซึง่ เป็ นองค์กรที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 เพื่อเป็ นศูนย์ซื ้อขาย
อนุพนั ธ์ทางการเงิน ทังนี
้ ้ ตลาดอนุพนั ธ์ TFEX เป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง
ซื ้อขายอนุพนั ธ์ทางการเงิน ตราสารอนุพนั ธ์ที่สามารถซื ้อขายในตลาดอนุพนั ธ์ TFEX ได้ แก่ สัญญาฟิ วเจอร์ สและสัญญา
ออปชัน่ ที่มีสนิ ค้ าอ้ างอิงเป็ นตราสารทุน ตราสารหนี ้ เงินตราระหว่างประเทศ สินค้ าโภคภัณฑ์อื่นที่นอกเหนือจากสินค้ า
เกษตร เช่น ทองคํา นํ ้ามันดิบ จนถึงสิ ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ตราสารอนุพนั ธ์ที่มีการซื ้อขายในตลาดอนุพนั ธ์ TFEX
ได้ แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, 50 Bath Gold Futures, 10 Bath Gold
Futures, 5-Year Government Bond Futures, 3M BIBOR Futures, 6M THBFIX Futures Silver Futures และ Brent
Oil Futures
การซื ้อขายสัญญาอนุพนั ธ์ในตลาดอนุพนั ธ์ในตลาดอนุพนั ธ์ TFEX ต้ องทําผ่านบริษัทนายหน้ า (Broker) ที่เป็ นสมาชิกของ
ตลาดอนุพนั ธ์ TFEX และชําระราคาผ่านสํานักหักบัญชี

รู้จักกับสัญญาฟิ วเจอร์ ส
 การซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นการซื ้อขายที่มีการตกลงซื ้อขายในปั จจุบนั แต่มีการชําระเงินและส่ง
มอบสินค้ าเกิดขึ ้นในอนาคต
 การซื ้อขายล่วงหน้ าทําได้ หลายรูปแบบ
 การทําสัญญาฟิ วเจอร์ ส เกิดขึ ้นในตลาดอย่างเป็ นทางการ
หน้ าที่ 33

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

 การทําสัญญาฟอร์ เวิร์ด เกิดขึ ้นในตลาด OTC
 สัญญาฟิ วเจอร์ สคือ สัญญาที่จดั ทําขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญา 2 ฝ่ าย โดยกําหนดว่าจะมีการซื ้อหรื อขายซึง่ จะต้ อง
ส่งมอบสินค้ าอ้ างอิงในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้
 ราคาที่กําหนดไว้ เรี ยกว่าราคาล่วงหน้ าซึง่ เป็ นราคาที่ตกลงกันไว้ ในวันที่ซื ้อขายสัญญา ส่วนการชําระเงินจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต
 สินทรัพย์อ้างอิงเรี ยกว่า Underlying Asset สามารถเป็ นได้ หลากหลาย เช่น หุ้นสามัญ อัตราดอกเบี ้ย
เงินตราสกุลต่างประเทศ สินค้ าโภคภัณฑ์ (commodities) ฯลฯ
 การซื ้อขายสัญญาฟิ วเจอร์ สสามารถซื ้อขายผ่านตลาดที่จดั ตังอย่
้ างเป็ นทางการ
 การซื ้อสินค้ าล่วงหน้ าอาจเกิดขึ ้นเพราะ
 ผู้ซื ้อยังไม่ต้องการสินค้ าในปั จจุบนั แต่ต้องการสินค้ านันในอนาคต
้
จึงเข้ าไปซื ้อในตลาดล่วงหน้ า
 ผู้ซื ้อขายต้ องการลดความเสี่ยงจากราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจึงเข้ าทําสัญญาล่วงหน้ าโดย
กําหนดราคาซื ้อขายในปั จจุบนั
 ผู้ซื ้อล่วงหน้ าต้ องการเก็งกําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดว่าจะมากกว่าราคาที่ตกลงซื ้อล่วงหน้ า
หรื อผู้ขายล่วงหน้ าต้ องการเก็งกําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงตํ่ากว่าราคาที่ตกลงขายล่วงหน้ า

ช่ วงเวลาในการซือ้ ขาย
Trading Session
Pre-Opening
(Morning Session)
Morning Session
Pre-Opening
(Afternoon Session)
Afternoon Session
Pre-closing

ตลาดสินค้ าเกษตรล่ วงหน้ า

ตลาดอนุพันธ์

9:50-10:00

9:15-9:45

10:00-12:00

9:45-12:30

12:50-13:00

14:00-14:30

13:00-14:55
14:55-15:00

14:30-16:55
-
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ขัน้ ตอนการซือ้ ขาย
1. เลือกบริษัทนายหน้ าซื ้อขายล่วงหน้ า (โบรกเกอร์ )


พิ จ ารณาจากการบริ ก าร พนั ก งานการตลาด ผู้ ถื อ หุ้น สถานประกอบการ การได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ า ประสบการณ์การซื ้อขายล่วงหน้ า การมีข้อมูลข่าวสารเพียบพร้ อม
รวดเร็ว และมีทีมนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้ านการซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น

2. เปิ ดบัญชีและวางเงินประกันขันต้
้ นกับโบรกเกอร์


เตรี ยมเอกสารเพื่อขอเปิ ดบัญชีกบั โบรกเกอร์ ตามที่บริ ษัทกําหนด และวางเงินประกันกับโบรกเกอร์ ตามที่
ตลาดฯ กําหนด

3. ส่งคําสัง่ ซื ้อขาย


โดยผ่านเจ้ าหน้ าที่การตลาดของโบรกเกอร์ หรื อส่งคําสัง่ ซื ้อขายเองผ่านทางอินเตอร์ เน็ต

4. ตลาดจับคูค่ ําสัง่ ซื ้อขายด้ วยคอมพิวเตอร์
 ระบบจับคู่แบ่งเป็ น 2 แบบคือ Automatic Continuous Matching System ใช้ หลักการจับคู่โดยใช้ ราคา
และเวลาที่ดีที่สดุ (price and time priority) ใช้ ในช่วงเวลาซื ้อขายปกติ และระบบ Call Market เป็ น
ระบบจับคู่ซื ้อขายที่ใช้ ในช่วง Pre-Open และ Pre-Closing เพื่อคํานวณหาราคาเปิ ดและราคาปิ ดโดย
ระบบจะจับคูซ่ ื ้อขายในคราวเดียว ณ ราคาที่ก่อให้ เกิดปริ มาณการซื ้อขายมากที่สดุ


หน่วยงานที่ทําหน้ าที่ชําระราคารายการซื ้อขายที่เกิดขึ ้นในตลาดอนุพนั ธ์ คือ สํานักหักบัญชี

5. ตรวจสอบสถานะทุกสิ ้นวัน (mark to market)


สํานักหักบัญชี จะทําหน้ าที่ ในการคํานวณเงิน กํ าไรขาดทุนจากการซื อ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์ สในตลาด
อนุพนั ธ์ และทําการชําระราคากับโบรกเกอร์ ซึง่ เป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชีทกุ ๆ วัน หลังจากนันบริ
้ ษัท
โบรกเกอร์ จงึ จะดําเนินการเรี ยกเก็บหรื อจ่ายชําระเงินกับผู้ลงทุนอีกต่อหนึง่



ทุกสิ ้นวันทําการโบรกเกอร์ จะทําการ “ปรับสถานะบัญชีเงินประกัน” หากเงินประกันมีมลู ค่าตํ่ากว่าเงิน
ประกันขันตํ
้ ่า (maintenance margin) นักลงทุนต้ องนําเงินประกันมาวางไว้ กบั โบรกเกอร์ เพิ่มให้ เท่ากับ
เงินประกันขันต้
้ น (initial margin) รายละเอียดเกี่ยวกับเงินประกันอยูใ่ นหัวข้ อต่อไป

6. ปิ ดสถานะสัญญา (close out position)
 หักล้ างสัญญา (offset position) คือการทําสัญญาที่ตรงข้ ามกับสัญญาเดิมในสินค้ าชนิดเดียวกัน ส่งมอบ
เดือนเดียวกัน และปริมาณเท่ากัน


