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ส่วนที่ 1  ความรู้เก่ียวกบัตลาดการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เก่ียวกับตลาดการเงนิ 

• รู้จกักบัตลาดการเงิน 
- โครงสร้างของตลาดการเงิน 
- รู้จกัตลาดเงินและตลาดทนุ 
- รู้จกัและเข้าใจบทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง 

 
 

ผลิตภณัฑ์ที่น่าสนใจ ในตลาดการเงนิ 
• หุ้น 
• หุ้นกู้และพนัธบตัร 
• กองทนุรวม 
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รู้จักกับตลาดการเงนิ 

 
ตลาดการเงนิคืออะไร 

 

ตลาดสินค้าและบริการ จะเป็นตลาดระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย โดยจะทําการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง สินค้าและ

บริการกบัเงิน ซึ่งแตกต่างกับตลาดการเงิน เน่ืองจาก ตลาดการเงินจะเป็นตลาดระหว่างผู้ ท่ีมีเงินทนุเหลือ (ผู้มีเงินออม 

หรือ SSU) กบั ผู้ ต้องการเงินทนุ (DSU)โดยมีตวักลางคือเงินทนุ นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสาํคัญระหว่างตลาดการเงนิและระบบเศรษฐกจิ 
ตลาดการเงิน หรือ ระบบการเงิน มีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะเป็นช่องทางการสง่ผ่านเงินทนุจาก      

ผู้ ท่ีมีเงินทุนเหลือไปยงัผู้ ต้องการเงินทุนท่ีจะนําเงินทุนเหล่านัน้ไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การผลิต     

การแลกเปลีย่นซือ้ขาย การจ้างงาน เป็นต้น  

 

ตลาดการเงินจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพ่ือให้ตลาดการเงินแสดงบทบาทนีไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ รัฐบาลจึงดําเนินการกํากบัดูแลระบบการเงินไทยผ่านองค์กรและ

หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิทุน 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
ผู้ที่มีเงนิทุนเหลือ ผู้ ต้องการเงนิทุน 
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บทบาทหน้าที่ของตลาดการเงนิหรือระบบการเงนิ 

 

• สง่เสริมการออม (Saving Function) 

- รายได้สว่นท่ีเหลอืหลงัหกัคา่ใช้จ่าย คือ เงินออม 

- การนําเงินออมไปลงทนุช่วยเพ่ิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้มากกวา่การเก็บเงินทนุไว้เฉยๆ 
 

• สนบัสนนุการระดมเงินทนุ (Liquidity Function) 

- การระดมเงินทนุจาก SSU ช่วยให้ DSU หาแหลง่เงินทนุได้เพ่ิมขึน้นอกจากเงินทนุของตนเอง และ

สามารถระดมเงินทนุได้ในปริมาณท่ีมากขึน้ 

- SSU จะแสวงหา DSU ท่ีนําเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลตอบแทนสูงในระดับของ      

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ระบบการเงินจะทําหน้าท่ีจัดสรร และส่งผ่านทรัพยากรเงินทุนให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
 

• เป็นคลงัเพ่ือรักษาความมัง่คัง่ (Wealth Function) 

- การออม และการลงทุนของ SSU ผ่านระบบการเงินทําให้เกิดโอกาสในการได้รับผลตอบแทน    

ซึง่ถือวา่เป็นการรักษาความมัง่คัง่ หรือมลูคา่ของเงินออมให้คงอยู ่ไมเ่สือ่มคา่ลงตามอตัราเงินเฟ้อ 

 

• บริการด้านการชําระราคา (Payment Function) 

- การซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิทรัพย์ทางการเงินกบัเงินทนุระหว่าง SSU และ DSU หรือระหว่าง SSU 

ด้วยกนัระบบการเงินจะช่วยในการอํานวยความสะดวกในการชําระราคา 

- การชําระราคาในกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้เงินทนุ เช่น การชําระค่าสินค้าบริการ ก็ต้องอาศยัระบบ

การเงินเช่นกนั 
 

• การประเมินเครดิต (Credit Function) 

- SSU จะให้เงินทุนแก่ DSU โดยตรงหรือให้โดยผ่านสถาบนัการเงิน จะต้องมีการตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือก่อนโดยการประเมินเครดิต 

- บริษัทจดัอนัดบัเครดิต เป็นหนว่ยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีนี ้

- การมีเครดิตท่ีดีจะสง่ผลตอ่ต้นทนุทางการเงินท่ีตํ่าลง และโอกาสในการระดมเงินทนุในปริมาณท่ี

มากสามารถทําได้ง่ายขึน้ 
 

• ช่องทางในการบริหารความเสีย่ง (Risk Function) 