ส่งมอบ-รับมอบสินค้ า (physical delivery) ณ จุดส่งมอบที่ตลาดกําหนด
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ตัวอย่ างการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
นาย A และ นาย B ทัง้ 2 คนเป็ นเพื่อนกันและต่างไม่มีทองคํา แต่สนใจลงทุนในทองคํา ซึง่ ราคาทองคําในปั จจุบนั อยูท่ ี่
ราคา บาทละ 25,000 บาท นาย A คาดการณ์ว่าราคาทองคําจะเพิ่มสูงขึ ้น ส่วนนาย B คาดการณ์วา่ ราคาทองคําจะลดลง
ทังสองคนจึ
้
งตกลงทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทองคํากัน โดยนาย A คาดการณ์วา่ ราคาทองคําจะเพิ่มขึ ้นจึงทําสัญญาซื ้อ
ล่วงหน้ ากับนาย B (LONG) ส่วนนาย B คาดการณ์วา่ ราคาทองคําจะลดลงจึงทําสัญญาขายล่วงหน้ ากับนาย A (SHORT)
ไว้ โดยวันครบกําหนดสัญญาคืออีก 3 เดือนข้ างหน้ า
ถ้ า 3 เดือนข้ างหน้ าราคาทองคําอยูท่ ี่บาทละ 30,000 บาท ใครจะกําไรหรื อขาดทุนคนละเท่าไหร่ และสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่เกิดขึ ้นถือเป็ นสัญญาประเภทใด
เฉลย
ราคาทองคํา = 30,000 บาท
1) นาย B ทําสัญญาขายล่วงหน้ าไว้ จึงมีหน้ าที่นําทองมาขายให้ นาย A ที่ราคา 25,000 บาท ตามสัญญา แต่นาย
B ไม่มีทองคํา จึงต้ องไปซื ้อทองคํามา 1 บาท ที่ราคาตลาดคือ 30,000 บาท นาย B จึงขาดทุน 5,000 บาท
2) นาย A ทําสัญญาซื ้อล่วงหน้ าไว้ จึงมีหน้ าที่นําเงิน 25,000 บาท ไปซื ้อทองคํากับนาย B และนําทองคําไปขายที่
ราคาตลาดคือ 30,000 บาท นาย A จึงกําไร 5,000 บาท
และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกิดขึ ้นเป็ นสัญญาประเภทฟอร์ เวิร์ด เนื่องจากไม่ได้ ทําในตลาดอย่างเป็ นทางการ

ประโยชน์ ของตราสารอนุพันธ์
 การสะท้ อนราคาในอนาคตช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการทํานายราคาสินค้ าอ้ างอิงหรื อทราบแนวโน้ มราคาของสินทรัพย์
อ้ างอิงในอนาคต
 ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยลด ป้องกัน ถัวหรื อขจัดความเสี่ยงในการทําธุรกรรม
 การเก็งกําไร เป็ นทางเลือกการโอนความเสี่ยงจากผู้ที่ไม่ต้องการไปยังผู้ที่ต้องการได้ โดยคาดหวังจะได้ ผลกําไร
จากการถือความเสี่ยงนัน้
 มีผลกําไร(ขาดทุน)ในลักษณะอัตราทด (Leverage)
 สามารถขายก่อนได้ (Ability to Short Sell)
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ส่ วนที่ 3 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้แนะนําลูกค้ า
หลักเกณฑ์ และคุณสมบัตขิ องผู้แนะนําลูกค้ า
- ผู้แนะนําลูกค้ า คือใคร
- ผลตอบแทนที่จะได้ รับจากการเป็ นผู้แนะนําลูกค้ า (IBA)
- สิง่ ที่ต้องกระทําและห้ ามกระทําของผู้แนะนําลูกค้ า (IBA)
- การขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้แนะนําลูกค้ า
- รู้จกั กับ KYC และ CDD
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ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent)
“ผู้แนะนําลูกค้ า” คืออะไร
ผู้แนะนําลูกค้ า คือ ผู้ที่แนะนําลูกค้ าหรื อรายชื่อลูกค้ าเพื่อเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อทํา
หน้ าที่ติดต่อชักชวนให้ ลกู ค้ ามาเปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ โดยได้ รับค่าตอบแทนสําหรับการ
แนะนําลูกค้ า
ลูกค้ า หมายถึง บุคคลทัว่ ไป (Individual Investor) และนิติบคุ คล โดยไม่รวมถึงลูกค้ าสถาบันตามนิยามสานักงาน
ก.ล.ต.
ใครเป็ น“ผู้แนะนําลูกค้ า”ได้ บ้าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธนาคารพาณิชย์
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
บริษัทตัวแทนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
พนักงานบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผ้ แู นะนําการลงทุน
บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทัว่ ไปที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent) กับสมาคม
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทย

หมายเหตุ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้อนุมตั ิการเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้ คําแนะนํา
ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อผู้รับคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ า ผู้รับทรัพย์สนิ จัดการหรื อเก็บรักษาทรัพย์สินของ
ลูกค้ า ไม่สามารถเป็ นผู้แนะนําลูกค้ าได้
“ผู้แนะนําลูกค้ า” มีหน้ าที่ทาํ อะไรได้ บ้าง
1. แนะนํารายชื่อลูกค้ าให้ แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อทําหน้ าที่ติดต่อชักชวนให้ ลกู ค้ า
มาเปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่วา่ กระทําโดยตรงหรื อผ่านสื่อใดๆก็ตาม
3. แจกและรวบรวมเอกสารคําขอเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
4. ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี
5. ประเมินข้ อมูลของลูกค้ าเบื ้องต้ นให้ เป็ นไปตามกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่บริ ษัทหลักทรัพย์กําหนด
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ค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนครั ง้ แรก (Up-Front-Fee)



ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อลูกค้ าหนึง่ รายที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ อนุมตั ิให้ เปิ ดบัญชี
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับจากการซื ้อขายของลูกค้ ารายนันต้
้ องไม่ตํ่ากว่าอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์จ่าย

2. ค่ าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้ า (Retaining Fee)



ปี ที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ คา่ ธรรมเนียมที่ได้ รับจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า
ตังแต่
้ ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของรายได้ ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า

ข้ อยกเว้ น








กรณีธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บริ ษัทตัวแทนสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า และพนักงานประจําซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลาของนิติบคุ คลดังกล่าวข้ างต้ น ให้ จ่ายได้ ไม่เกิน 2 ปี
กรณีผ้ แู นะนําลูกค้ าที่ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผ้ ู
แนะนําลูกค้ า ถูกห้ ามปฏิบตั ิหน้ าที่ชวั่ คราวหรื อพ้ นสภาพการเป็ นผู้แนะนําลูกค้ า
กรณีบญ
ั ชีลกู ค้ าที่ผ้ แู นะนําลูกค้ าที่ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมแนะนํามาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า
2 ปี บริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณายกเลิกหรื อไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้ า (Retaining Fee)
สําหรับบัญชีลกู ค้ ารายนันๆได้
้
ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้ า (Retaining Fee) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผ้ แู นะนําการลงทุน (IC) ได้ รับ
จะต้ องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่กําหนดไว้ ตามประกาศสมาคม

สิ่งที่ต้องกระทําสําหรั บผู้แนะนําลูกค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
รักษาความลับของลูกค้ า
แนะนําลูกค้ าตามหลักวิชาการ
ดําเนินการตามจริยธรรมและมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ต้ องพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้ าว่ามีความสามารถลงทุน
กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการอื่นใดตามที่สมาคมกําหนด
ในกรณีที่ข้อมูลของผู้แนะนําลูกค้ ารายใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้ ผ้ แู นะนําลูกค้ าแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลต่อ
สมาคมตามแบบที่สมาคมกําหนดภายใน 15 วัน
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สิ่งที่ห้ามกระทําสําหรั บผู้แนะนําลูกค้ า
1. เบียดบังหรื อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2. จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นให้ แก่ลกู ค้ าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึง่ มิได้ เป็ นไปตามการให้ บริการโดย
ปกติ
3. กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรง
4. เรี ยกร้ องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้ า
5. เรี ยกเก็บหรื อรับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนจากลูกค้ า
6. ให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพัน
7. ทําสัญญาหรื อหนังสือใดๆ กับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการภายใต้ ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้แนะนํา
ลูกค้ า
8. รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้ า
9. รับประกันความเสียหาย หรื อผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
10. แนะนําลูกค้ าเมื่อสิ ้นสุดอายุการขึ ้นทะเบียน
11. กระทําการใดๆให้ เป็ นที่เสื่อมเสียหรื ออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
12. ให้ คําแนะนําในการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อรับคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ า
ผู้ท่ สี นใจขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้แนะนําลูกค้ ากับสมาคมต้ องทําอย่ างไร
บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลทั่วไปที่สนใจขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้แนะนําลูกค้ าของสมาคม
1. มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้






ไม่เคยมีประวัติถกู เพิกถอนการขึ ้นทะเบียนผู้แนะนําลูกค้ าภายใน 5 ปี ก่อนการขอขึ ้นทะเบียน
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามทางกฎหมายตามที่กําหนด
มีคณ
ุ สมบัติทางการศึกษาหรื อการปฏิบตั ิงาน เช่น ผ่านการอบรมและทดสอบของ ATI หรื อมีใบอนุญาตเป็ นผู้
แนะนําการลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อกรณีนิติบคุ คลต้ องมีพนักงานในสังกัดขึ ้นทะเบียนกับสมาคมอย่าง
น้ อย 2 คน
ไม่เป็ นพนักงานประจําของธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ใดๆ (ยกเว้ นพนักงานประจําดังกล่าวมีหนังสือ
ยินยอมของนิติบคุ คลข้ างต้ นมาแสดง)

2. ขันตอนการขึ
้
้นทะเบียนและต่ออายุ





ดาวน์โหลดแบบคําขอได้ ที่เว็บไซต์ของสมาคม
ชําระค่าธรรมเนียมการขึ ้นทะเบียนตามที่สมาคมกําหนด
ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนหรื อต่ออายุ พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ นําส่งสมาคม
สมาคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขึ ้นทะเบียน
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แนวทางการปฏิบัตงิ านสมาคมบริษัทหลักทรั พย์
หลักเกณฑ์ ท่ วั ไปเกี่ยวกับการรู้ จักลูกค้ า (Know Your Customer: KYC)
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD)
คํานิยาม
1. บริษัท หมายถึง บริษัทที่เป็ นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
้ ้น
2. คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) คือ องค์กรระหว่างรัฐบาล ซึง่ ก่อตังขึ
โดยที่ประชุมสุดยอด G7 เมื่อปี 2531 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มนโยบายแห่งชาติและระหว่างประเทศใน
การต่อต้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ในปั จจุบนั คณะกรรมการนี ้มีสมาชิก 33 ประเทศ
ทังนี
้ ้มาตรการระหว่างประเทศที่จะต่อต้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายอยู่ในการควบคุมดูแล
ของ IMF/WB/APG (กลุ่มเอเชียแปซิฟิก) โดย FATF ได้ กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้ าย ดังนี ้ :
ก. ข้ อเสนอแนะสี่สบิ ข้ อ (FATF Forty Recommendations)
ข. ข้ อเสนอแนะพิเศษว่าด้ วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย (FATF Special Recommendations on
Terrorist Financing)
3. ผู้รับรองเอกสาร (Notary Public) หมายถึง บุคคลหรื อองค์กรที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายในการลงนาม
เพื่อรับรอง
ลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารนันให้
้ มีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย
4. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (Politically Exposed Persons : PEPs) คือ บุคคลที่มีรายชื่อเป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับ
บุคคลที่มีสถานะหรื อมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมืองไทยหรื อต่างประเทศ ทังนี
้ ้ รายละเอียด
เพิ่มเติมปรากฏตามภาคผนวก ข
5 NCCTs (Non-cooperative countries and territories) หมายถึงประเทศหรื อเขตดินแดนที่ FATF กําหนดไว้ ว่ามี
ข้ อบกพร่ องอย่างวิกฤติในระบบต่อ ต้ านการฟอกเงิ นของตน หรื อแสดงให้ เห็น ว่า มีความไม่เต็มใจที่ จะร่ วมมื อ ในความ
พยายามต่อต้ านการฟอกเงิน ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามภาคผนวก ข
6. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หมายถึง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายรวมถึงการสนับสนุนทาง
การเงินให้ แก่การกระทําการก่อการร้ ายและให้ แก่ผ้ กู ่อการร้ ายหรื อองค์กรผู้ก่อการร้ าย
7. ก.ล.ต. คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ปปง. (AMLO) คือ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9. พ.ร.บ. ปปง (AML Act) หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
10. สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามที่นิยามไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยกเว้ น
สหกรณ์ออมทรัพย์
11. ประกาศของ กลต. หมายถึง ประกาศใดๆ ของ กลต. ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย
12. AML/CFT หมายถึงการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
13. บุคคลที่ได้ รับประโยชน์ในทอดสุดท้ าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็ น
เจ้ าของบัญชีที่แท้ จริ ง ซึ่งพิจารณาจากข้ อเท็จจริ งในทางพฤตินยั เช่น หากการซื ้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้ รับ
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ประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล ส่วนต่างราคา หรื อการใช้ สิทธิต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะต้ องดําเนินการ
ตรวจสอบให้ ร้ ูถงึ ตัวตนของบุคคลธรรมดาที่อยูภ่ ายใต้ บคุ คลนัน้
บุคคลที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดท้ าย (Ultimate controlling person) หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural
person)
ที่มีอํานาจควบคุมหรื อตัดสินใจในทอดสุดท้ ายเกี่ยวกับการทําธุรกรรม เช่น หากการซื ้อขายหลักทรัพย์จะ
พิจารณาจากผู้ที่ตดั สินใจอยู่เบื ้องหลังในการกําหนดทิศทางการซื ้อขาย โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นบุคคลที่ส่งคําสัง่ ซื ้อขายกับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
14. Countries subject to monitoring หมายถึง เขตดินแดนหรื อประเทศที่ถกู ถอดจาก NCCTs List แล้ ว แต่ยงั อยู่ระหว่างการ
ติดตามโดย FATF (Countries subject to monitoring process) ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามภาคผนวก ข
15. Omnibus Account หมายถึง บัญชีที่เปิ ดในนามสถาบันการเงินซึง่ อยู่ภายใต้ บญ
ั ชีดงั กล่าวประกอบด้ วยบัญชีลกู ค้ าของ
สถาบันการเงินดังกล่าวอีกหลายรายหรื อหลายทอด

************************************
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1. คํานําและความเป็ นมา
1.1 แนวทางฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทใช้ ในการปฏิบตั ิตามประกาศของ กลต. ทังนี
้ ้มิได้ มีเจตนาที่จะ เข้ าแทนที่
หรื อใช้ แทนกฎหมายหรื อประกาศใดๆ ของ กลต. ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องพิจารณาทบทวนแนวทางนี ้ร่ วมกับกฎหมายและประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และควรพิจารณาลักษณะเฉพาะของธุรกิจ โครงสร้ างองค์กร ประเภทของลูกค้ าและธุรกรรมของตนอย่างถี่ถ้วน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการที่นํามาใช้ นนพอเพี
ั้
ยงและเหมาะสมสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของประกาศที่เกี่ยวข้ อง
1.2 บริษัทต้ องกําหนดนโยบายและวิธีการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อป้องกันการใช้ ธุรกรรมหลักทรัพย์ในการ ฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
2. ลักษณะของการฟอกเงิน
2.1 การฟอกเงินเป็ นกระบวนการที่มีเจตนาเพื่อแปลงผลประโยชน์ที่ได้ มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย/อาชญากรรม เพื่อให้
ดูเสมือนว่าได้ มาจากแหล่งที่ชอบด้ วยกฎหมาย
2.2 โดยทัว่ ไปแล้ ว กระบวนการฟอกเงินประกอบด้ วยสามขันตอน
้
โดยในระหว่างนันอาจมี
้
ธุรกรรมหลายอย่าง ซึ่งอาจ
เตือนภัยให้ บริษัทตื่นตัวต่อกิจกรรมการฟอกเงินได้ :
(ก) การวางเงิน (Placement) – การนําผลประโยชน์จากการกระทําที่ผิดกฎหมายเข้ าสูร่ ะบบสถาบันการเงิน
้ ความ
(ข) การซอยเงิน (Layering) – การทําธุรกรรมซํ ้าไปซํ ้ามาภายในระบบสถาบันการเงินเพื่อให้ ธุรกรรมนันมี
สลับซับซ้ อนยากแก่การตรวจสอบและติดตาม
(ค) การรวบรวมกลับคืน (Integration) – การทําให้ เงินที่ได้ มาจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดูเสมือนว่าเป็ นเงินที่
ได้ รับจากการกระทําที่ถกู กฎหมาย และผู้ฟอกเงินสามารถชี ้แจงถึงแหล่งที่มาของเงินได้
3. โอกาสในการใช้ ธุรกิจหลักทรั พย์ เป็ นช่ องทางในกระบวนการฟอกเงิน
3.1 เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามิได้ เป็ นธุรกรรมที่ใช้ เงินสดเป็ นหลักอย่างเด่นชัดเท่า
ธุรกิจการเงินอื่นๆ เช่น ธนาคาร อย่างไรก็ดีอาจจะมีการรับหรื อจ่ายเงินที่แฝงอยู่ในรู ปของเงินสด จึงไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่
ธุรกิจนี ้จะถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการนําเงินเข้ าระบบได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ าและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
3.2 ธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าอาจเป็ นที่ดึงดูดใจของนักฟอกเงินเนื่องจาก
สภาพคล่องของตลาดตราสารที่สามารถซื ้อขายเปลี่ยนมือได้ ง่าย รวมทังประเภทของการลงทุ
้
นที่หลากหลาย และความสะดวก
ในการโอนการลงทุนเหล่านี ้ไปมา ทําให้ สามารถที่จะปกปิ ดแหล่งเงินที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และทําให้ นกั ฟอกเงินมีหนทางที่จะ
รวบรวมเงินที่ฟอกเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเป็ นไปได้ มากที่ จะถูกนําไปใช้ ในช่วงที่สองและสาม
ของการฟอกเงิน นัน่ คือ กระบวนการซอยเงินและรวบรวมกลับคืน (Layering and Integration)
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4. การพิจารณารั บลูกค้ า
4.1 ข้ อมูลที่ได้ จากการระบุตวั ตนที่แท้ จริ งของลูกค้ า (Customer identification data) ที่เป็ นมาตรฐานจะช่วยลดความ
เสี่ยงของบริ ษัทในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนลูกค้ าต่อการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ปปง. หรื อเป็ นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย นอกจากนัน้ ยังช่วยบริ ษัทในการพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย รวมทัง้
ช่วยลดการฉ้ อฉลและความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ลงได้
4.2 ในการพิจารณาอนุมตั ิเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ ลกู ค้ าหรื อเมื่อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจด้ านอื่นๆ กับลูกค้ าบริ ษัท
ต้ องดําเนินการตามขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD ) เพื่อให้ ทราบข้ อมูลตัวตนที่แท้ จริ งของลูกค้ า รวมถึงผู้รับประโยชน์ (Ultimate
beneficial owner) และผู้มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี (Controlling person) ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถพิจารณาความ
เข้ มงวดของการทํา KYC/CDD ตามระดับความเสี่ยงที่ลกู ค้ าอาจใช้ บริ ษัทเป็ นช่องทางในการฟอกเงิน กล่าวคือ ลูกค้ าที่มีความ
เสี่ยงในการฟอกเงินมากกว่า จะต้ องผ่านการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าที่เข้ มงวดมากขึ ้น รายละเอียดของ
ขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า รวมทังการจั
้
ดกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้ า ปรากฏตาม
้ ่าประกอบการทํา KYC/CDD ที่แนะนําปรากฏตามภาคผนวก ค ยกเว้ นลูกค้ าที่ทําธุรกรรมเป็ น
ภาคผนวก ก และเอกสารขันตํ
ครัง้ คราวกับบริษัทให้ ดําเนินการกระบวนการ KYC/CDD ตามข้ อ 6.3
4.3 บริ ษัทต้ องกําหนดนโยบายและวิธีการที่ชดั เจนในการพิจารณารับลูกค้ าใหม่ และกําหนดแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมในกรณีที่
รับลูกค้ าประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ทังนี
้ ้ ในการกําหนดนโยบายดังกล่าว บริ ษัทควรพิจารณาปั จจัยหลายประการรวมทังภู
้ มิหลัง
ของลูกค้ า ประเทศที่เป็ นแหล่งเงินทุนของลูกค้ า และความสัมพันธ์กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (PEPs)
4.4 บริษัทไม่ควรเปิ ดบัญชีหรื อเริ่มทําธุรกรรมกับลูกค้ า ในกรณีตอ่ ไปนี ้:
 ลูกค้ า ผู้รับประโยชน์ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี ซึ่งกระทําความผิดหรื อมีส่วนร่ วมในกระทํา
ความผิดมูลฐาน หรื อ ความผิดการฟอกเงิ น ภายใต้ พรบ.ปปง.หรื อ กฎหมายต่า งประเทศ ตลอดจนให้ ค วาม
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
 ลูกค้ าปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารในส่วนที่มีสาระสําคัญ ซึ่งทําให้ บริ ษัทไม่สามารถระบุตวั ตน ที่แท้ จริ งของ
ลูกค้ าได้
บริษัทควรพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ ปปง. ในกรณีดงั กล่าว โปรดดูรายละเอียด