- การลงทนุของ SSU และการนําเงินทนุไปใช้ของ DSU มีความเสีย่ง 

- ความเสีย่งคือ โอกาสท่ีผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้เบ่ียงเบนไปจากท่ีคาดไว้ 

- ความเสีย่งท่ีไมด่ีเกิดขึน้ในกรณีท่ีนกัลงทนุได้รับผลตอบแทนตํ่ากวา่ท่ีคาดไว้ 

- การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ควบคุมได้กระทําผ่านตลาดการเงิน เช่น การลงทุนใน

ตราสารอนุพนัธ์ เพ่ิมใน portfolio ของหลกัทรัพย์ให้มีความเหมาะสม หรือการทําประกนัภยั เป็นต้น 
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 เป็นสว่นประกอบหนึง่ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ (Policy Function) 

- ในระบบการเงินมีตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เช่น อตัราดอกเบีย้ ราคาหลกัทรัพย์ อตัราแลกเปลีย่น 

- การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทานของเงินทุน สินทรัพย์ทางการเงิน กระทบตัวแปรท่ีสําคัญใน 

ตลาดการเงิน 

- การเปลีย่นแปลงในตวัแปรสาํคญัในตลาดการเงิน กระทบต่อตวัแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น 

การลงทนุ GDP อตัราเงินเฟ้อ การวา่งงาน เป็นต้น 

- รัฐบาลควบคุมกํากับดูแล และใช้นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับตลาดการเงิน เพ่ือให้มีผลต่อตวัแปรท่ี

สาํคญัในตลาดการเงิน เพ่ือให้ตวัแปรเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ 

- ตวัอย่างเช่น การควบคุมดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ (อตัราแลกเปลี่ยนในระบบ Managed 

Float) ไมใ่ห้คา่แข็งเกินไป หรือออ่นคา่เกินไป เพราะอาจกระทบต่อการสง่ออก การนําเข้า ซึ่งเป็น

สว่นประกอบของ GDP หรือค่าเงินบาทนี ้กระทบต่อปริมาณเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อ

ปริมาณเงินในประเทศอีกต่อหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินในประเทศ กระทบต่ออตัรา

ดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผลต่อการลงทนุ GDP และระดบัราคา ซึ่งเป็นตวัแปรเป้าหมายท่ีจะขบัเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจ 

 

โครงสร้างตลาดการเงนิ 

 
การแบ่งประเภทของตลาดการเงินทําได้หลายวิธี วิธีหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยม คือ การแบ่งตามอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน 

โดยแบง่ออกเป็น ตลาดเงนิ และตลาดทุน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

• ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดที่มีการซือ้ขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น 

ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ตัว๋เงินคลงั เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมทุนไปใช้

ในระยะสัน้ หรือเพ่ือการหมุนเวียนภายในกิจการ 
• ตลาดทนุ (Capital Market) เป็นตลาดท่ีมีการซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีขึน้ไป  เช่น 

หุ้นสามญั หุ้นกู้  พนัธบตัรรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือนําเงินทนุท่ีได้ไปใช้ในการลงทนุโครงการระยะยาวตา่ง ๆ 

- ตลาดทนุแบง่ออกได้เป็นตลาดแรก และตลาดรอง 

- ตลาดแรก (Primary Market) เป็นตลาดท่ีสินทรัพย์ทางการเงินถกูซือ้ขายครัง้แรกระหว่าง 

DSU กับ SSU โดย DSU เป็นผู้ออกหลกัทรัพย์มาขายเพ่ือนําเงินท่ีได้ไปลงทุนในโครงการ

ลงทนุตา่ง ๆ 

- ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดท่ีสินทรัพย์ทางการเงินท่ี SSU ถือครองอยู่แต่

ต้องการขาย ด้วยเหตผุลท่ีต้องการได้รับเงินทนุ หรือต้องการขายเพ่ือทํากําไร จึงต้องหา SSU 

รายอ่ืนท่ีต้องการลงทนุ หรือซือ้สนิทรัพย์ทางการเงินนัน้แทน 

- ตลาดรองยงัสามารถแบ่งออกเป็น ตลาดท่ีเป็นทางการ (Organized Market) คือ ตลาดท่ีมี

การจดัตัง้อย่างเป็นระบบ มีข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ในการซือ้ขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
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หลกัทรัพย์ทางการเงินอย่างชดัเจน เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock 

Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative 

Investment: mai) ตลาดตราสารหนี ้(Bond Electronic Exchange: BEX) เป็นต้น 

และตลาดรองที่ไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) เช่น ตลาดตราสารหนี ้