ในหัวข้ อที่ 9

4.5 บริษัทต้ องไม่เปิ ดบัญชีให้ หรื อทําธุรกรรมกับบุคคลที่ปกปิ ดชื่อจริง ใช้ ชื่อแฝง หรื อใช้ ชื่อปลอม
4.6 บริษัทจะต้ องระบุตวั ตนที่แท้ จริงของลูกค้ า รวมถึงผู้รับประโยชน์ (Ultimate beneficial owner) และผู้มีอํานาจควบคุม
การทําธุรกรรมในบัญชี (Controlling person) และจดบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน รวมถึงกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จะต้ องระบุ
ให้ ได้ ถงึ ระดับบุคคลธรรมดา (natural person) ที่อยูภ่ ายใต้ นิติบคุ คลนัน้
โดยในการระบุตวั ตนของลูกค้ าทังลู
้ กค้ าบุคคลธรรมดาและลูกค้ านิติบคุ คล บริ ษัทจะต้ องกําหนดให้ ลกู ค้ าระบุชื่อผู้รับ
ประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคุมในทอดสุดท้ าย รวมทังประวั
้
ติกระทําความผิดมูลฐาน และการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอก
เ งิ น ภ า ย ใ น 3 ปี ย้ อ น ห ลั ง นั บ แ ต่ วั น ที่ ข อ เ ปิ ด บั ญ ชี ไ ว้ ใ น ใ บ คํ า ข อ เ ปิ ด บั ญ ชี ห รื อ แ บ บ ฟ อ ร์ ม อื่ น

หน้ าที่ 44

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

นอกจากนี ้ กรณีลกู ค้ านิติบคุ คล บริษัทควรจัดให้ ลกู ค้ าแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นโดยระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นทอดแรกตังแต่
้ ร้อยละ 30
ขึ ้นไปด้ วย โดยหากบริ ษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้ อมูลผู้รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคุมในทอดสุดท้ ายที่ลกู ค้ าระบุมา หรื อลูกค้ า
ไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจน บริ ษัทควรดําเนินการรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวเอง โดยอาจพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือ
้ ้ ในการ
หุ้นในทอดต่อๆ ไปของผู้ถือหุ้นใหญ่ (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่น่าเชื่อได้ ว่าเป็ นกลุ่มเดียวกัน) ทังนี
พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป ให้ พิจารณาสัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปทุกทอด จนกระทั่งสามารถระบุรายชื่อบุคคล
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไปในทอดสุดท้ ายเป็ นนิติ
ธรรมดาที่ถือหุ้นในทอดสุดท้ ายซึง่ ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป และหาก ผู้ถือหุ้นตังแต่
บุคคล ก็อาจถือว่ากรรมการผู้มีอํานาจผูกพันนิติบคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้รับประโยชน์หรื อบุคคลที่มีอํานาจควบคุมของลูกค้ าที่เปิ ด
บัญชี แล้ วแต่กรณี
4.7 ก่อ นเปิ ดบัญ ชี ห รื อ เริ่ มทํ าธุรกรรมกับ ลูกค้ า บริ ษั ทจะต้ อ งดํ า เนินการตรวจสอบชื่ อ ของลูกค้ า ผู้ข อเปิ ดบัญ ชี ผู้รับ
ประโยชน์ ผู้มีอํานาจควบคุม และชื่อของบุคคลตามที่กําหนดไว้ ในภาคผนวก ก กับรายชื่อบุคคล ประเทศ และประเภทธุรกิจ
หรื ออาชีพ ที่บริ ษัทควรใช้ ความระมัดระวังในการทําธุรกรรม ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 7 เพื่อใช้ ในการจัดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ า ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการระบุตวั ตนของลูกค้ า
4.8 การเปิ ดบัญชีหรื อการทําธุรกรรมกับลูกค้ ากลุ่ม 3 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษของภาคผนวก ก เช่น PEPs
ลูกค้ าใน NCCTs เป็ นต้ น รวมทังลู
้ กค้ าบัญชี Foreign omnibus account จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริหารระดับสูง
4.9 ก่อนพิจารณารับเป็ นลูกค้ า บริ ษัทควรมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ พบกับลูกค้ า (face-to-face)
เพื่อ
สัมภาษณ์ และให้ ลกู ค้ าลงนามในเอกสารเปิ ดบัญชี รวมทังควรขอดู
้
เอกสารแสดงตัวตนฉบับจริ งของลูกค้ า เช่น บัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น เพื่อพิสจู น์ทราบลูกค้ า โดยเฉพาะลูกค้ ากลุ่ม 3 ตามภาคผนวก ก อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ เป็ นอุปสรรค
ต่อพัฒนาการต่างๆ ในตลาดทุน รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ งาน บริ ษัทอาจมิได้ จดั ให้ มีการพบกับลูกค้ า (non face-toface) ก็ได้ โดยจะต้ องดําเนินการตามที่กล่าวในข้ อ 6.2
5. การรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD)
5.1 โดยหลักการทัว่ ไป ลูกค้ าต้ องอยู่ภายใต้ การดําเนินการตามมาตรการ KYC/CDD อย่างสมบูรณ์ อย่างไร ก็ตาม
บริษัทควรกําหนดขอบเขตที่จะนํามาตรการ KYC/CDD มาใช้ ให้ เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของลูกค้ า กล่าวคือ ต้ องปรับใช้
มาตรการ KYC/CDD ที่เข้ มงวดขึ ้นกับลูกค้ าที่อยู่ในกลุม่ 3 กลุม่ ที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ และอาจใช้ มาตรการอย่างง่ายกับ
ลูกค้ าที่อยูใ่ นกลุม่ 1 ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่าปกติ ตัวอย่างการจัดกลุม่ ของลูกค้ า ปรากฏตามภาคผนวก ก
5.2 ปั จจัยที่อาจนํามาใช้ ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้ า รวมทังผู
้ ้ รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคุม ตัวอย่างเช่น
(1) ความเป็ นไปได้ ที่ลกู ค้ าจะใช้ ธุรกรรมเป็ นเครื่ องมือฟอกเงิน เช่น รายละเอียดหรื อเงื่อนไขของธุรกรรม ที่ลกู ค้ า
เสนอ
(2) ประเภทและลักษณะธุรกิจของลูกค้ า ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานกํากับดูแล โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ลักษณะการ
ชําระเงิน หรื อแหล่งเงินทุน
(3) สถานที่จดทะเบียนหรื อประกอบการหรื อที่พกั อาศัยของลูกค้ า ไม่ว่าจะอยู่ในเขตแดนซึ่งถูกประเมินว่าไม่มีการ
กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ หรื อไม่ก็ตาม (เช่น NCCTs)
(4) ลูกค้ าเป็ น PEPs หรื อไม่
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5.3 ตามหลักการที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1 ว่า โดยทัว่ ไปนันลู
้ กค้ าต้ องผ่านกระบวนการ KYC/CDD ที่สมบูรณ์
อย่างไรก็
ตาม ในสถานการณ์ ซึ่งมีความเสี่ยงตํ่าในการฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย เช่น ในกรณี ที่
ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้ าและบุคคลที่ได้ รับประโยชน์และผู้ควบคุมบัญชีของลูกค้ าเป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปต่อสาธารณชน อาจมี
เหตุผลสมควรที่จะนํามาตรการ KYC/CDD อย่างง่ายมาใช้ กบั ลูกค้ า ผู้รับประโยชน์และ
ผู้มีอํานาจควบคุม ซึง่ ลูกค้ าเหล่านี ้
ถูกจัดกลุม่ เป็ นลูกค้ ากลุม่ 1 และมีกระบวนการ KYC/CDD ตามที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก และต้ องมีเอกสารประกอบอย่างตํ่า
ตามภาคผนวก ค ทังนี
้ ้ ยกเว้ นกรณีที่เป็ นลูกค้ ากลุม่ 3 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ ตามข้ อ 5.6
5.4 สําหรับลูกค้ าที่ไม่ได้ จดั เป็ นกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ 1 ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่าปกติ แต่ก็ไม่ได้ ถือว่าเป็ นลูกค้ ากลุม่ 3 ลูกค้ า
ที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ ตามข้ อ 5.6 ให้ ถือเป็ นลูกค้ ากลุ่ม 2 ลูกค้ าปกติ/ทัว่ ไป โดยบริ ษัทดําเนินกระบวนการ KYC/CDD
ตามที่ปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก ก และต้ องมีเอกสารประกอบอย่างตํ่าตามภาคผนวก ค
5.5 เพื่อมิให้ เป็ นการขัดขวางการดําเนินธุรกิจ หลังจากที่บริ ษัทได้ ระบุตัวตนของลูกค้ าผู้รับประโยชน์ และ
ผู้มี
อํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี และตรวจสอบรายชื่อลูกค้ าตามข้ อ 7 แต่ยงั มิได้ พิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ ง ของลูกค้ าจน
แล้ วเสร็จนัน้ บริ ษัทอาจยินยอมให้ ลกู ค้ ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ของภาคผนวก ก เปิ ดบัญชีได้ ก่อน
โดยบริ ษัทจะต้ องติดตาม
ควบคุมธุรกรรมนันอย่
้ างใกล้ ชิดจนกว่ากระบวนการพิสจู น์ทราบลูกค้ าจะเสร็ จสิ ้น ซึ่งไม่ควรเกิน 10 วันทําการหลังจากวันที่เริ่ ม
ธุรกรรมในครัง้ แรก รวมทังแจ้
้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าบริษัทอาจจํากัดประเภทของธุรกรรมที่สามารถดําเนินการได้
5.6 ในสถานการณ์ ซึ่งพิจารณาได้ ว่าลูกค้ ามีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ าย เช่น ลูกค้ าที่สงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระทําความผิดมูลฐาน การฟอกเงินหรื อการให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ลูกค้ าที่มีรายชื่อเป็ น PEPs หรื อลูกค้ าที่มีแหล่งเงินหรื อสถานที่ติดต่อใน NCCTs
หรื อ Countries subject to monitoring เป็ นต้ น บริ ษัทต้ องนํากระบวนการ KYC/CDD
ที่เข้ มงวดมาใช้ เช่น เพิ่มการ
ตรวจสอบเพื่อทราบแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ ในธุรกรรม เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทต้ องไม่เปิ ดบัญชีให้ ก่อนดําเนินกระบวนการ
KYC/CDD จะแล้ วเสร็ จ ซึ่งตามภาคผนวก ก ได้ จดั ประเภทลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษดังกล่าวเป็ นลูกค้ ากลุ่ม 3 และ
กําหนดกระบวนการทํา KYC/CDD ที่เข้ มงวดไว้
5.7 สําหรับลูกค้ าที่มีรายชื่อเป็ น PEPs หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ PEPs นัน้ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ PEPs หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ PEPs อาจทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงหรื อการกระทําที่อาจผิดกฎหมายได้ บริ ษัทจึงควรดําเนินการ
ตามกระบวนการ KYC/CDD ที่เข้ มงวด ดังนี ้
5.7.1 บริษัทควรตรวจสอบข้ อมูลให้ ชดั เจนถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สนิ และแหล่งที่มาของเงินทุนของลูกค้ า
ของผู้รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชีซงึ่ เป็ น PEPs ก่อนที่จะเปิ ดบัญชีให้

รวมทัง้

5.7.2 ปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ควรพิ จ ารณาในกรณี ที่ จ ะเปิ ดบัญ ชี ห รื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ PEPs
ตัวอย่างเช่น:
(ก) ประเทศที่อยูข่ อง PEPs
(ข) แหล่งที่มาของทรัพย์สินหรื อรายได้ ซงึ่ ไม่สามารถอธิบายได้ (ได้ แก่ มูลค่าของทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับระดับรายได้ ของ PEPs )
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(ค) การได้ รับเงินก้ อนใหญ่จากองค์กรของรัฐบาลหรื อองค์การที่เกี่ยวข้ องกับรัฐบาลของประเทศที่มีความ
เสี่ยง
5.8 ในกรณีที่สามารถระบุตวั ตนของลูกค้ าผู้รับประโยชน์ และผู้มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชีได้ (Identify) แต่
ไม่สามารถพิสูจน์ ทราบข้ อมูลของลูกค้ าได้ เนื่ องจากลูกค้ าไม่ให้ ความร่ วมมือในการจัดส่งเอกสารบ่ายเบี่ยงที่จะให้ เอกสาร
หลักฐานต่างๆ หรื อปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมที่มีสาระสําคัญ หากบริ ษัทต้ องการเปิ ดบัญชีให้ กบั ลูกค้ าดังกล่าว
บริ ษัทควรพิจารณาจัดให้ อยู่ในกลุ่ม 3 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ หรื อจํากัดการทํา ธุรกรรมในบัญชีของลูกค้ าราย
ดังกล่าว
6. กระบวนการ KYC/CDD ที่กาํ หนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
6.1 กรณีลกู ค้ าประเภท Omnibus account
6.1.1 กรณี Omnibus account ที่จดั ตังในไทยภายใต้
้
การกํากับดูแลของหน่วยงานทางการ ถือได้ ว่าเป็ นลูกค้ ากลุม่
1 ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่าปกติ ซึ่งสามารถนํากระบวนการ KYC/CDD อย่างง่ายมาใช้ ได้ เว้ นแต่จะทราบหรื อควรทราบจาก
ข่าวสารที่เผยแพร่ หรื อจากการเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าเองว่า Omnibus account ดังกล่าวอาจมีการกระทําความผิดด้ านการ
ฟอกเงิ น และการสนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ ายที่ พิ จ ารณาว่ า ร้ ายแรง ให้ ป ระเมิ น เพิ่ ม เติ ม โดยส่ง แบบสอบถาม
(AML/CFT Questionnaire) ให้ ลกู ค้ ากรอก ซึง่ หากพิจารณาแล้ วว่ามีนโยบาย AML/CFT ที่รัดกุมเพียงพออาจจัดอยู่ในกลุม่ 1
ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่าปกติ หากพิจารณาว่านโยบาย AML/CFT ไม่รัดกุมอาจจัดอยูใ่ นกลุม่ 2 ลูกค้ าปกติ/ทัว่ ไป
6.1.2 กรณี Omnibus account ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานทางการใน
ประเทศหรื อเขตดินแดนที่เป็ น full member ของ FATF โดยไม่รวม EC และ Gulf Cooperation Council (แหล่งข้ อมูลตาม
ภาคผนวก ข) ซึง่ บริ ษัทได้ สอบทานเรื่ องประวัติความผิด (disciplinary record) เกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้ การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยการให้ ลกู ค้ าเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยตนเอง (self declare) หรื อตรวจสอบผ่าน website ฐานข้ อมูล
ของทางการหรื อจากฐานข้ อมูลของผู้ให้ บริ การข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (data vendor) แล้ วไม่พบกรณีความผิด สามารถจัดกลุม่ ลูกค้ า
เป็ นลูกค้ ากลุม่ 1 ลูกค้ าที่มีความเสี่ยงตํ่ากว่าปกติได้
หากในกรณี ที่ พ บประวั ติ ค วามผิ ด ควรทํ า การประเมิ น เพิ่ ม เติ ม โดยส่ ง แบบสอบถาม (AML/CFT
Questionnaire) ให้ ลกู ค้ ากรอก ซึง่ หากพิจารณาแล้ วว่ามีนโยบาย AML/CFT ที่รัดกุมเพียงพออาจจัดอยู่ในกลุม่ 1 ลูกค้ าที่มีความ
เสี่ยงตํ่ากว่าปกติ
หากพิจารณาว่านโยบาย AML/CFT ไม่รัดกุมอาจจัดอยู่ในกลุม่ 2 ลูกค้ าปกติ/ทัว่ ไป รายละเอียดกระบวนการ
KYC/CDD ปรากฏตามลูกค้ ากลุม่ 2 ภาคผนวก ก
ทังนี
้ ้ ต้ องขออนุมตั ิตอ่ ผู้บริหารระดับสูงก่อนเปิ ดบัญชีทกุ กรณี
6.1.3 กรณี Omnibus account ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานทางการ
ในประเทศหรื อเขตดินแดนที่มิได้ เป็ น full member ของ FATF และมิได้ เป็ น NCCTs หรื อ Countries Subject to Monitoring
บริษัทควรสอบทานเรื่ องประวัติความผิด (disciplinary record) เกี่ยวกับด้ านการฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย โดยการให้ ลกู ค้ าเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยตนเอง (self declare) หรื อตรวจสอบผ่าน website ฐานข้ อมูลของทางการหรื อ
จากฐานข้ อมูลของผู้ให้ บริ การข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง (data vendor) และควรจัดให้ ลูกค้ ากรอกแบบสอบถาม (AML/CFT
Questionnaire) เพื่อใช้ ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในเรื่ อง AML/CFT ของสถาบันการเงินดังกล่าว
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หากในกรณีที่ไม่พบประวัติความผิด หรื อพบประวัติความผิดแต่มีนโยบาย AML/CFT ที่รัดกุมเพียงพออาจจัด
อยูใ่ นกลุม่ 2 ลูกค้ าปกติ/ทัว่ ไป หากไม่รัดกุมเพียงพอให้ จดั อยูใ่ นกลุม่ 3 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจ เป็ นพิเศษ
ทังนี
้ ้ บริษัทต้ องขออนุมตั ิตอ่ ผู้บริหารระดับสูงก่อนเปิ ดบัญชีทกุ กรณี
6.1.4 กรณี Omnibus account ของสถาบันการเงินต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานทางการ
ในประเทศหรื อเขตดินแดน NCCTs หรื อ Countries Subject to Monitoring บริ ษัทจะต้ องประเมินประสิทธิภาพของมาตรการใน
เรื่ อง AML/CFT ของสถาบันการเงินดังกล่าวในทํานองเดียวกับ ตาม 6.1.3 โดยพิจารณาเปิ ดบัญชีให้ เฉพาะกรณีที่ผลประเมิน
เห็นว่ามาตรการรัดกุมเพียงพอเท่านัน้ และบริษัทควรนํากระบวนการ KYC/CDD ที่เข้ มงวดมาใช้ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการ
ให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายผ่านบัญชีดงั กล่าว ทังนี
้ ้รายละเอียดกระบวนการ KYC/CDD ปรากฏตามลูกค้ า
กลุม่ 3 ลูกค้ าที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ ภาคผนวก ก และต้ องขออนุมตั ิตอ่ ผู้บริหารระดับสูงก่อนเปิ ดบัญชี
หากในกรณีพบว่านโยบาย AML/CFT ไม่รัดกุมเพียงพอ บริษัทไม่ควรเปิ ดบัญชีให้
6.2 กรณี Non Face-to-Face account
6.2.1 เพื่อไม่ให้ เป็ นอุปสรรคต่อพัฒนาการต่างๆ ในตลาดทุน รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ งาน เช่น กรณี
เปิ ดบัญชีผ่านทางอินเตอร์ เน็ตหรื อ on-line trading เป็ นต้ น หากบริ ษัทสามารถแสดงได้ ว่าวงเงินรวมสําหรับทุกบัญชีหรื อทุก
ประเภทธุรกรรม (total exposure) ของลูกค้ าที่ทํากับบริ ษัทมีจํานวนที่ไม่มีสาระสําคัญ หรื อกรณีที่บริ ษัทสามารถแสดงได้ ว่า
ตัวตนของลูกค้ าเป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไป บริ ษัทอาจมิได้ จดั ให้ มีการพบกับลูกค้ า (non face-to-face) กล่าวคือ ไม่ได้ สมั ภาษณ์หรื อ
ไม่ได้ ให้ ลกู ค้ าลงนามในเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายและมิได้ มีการเห็นเอกสาร
แสดงตัวตนฉบับจริ งของลูกค้ า เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น แต่ต้องไม่รวมถึงลูกค้ าที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่
อาจพิจารณาได้ ว่าไม่ใช่เจ้ าของบัญชีที่แท้ จริ ง เช่น มีการมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นซึง่ ไม่ใช่บคุ คลใกล้ ชิดดําเนินการเกี่ยวกับบัญชี
มีการรับโอนหุ้นจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บคุ คลใกล้ ชิดมาฝากในบัญชี หรื อลูกค้ าแสดงเจตนาในขณะที่เปิ ดบัญชีว่าจะชําระเงินค่า
ซื ้อโดยบุคคลอื่นซึง่ ไม่ใช่บคุ คลใกล้ ชิด เป็ นต้ น
6.2.2 ในกรณีที่มิได้ จดั ให้ มีการพบกับลูกค้ า บริ ษัทจะต้ องแสดงได้ ว่าได้ จดั ให้ มีการดําเนินการด้ วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้แล้ ว สามารถทดแทนการพบกับลูกค้ าได้ ตัวอย่างเช่น
้ ้