สาํหรับ Dealers ซึ่งทําการซือ้ขายตราสารหนีใ้นมูลค่ามาก ๆ สามารถโทรศัพท์ต่อรอง

กันเองได้ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของตลาดการเงนิ 

 

รู้จักสินทรัพย์ทางการเงนิ 
ลกัษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- สนิทรัพย์ทางการเงินมกัจะอยูใ่นรูปของเอกสารสญัญาตา่ง ๆ  

- สนิทรัพย์ทางการเงินมีการกําหนดมลูคา่ตา่งจากสนิทรัพย์ประเภทมีตวัตน (tangible asset)  

- มลูคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงินขึน้อยูก่บักระแสเงิน หรือผลตอบแทนระดบัของความเสีย่ง 

- สนิทรัพย์ทางการเงินมีสภาพคลอ่งท่ีจะสามารถแปลงสภาพขายเป็นเงินสดได้ง่าย 

- เป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถรักษาอํานาจซือ้ (Purchasing Power) และรักษาความมัง่คัง่ (Wealth) ให้แก่

เจ้าของได้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นตราสาร หรือสัญญาซึ่งแสดงถึง สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย     

(Legal Claims) ตอ่ผลประโยชน์ในอนาคต 

 

 

 

ตลาดการเงนิ 

ตลาดทุน ตลาดเงนิ 

ตลาดรอง ตลาดแรก 
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ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 เงิน (Money)  

- เป็นสือ่กลางในการชําระราคาคา่สนิค้าหรือคา่บริการและการชําระหนี ้

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีจดัวา่เป็นเงินมีหลายรูปแบบ  มีความหมายครอบคลมุกว้างกวา่เงินสด   

 ตราสารทนุ (Equities)   

- บง่บอกถึงความเป็นเจ้าของกิจการ 

- รับสว่นแบง่เงินสดจากผลกําไรของกิจการในรูปเงินปันผล 

- ได้รับมลูคา่คงเหลอืของกิจการ กรณีท่ีบริษัทจะต้องปิดกิจการแล้วมีการชําระบญัชี 

- ตราสารทนุแบง่ออกเป็น 

1. หุ้นสามญั (Common Stocks)   

2. หุ้นบริุมสทิธิ (Preferred Stocks)  

 ตราสารหนี ้(Debt Instruments)  

- ผู้ ถือมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้องผู้ออกตราสาร 

- ได้รับผลตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยเงินต้น และรายได้ในรูปดอกเบีย้ 

- ตราสารหนีแ้บง่ออกเป็น 

1. ตราสารหนีท่ี้สามารถเปลีย่นมือได้ (Negotiable Debt Instruments) 

2. ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถเปลีย่นมือได้ (Non-Negotiable Debt Instruments)  

 ตราสารอนพุนัธ์ (Derivative Instruments)  

- ให้สทิธิแก่ผู้ ถือตราสารในการรับสทิธิประโยชน์ตามท่ีกําหนดไว้ในอนาคต 

- ผกูผลตอบแทนเอาไว้กบัราคาของสนิค้าอ้างอิง (Underlying Assets) 

- มีประโยชน์ในการเพ่ิมอํานาจทางการเงิน 

- การซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์นัน้จึงมีความเสีย่งสงูมาก 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย์ทางการเงินและตลาดการเงิน 

 บทบาทในการกําหนดราคาสนิทรัพย์ทางการเงิน 

- ราคาของสนิทรัพย์ทางการเงินจะถกูกําหนดจากอปุสงค์ และอปุทานของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

- ผู้ลงทนุจะประเมินผลตอบแทนท่ีต้องการจากการลงทนุในสนิทรัพย์ โดยจะนําเอาคณุลกัษณะของ

สินทรัพย์ทางการเงินเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลกัษณะด้านความ

เสีย่ง และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

- ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินจะเป็นกลไกสําคญัในการชีนํ้าการจดัสรรเงินทนุ และชีว้่าใครควร

จะได้รับการจดัสรรเงินทนุ 

 บทบาทในการเสริมสร้างสภาพคลอ่งของการซือ้ขาย  

- ตลาดการเงินอํานวยความสะดวกในการซือ้ขายสนิทรัพย์ทางการเงินให้ทกุฝ่าย 

- ทําให้ผู้ ถือสินทรัพย์ไม่ต้องถือสินทรัพย์ไปตลอด โดยผู้ ถือสามารถขายเพ่ือเปลี่ยนสภาพกลบัเป็น

เงินสดได้โดยสะดวกเมื่อผู้ ถือต้องการจะใช้เงินทนุ 
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 บทบาทในการช่วยลดต้นทนุในการเสาะหาสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีต้องการ และ