1) จัดให้ มี third party reliance ให้ สถาบันการเงินอื่นดําเนินการพบกับลูกค้ าแทนเป็ นกรณีๆไป ทังนี
ความรับผิดชอบยังคงเป็ นของบริ ษัท และสถาบันการเงินที่ทําการพบลูกค้ าแทนจะต้ องสามารถจัดส่ง
ข้ อมูลพร้ อมเอกสารหลักฐานให้ ได้ โดยเร็วเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ต้องการ
2) ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่อยู่ สถานที่ทําการ หรื อสถานที่ติดต่อที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ เพื่อสอบ
ยันให้ แน่ใจว่าลูกค้ าเป็ นเจ้ าของข้ อมูลที่ได้ แสดงไว้ ตอ่ บริษัท
3) การจัดให้ มีการรับรองเอกสารโดย notary public หรื อมีหนังสือรับรองการเป็ นลูกค้ าจากสถาบันการเงิน
ที่อยูใ่ นประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของ FATF
4) การสอบทานกับ บุค คลที่ 3 เช่ น หน่ ว ยงานราชการ สถานทูต นายจ้ า ง ธนาคาร
บริ ษั ท
้ ้ เพื่อสอบ
หลักทรัพย์แห่งอื่น (โดยความยินยอมของลูกค้ า) หรื อบุคคลอ้ างอิงที่บริ ษัทรู้ จกั เป็ นต้ น ทังนี
ยันว่าข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าถูกต้ องตรงกัน
5) ขอเอกสารอื่นที่สามารถแสดงตัวตนของลูกค้ า หรื อหาข้ อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
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6) การให้ ลกู ค้ าชําระเงินโดยวิธีการตัดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ (บัญชี ATS) ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์ได้
ประเมินให้ แน่ใจแล้ วว่าธนาคารพาณิ ชย์ ดังกล่าวได้ ทําการพบลูกค้ ามาแล้ ว เช่น การให้ ลูกค้ ารับรอง
เพิ่มเติมว่าลูกค้ าได้ ผา่ นกระบวนการ face to face contract กับธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าวมาแล้ ว เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงต้ องกําหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้ า ตามการจัดกลุ่มที่ปรากฏตามภาคผนวก ก และทํา
การ KYC/CDD โดยระบุตวั ตนที่แท้ จริ งของลูกค้ าผู้รับประโยชน์ และผู้มีอํานาจควบคุม รวมทังติ
้ ดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ตามที่กล่าวในข้ อ 8 ด้ วย
6.2.3 ในกรณีที่ต่อมาภายหลังการเปิ ดบัญชีหรื อเริ่ มทําธุรกรรมประเภท non face-to-face account วงเงินรวม
สําหรับทุกบัญชีหรื อทุกประเภทธุรกรรม (total exposure) มูลค่าธุรกรรม หรื อขนาดรายการของลูกค้ ามีมลู ค่าที่มีสาระสําคัญ
หรื อลูกค้ าที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่อาจพิจารณาได้ ว่าไม่ใช่เจ้ าของบัญชีที่แท้ จริ ง ตามที่กล่าวในข้ อ 6.2.1 บริ ษัทควรจัดให้ มี
face-to-face contact กับลูกค้ าโดยเร็ว
6.3 กรณีลกู ค้ าที่ทําธุรกรรมเป็ นครัง้ คราวกับบริษัท (Occasional client)
ได้ แก่ ลูกค้ าบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่ทําธุรกรรมเป็ นครัง้ คราวกับบริ ษัท และบริ ษัทไม่ได้ ให้ บริ การ ในลักษณะ
ที่ต่อเนื่อง เช่น ลูกค้ าจองซื ้อหลักทรัพย์ PO/IPO/PP ที่ไม่ใช่ลกู ค้ าที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่เดิม (รวมภายใต้ โครงการ
ESOP) ลูกค้ าที่ยื่นขอทํา tender offer หรื อลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีเพื่อขายหลักทรัพย์ที่ได้ มาจาก ESOP เพียงอย่างเดียว เป็ นต้ น
้
า KYC/CDD อย่างง่ายกล่าวคือ ไม่ต้องทําการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
บริ ษัทอาจกําหนดขันตอนการทํ
(Verify) ดังนี ้
6.3.1 กรณีจองซื ้อ PO/IPO/PP
1) ลูกค้ ายื่นใบจองซื ้อหลักทรัพย์พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ลกู ค้ าลงนามรับรองความ ถูกต้ อง และ
2) ให้ ลกู ค้ าจ่ายชําระด้ วยเช็คส่วนตัวของลูกค้ า หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อจ่ายเงินเข้ าบัญชี จองซื ้อ หรื อเงินสด
ยกเว้ นกรณีลกู ค้ าจ่ายชําระเป็ นเงินสดจํานวนมากกว่า 50,000 บาท ลูกค้ าต้ องมาปรากฏตัวต่อหน้ า
6.3.2 กรณีทํา Tender offer
1) ให้ ลกู ค้ ายื่นใบแสดงความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าพร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของลูกค้ า
และ
2) บริษัทจ่ายชําระเงินค่าหลักทรัพย์ด้วยเช็คขีดคร่อม หรื อนําเงินเข้ าบัญชีชื่อลูกค้ า
6.3.3 ลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีเพื่อขายหลักทรัพย์ที่ได้ มาจาก ESOP เพียงอย่างเดียว และมีการรับรองเป็ น ลายลักษณ์
อัก ษรจากบริ ษั ท ผู้อ อกหลักทรั พ ย์ นัน้ ให้ ยื่น คํ า ขอเปิ ดบัญ ชี และเอกสารสัญ ญาประกอบการเปิ ดบัญ ชี พร้ อมสํา เนาบัต ร
ประชาชน
6.4 กรณี ที่ ลูกค้ า ซื อ้ ขายหน่วยลงทุน ผ่า นบริ ษั ท ในฐานะตัว แทนซื อ้ ขายหน่ว ยลงทุน ที่ ไ ม่ไ ด้ เ ปิ ดบัญ ชี แ บบ Omnibus
accounts ให้ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและจัดส่งตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การลงทุนกําหนดเท่านัน้
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7. รายชื่อบุคคล ประเทศ และประเภทธุรกิจหรื ออาชีพ ที่บริษัทควรใช้ ความระมัดระวังในการทําธุรกรรม (Sanction
List / Warning List / PEPs List)
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการเข้ าถึงฐานข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลของบุคคลผู้กระทํ าความผิดมูลฐาน หรื อกระทําความผิดหรื อ
เกี่ยวข้ องกับอาชญากรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย (ML/FT Sanction list) รายชื่อของ PEPs
รายชื่อประเทศที่ระบุเป็ น NCCTs/ Countries subject to monitoring รายชื่อของลูกค้ าที่เคยถูกบริ ษัทรายงาน STR และยัง
ไม่ได้ แจ้ งเพิกถอนจาก ปปง. เป็ นต้ น รวมทังจั
้ ดให้ มีข้อมูลกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง รายละเอียดฐานข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
ปรากฏตามภาคผนวก ข
8. การติดตามควบคุมอย่ างต่ อเนื่อง (Ongoing KYC/CDD)
8.1 การทบทวนข้ อมูลลูกค้ า:
(1) สําหรับลูกค้ ากลุม่ 1 ตามภาคผนวก ก บริษัทอาจไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการทบทวนข้ อมูลลูกค้ า
(2) สําหรับลูกค้ ากลุม่ 2 ตามภาคผนวก ก บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้ อมูลของลูกค้ าอย่างน้ อย 2 ปี ครัง้
(3) สําหรับลูกค้ ากลุม่ 3 ตามภาคผนวก ก บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้ อมูลของของลูกค้ าอย่างน้ อย ปี ละครัง้
ซื อ้
(4) สําหรั บลูกค้ าผู้มิไ ด้ ทํา ธุรกรรมใดๆ (ได้ แก่ ซื อ้ /ขายหลักทรั พ ย์ โอนหลักทรั พ ย์ แ ละชํ าระค่า
หลักทรัพย์) ในช่วง 1 ปี ก่อนวันพิจารณาทบทวน บริ ษัทควรพิจารณาทบทวนข้ อมูลของลูกค้ า
เมื่อลูกค้ า
ต้ องการกลับเข้ ามาทําธุรกรรมกับบริษัทใหม่
ทังนี
้ ้ การทบทวนข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัทอาจพิจารณากํ าหนดให้ ลูกค้ าต้ องนําหลักฐานชุดปั จจุบันมาแสดงได้ ตาม
ความเหมาะสม
8.2 นอกจากการทบทวนข้ อมูลลูกค้ าตามข้ อ 8.1 แล้ วยังมีสภาวการณ์ บางประการต่อไปนี ้ ซึ่งบริ ษัทควรทํา KYC/CDD
โดยเร็ว ซึง่ อาจรวมถึงการร้ องขอเอกสารประกอบที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับกรณีดงั กล่าว
(1) มูลค่า รูปแบบ หรื อวิธีการในการจัดการธุรกรรม การชําระเงิน หรื อการรับชําระเงิน ในการทําธุรกรรมของลูกค้ า
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
(2) เมื่อมี เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถื อ ถูกต้ อง เพียงพอ หรื อเป็ นปั จจุบันของข้ อมูล เอกสาร หรื อ
หลักฐาน ที่เคยได้ รับจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าบริ ษัทยังควรพิจารณาจัดทํา
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ ปปง. ด้ วย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อที่ 9

(3) เมื่อรู้ หรื อควรรู้ ว่าลูกค้ าเป็ นผู้กระทําผิดหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่กระทําความผิดมูล
ฐาน หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ าย ไม่ว่าใน
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
(4) เมื่อรู้ หรื อควรรู้ ว่าลูกค้ ามีรายชื่อเป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีสถานะหรื อมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับ
การเมือง ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมืองไทยหรื อต่างประเทศ (politically exposed persons หรื อ PEPs) ทังนี
้ ้ ตาม
แนวทางหรื อข้ อแนะนําของสํานักงาน ปปง. หรื อ FATF

หน้ าที่ 50

ผู้แนะนําลูกค้ า (Introducing Broker Agent : IBA)

(5) เมื่อรู้ หรื อควรรู้ ว่าลูกค้ ามีแหล่งเงินมาจากเขตดินแดนหรื อประเทศที่เป็ น NCCTs หรื อ Countries subject to
monitoring หรื อ สัญ ชาติ มีถิ่นที่อ ยู่ สถานที่ติดต่อ หรื อสถานที่ จัดตัง้ สถานที่ ประกอบธุรกิ จ หรื อมีการ
้ ้ ตามแนวทางหรื อข้ อแนะนําของสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นไปยังเขตดินแดนหรื อประเทศดังกล่าว ทังนี
ปปง. หรื อ FATF
ทังนี
้ ้ “ลูกค้ า” ที่กล่าวข้ างต้ น หมายรวมถึง รายชื่อที่ใช้ ในการเปิ ดบัญชี บุคคลที่ได้ รับประโยชน์ และบุคคลที่มีอํานาจ
ควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี
8.3 สําหรับกรณี ข้อ 8.2 (3) - (5) นอกเหนือจากที่กล่าวในข้ อ 8.2 บริ ษัทควรจัดให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลของลูกค้ ากับ
ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 7 อย่างน้ อยปี ละครัง้
ซึง่ ข้ อมูลที่ควรตรวจสอบ ได้ แก่ ชื่อลูกค้ า (ซึง่ หมายรวมถึง รายชื่อที่ใช้ ในการเปิ ดบัญชี ผู้รับประโยชน์ และผู้มีอํานาจ
ควบคุมการทําธุรกรรมในบัญชี ผู้รับมอบอํานาจ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่) สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ สถานที่จดั ตัง้ สถานที่
ประกอบธุรกิจ อาชีพ เป็ นต้ น
กรณีที่พบว่าลูกค้ าเป็ นผู้กระทําผิดหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่กระทําความผิด มูลฐาน หรื อ
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย บริ ษัทควรพิจารณายุติความสัมพันธ์ หรื อ
ปิ ดบัญชีของลูกค้ า และอาจพิจารณารายงานต่อ ปปง.
8.4 ในการดําเนินการตามข้ อ 8.2 (1) บริษัทต้ องจัดให้ มีระบบและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในการติดตามธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยอย่างมีประสิทธิ ภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยอาจจะพิจารณาสอบทานแบบ Manual หรื อใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างของการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ มีดงั นี ้:
 การติดตามแนวโน้ ม การหมุนเวียนของเงินภายในบัญชี และบันทึกการหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนเปรี ยบเทียบกับ
การหมุนเวียนของเดือนปั จจุบนั หากมีความแตกต่างในอัตราที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้ าอย่างมีนยั สําคัญ
โดยพิจารณาร่วมกับสภาพของตลาดโดยรวมแล้ วเห็นว่ามีความผิดปกติให้ ถือว่าเข้ าข่ายน่าสงสัย
 การติดตามการซื ้อขายในลักษณะที่ผิดปกติและอาจนําไปสู่การซื ้อขายที่ไม่เป็ นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดใน (1) ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การซื ้อขาย การชําระราคา
และการส่ง มอบหลัก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวัน ที่ 31 สิง หาคม 2542 และ (2)
หนังสือเวียนที่ กล. (ว) 8/2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 เรื่ อง ลักษณะการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่ไม่
เหมาะสม (ทังนี
้ ้ เมื่อความผิดในกรณีการปั่ นหุ้นถือเป็ นมูลฐานความผิดหนึง่ ในการฟอกเงิน)
 การทําเครื่ องหมายในบัญชีที่ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น บัญชีของลูกค้ าที่มีสว่ นร่ วมใน
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการซื ้อขายของบริ ษัท เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สงั เกตเห็น และให้
ความสนใจเป็ นพิเศษต่อธุรกรรมที่กระทําในบัญชีนนั ้
8.5 หลังจากกระบวนการควบคุมต่อเนื่อง บริ ษัทอาจพิจารณาจัดกลุ่มลูกค้ าใหม่ หรื อพิจารณายุติการทํา ธุรกรรมได้
ทังนี
้ ้ สําหรับลูกค้ ารายที่เคยถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (STR) และปั จจุบนั บริษัทเห็นว่า ข้ อสงสัยดังกล่าวไม่มีผล
แล้ ว บริ ษัทควรขอแก้ ไขข้ อมูลเดิมที่เคยแสดงไว้ ตอ่ ปปง. ก่อนการพิจารณาจัดกลุม่ ลูกค้ า รายดังกล่าวใหม่
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9. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)
9.1 บริษัทต้ องกําหนดระบบการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ ปปง. ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของกฎหมาย
ว่าด้ วยการฟอกเงินและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
9.2 บริ ษัทอาจจําเป็ นต้ องพัฒนาระบบหรื อวิธีการเพื่อช่วยให้ การรายงานธุรกรรมดังกล่าวทันเวลาและสามารถตรวจพบ
ร่ องรอยของกิจกรรมผิดปกติหรื อน่าสงสัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เกี่ยวกับบัญชีลกู ค้ ากลุ่ม 3 กลุ่มที่ต้องให้ ความสนใจ
เป็ นพิเศษ เช่น PEPs เป็ นต้ น ตัวอย่างระบบตามรายละเอียดข้ อ 8.4
9.3 การกําหนดลักษณะที่อาจถือเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอาจเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถทําได้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ ใน
เบื ้องต้ นบริ ษัทจําเป็ นต้ องมีความเข้ าใจและทราบถึงธุรกิจและแหล่งเงินของลูกค้ าเพื่อที่จะสามารถใช้ ดุลยพินิจได้ อย่าง
รอบคอบว่าธุรกรรมนันผิ
้ ดปกติหรื อไม่
9.4 ตัวอย่างลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อผิดปกติซึ่งอาจต้ องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนัน้ ปรากฏตาม
ประกาศของ กลต.