ต้นทนุในการหาข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์ทางการเงิน 

- เป็นแหลง่กลางให้ผู้ ต้องการซือ้ และผู้ ต้องการขายสนิทรัพย์ทางการเงินมาพบกนัได้โดยสะดวก  

- ช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการหาข้อมลู (Information Cost) เพ่ือประเมินผลตอบแทนจากการลงทนุ  

- ความสามารถของตลาดการเงินในการให้ข้อมลูเกี่ยวกบัสินทรัพย์ทางการเงินขึน้อยู่กบัความมี

ประสิทธิภาพของตลาด 

  

 การกําหนดสดัสว่นวา่จะถือครองสนิทรัพย์ทางการเงินแตล่ะประเภทเทา่ใดของ แตล่ะบคุคลอาจมคีวามแตกตา่ง

กนัตามลกัษณะความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีแตล่ะบคุคลจะยอมรับหรือต้องการได้     นกัลงทนุแตล่ะบคุคลจงึจําเป็นต้อง

ทําการศกึษาให้เข้าใจลกัษณะของสนิทรัพย์ทางการเงินแตล่ะประเภท เพ่ือพฒันาสู ่การเป็นนกัลงทนุท่ีมีคณุภาพ ซึง่จะ

สง่ผลดีตอ่ความมัน่คงตอ่ตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

 นกัลงทนุแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ นกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุประเภทบคุคล การเข้าใจแนวคิดใน

การลงทนุของนกัลงทนุเก่ียวกบัความคาดหวงั ผลตอบแทน ความเสีย่งในการลงทนุท่ียอมรับได้ เป้าหมายการลงทนุ และ

ข้อจํากัดในการลงทุน เป็นประโยชน์ในการแยกประเภทตามพฤติกรรมของนักลงทุน เพ่ือให้คําแนะนําการลงทุนท่ี

เหมาะสมได้ 

 

รู้จักและเข้าใจบทบาทของตลาดแรกและตลาดรอง 

 

ตลาดตราสารทนุ 

• เป็นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนสาํหรับผู้ ที่ต้องการเงินทุนหรือระดมทุน โดยสร้างสินทรัพย์ทาง

การเงินออกขายให้แก่ผู้สนใจ (ผู้ออมเงิน) 

• เป็นตลาดตราสารสาํหรับซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีมีอายยุาวกวา่ 1 ปี  

• แบง่ออกเป็นตลาดแรก และตลาดรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดตราสารทุน (Equity 

 

 

การเสนอขายในวงจํากดั 
(Private Placement) 

ตลาดแรก (Primary 

 

การเสนอขายแก่ประชาชน 
(Public Offering) 

ตลาดรอง (Secondary 

 
ตลาดท่ีมกีารจดัตัง้ขึน้ 

อยา่งเป็นทางการ  
(Exchange – SET & mai) 

ตลาดท่ีผู้ซือ้และผู้ขายทํา 
ธุรกรรมกนัเองโดยตรง 
 (Over-the-Counter) 
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ตลาดแรก (Primary Market)  

• เป็นตลาดท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีมีการออกใหมแ่ละนําไปขายในตลาดเป็นครัง้แรก ของบริษัทผู้ ต้องการเงินทนุ 

• โดยมีการเสนอขายตราสารทนุในตลาดนี ้2 วิธีคือ 

- การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement หรือ PP) โดยผู้ออกตราสารสามารถ

เสนอขายได้ 2 แบบ คือ 

1. เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงไมเ่กิน 35 รายในระยะเวลา 12 เดือน 

2. เสนอขายแก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีทางสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดไว้ ซึง่ในปัจจุบนันีม้ี 17 ประเภท 

อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัภยั กองทนุรวม เป็นต้น 

- การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) บริษัทท่ีต้องการจะเสนอขาย

หลกัทรัพย์จะต้องดําเนินการขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีสํานกังาน  ก.ล.ต.  