9.5 ในกรณีที่มีการตัดสินใจว่าจะไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอย่างชัดเจนต่อ ปปง. เจ้ าหน้ าที่ผ้ กู ํากับดูแลควร
บันทึกเหตุผลไว้ ทังนี
้ ้ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนันไม่
้ จําเป็ นต้ องคํานึงถึงว่าจะเกี่ยวข้ องกับประเด็นเรื่ องภาษี
หรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อสงสัยอยู่ ควรรายงานธุรกรรมนันต่
้ อ ปปง. โดยไม่ชกั ช้ า
9.6 บริ ษัทหรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องไม่เปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบว่าได้ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนันต่
้ อ ปปง.
หลังจากนัน้ ถ้ าจําเป็ นต้ องสอบถามลูกค้ าเพิ่มเติม ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อให้ แน่ใจว่าลูกค้ าไม่ร้ ูตวั ว่าชื่อของตนได้ ถกู นําไปแจ้ ง
ต่อ ปปง. แล้ ว
10. ภาระหน้ าที่ของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
10.1 บริษัทต้ องจัดฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับนโยบายข้ อกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่าง ต่อเนื่องโดย
(1) พัฒนาโครงการฝึ กอบรม และ
(2) ฝึ กอบรมผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการฟอกเงิน ข้ อบังคับ นโยบาย
และวิธีการในการป้องกันการฟอกเงิน รวมทังความสํ
้
าคัญของมาตรการ KYC/CDD ในการช่วยป้องกันการ
ฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
10.2 บริ ษัทต้ องดําเนินขันตอนที
้
่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานมีความเข้ าใจอย่างเพียงพอในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
(1) ความรับผิดชอบและบทบาทของตนในการต่อต้ านการฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ าย
(2) นโยบายภายใน วิธีการ และการควบคุมว่าด้ วย AML/CFT และสําหรับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ อันควร
สงสัย
10.3 ควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นทังหมด
้
รวมทังรายชื
้
่อของพนักงานผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไว้
10.4 บริษัทต้ องแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ AML/CFT ซึง่ มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้:
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(ก) การตรวจสอบการปฏิบตั ิรวมถึงการส่งรายงาน STR ตามกฎหมายฟอกเงิน ประกาศสํานักงาน และแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
(ข) ให้ คําปรึ กษาแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับนโยบายภายในวิธีการ และการควบคุม ว่าด้ วย
AML/CFT
(ค) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการของบริษัทอย่างน้ อยปี ละครัง้
10.5 บริ ษัทต้ องดําเนินการให้ เจ้ าหน้ าที่ AML /CFT และบุคคลอื่นใดที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ช่วยเจ้ าหน้ าที่ AML/CFT สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดยอิสระ รวมถึงสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าและข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่สามารถ
ทําได้ อย่างสมบูรณ์
10.6 บริ ษัทควรสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องของการต่อต้ าน
การฟอกเงินและการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและดูแลเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ AML/CFT โดยทัว่ ไป
11. การจัดเก็บเอกสารและข้ อมูล
11.1 เอกสารและข้ อมูลซึง่ ควรจัดเก็บไว้ ได้ แก่:
(1) ชื่อของลูกค้ า บุคคลผู้ได้ รับมอบอํานาจ รวมทังการระบุ
้
รายชื่อของผู้รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคุมการทํา
ธุรกรรมในบัญชี
(2) ที่อยูแ่ ละสถานที่ติดต่อของลูกค้ า และบุคคลผู้ได้ รับมอบอํานาจ
(3) เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดตัวลูกค้ าและการพิสจู น์ยนั ลูกค้ า ในกระบวนการ KYC/CDD ซึง่ รวมถึง
หลักฐานที่ลกู ค้ าจัดหาให้ และหลักฐานซึง่ บันทึกหรื อรวบรวมโดยเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
(4) รายละเอียดของบัญชีธนาคารหรื อแหล่งที่มาของเงินทุน
(5) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยพร้ อมรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
11.2 บริ ษัทต้ องบันทึกและจัดเก็บเอกสารข้ อมูลตาม 11.1 ไว้ อย่างน้ อยห้ าปี นับจากวันที่ปิดบัญชีหรื อยุติความสัมพันธ์ กบั
ลูกค้ า
12. ลูกค้ าเดิมก่ อนวันที่ประกาศของ กลต. มีผลบังคับใช้
12.1 บริ ษัทต้ องดําเนินการจัดกลุ่มลูกค้ ารายที่มีธุรกรรมเกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่ประกาศของสํานักงาน
้ ้ สําหรับลูกค้ าที่จดั อยู่ในกลุ่ม
กลต. มีผลบังคับใช้ เช่น รายการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ การโอนเงินหรื อหุ้นเข้ าออกผ่านบัญชี ทังนี
1 และ 2 ของภาคผนวก ก นัน้ บริ ษัทต้ องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD ให้ แล้ วเสร็จภายใน 3 ปี หลังจากที่ข้อบังคับของ กลต.
เริ่ มมีผลบังคับ ส่วนลูกค้ าในกลุม่ 3 นัน้ บริ ษัทควรดําเนินกระบวนการ KYC/CDD ให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากที่ประกาศ
ของสํานักงาน กลต. มีผลใช้ บงั คับ
12.2 สําหรับลูกค้ าที่ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนย้ อนหลัง บริ ษัทยังไม่ต้องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD จนกระทัง่
ลูกค้ าประสงค์ที่จะเริ่ มทําธุรกรรมใหม่ ซึ่งบริ ษัทต้ องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD ให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาที่เหลืออยู่
ตามข้ อ 12.1
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13. การปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดที่เข้ มงวดมากกว่ า
ในกรณีที่ข้อบังคับและแนวทางที่ออกภายใต้ กฎหมายนี ้หรื อกฎหมายอื่นไม่สอดคล้ องกับแนวทางฉบับนี ้ บริ ษัทควรปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อแนวทางที่กําหนดไว้ เข้ มงวดกว่า

*********************************************
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