กําหนด 

 

ตลาดรอง (Secondary Market หรือ Trading Market)  

• เป็นแหลง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีมีการออกจําหนา่ยและหมนุเวียนอยูใ่นระบบอยูแ่ล้ว 

• ทําให้เกิดสภาพคลอ่ง และเกิดการเปลีย่นมือระหวา่งผู้ลงทนุ 

• อาทิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี ้(BEX) 

• เนื่องจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงมีการดูแลทัง้ในด้านการให้ข้อมูล การ

เปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยมีสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้ กํากับในภาพรวม และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลการซือ้ขาย 

 

บทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารทนุ 
 บทบาทของตลาดตราสารทนุท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. บทบาทในการเคลือ่นย้ายเงินทนุโดยสร้างความสะดวกให้เกิดขึน้ทัง้ในสว่นของบริษัทผู้ ต้องการเงินทนุและผู้ 

ออมเงินท่ีต้องการถือตราสารทนุ  

2. บทบาทในการก่อให้เกิดสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นกัลงทนุสามารถเปลีย่นตราสาร

ทนุท่ีถืออยูใ่ห้เป็นเงินสดได้อยา่งรวดเร็ว 

3. บทบาทในการส่งสญัญาณจากตลาดตราสารทุน โดยราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทสามารถบ่งบอก

แนวโน้มของผลการดําเนินการของบริษัทได้ 

ประโยชน์ของตลาดตราสารทนุ 

• เป็นแหลง่ระดมเงินทนุให้กบัธุรกิจท่ีมีความต้องการเงินทนุ 

• เป็นแหลง่สาํหรับเปลีย่นมือในการถือครองหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ  

• เป็นแหลง่ข้อมลูสง่สญัญาณเก่ียวกบัสถานะของธุรกิจ อตุสาหกรรม ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

• เป็นแหลง่จ้างงาน ทัง้ในสว่นทางตรงและทางอ้อม 

• สร้างความสมดลุในตลาดเงินกบัตลาดทนุ 
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ผลิตภณัฑ์ที่น่าสนใจในตลาดการเงนิ 
 

ตราสารทนุ 
ตราสารทนุ เป็นตราสารท่ีแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ/ มีสทิธิในการแปลงเป็น หรือซือ้หุ้นสามญัแฝงอยู ่

 
หุ้นสามัญ (Common Stock) 

• แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ โดยความเป็นเจ้าของถกูแบง่ตามจํานวนหุ้น  และอตัราสว่นการถือครองหุ้น 

• ได้รับสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 0ตามสดัสว่นของหุ้นท่ีถืออยู่0: การเลือกตัง้ผู้บริหาร เร่ืองเงินปัน

ผล และแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี 

- ได้รับสว่นแบง่กําไรในรูปของเงินปันผล เป็นลาํดบัสดุท้ายหลงัจากผู้ เรียกร้องอ่ืน ๆ แล้ว 

- ได้รับสว่นแบง่ในทรัพย์สนิ กรณีท่ีเลกิกิจการเป็นลาํดบัสดุท้ายหลงัจากผู้ เรียกร้องอ่ืน ๆ แล้ว 

- รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัความคืบหน้าของบริษัท: การใช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) เพ่ือ

หาประโยชน์จากการทําธุรกรรมซือ้ขายหุ้น ถือวา่เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

   

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 

• แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ 

• มีลกัษณะกึ่งหนีส้นิกึ่งหุ้นสามญั (Hybrid) 

1) ได้รับเงินปันผลในอตัราท่ีกําหนดแนน่อน เป็นจํานวนคงท่ี 

- คิดเป็นร้อยละจากมลูคา่ท่ีตราไว้ 

- ระบเุป็นจํานวนเงินตอ่หุ้นโดยตรง 

 ไมไ่ด้รับสทิธิลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น/ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจในการบริหารกิจการ 

• มีสทิธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามญั 

• ในกรณีท่ีเลกิกิจการ มีสทิธิได้รับสว่นแบง่ในสนิทรัพย์ของกิจการหลงัเจ้าหนี ้แตจ่ะได้รับก่อนผู้ ถือหุ้นสามญั 

• ผู้ออกมีความเสีย่งน้อยกวา่หุ้นกู้  เน่ืองจากไมจ่่ายเงินปันผลก็ไมไ่ด้ทําให้ต้องล้มเลกิกิจการ 

• ผู้ออกหุ้นบริุมสทิธิไมส่ามารถนําเงินปันผลไปหกัเป็นคา่ใช้จ่ายในการคาํนวณภาษีได้เช่นเดียวกบัการออกหุ้นกู้  

 

• แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

1) หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock): ผู้ ถือได้รับเงินปันผลของปีท่ีไม่ได้

ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมกับเงินปันผลของปีท่ีประกาศจ่าย โดยผู้ ออกอาจกําหนด

ระยะเวลาท่ีเงินปันผลจะสะสมได้ 

 

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสม   =   เงินปันผลคงค้าง + เงินปันผลในปีปัจจบุนั             
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2) หุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสม (Non Cumulative Preferred Stock): ผู้ ถือได้รับเงินปันผลเฉพาะท่ี

บริษัทประกาศจ่ายเทา่นัน้ ไมม่ีการสะสมแตอ่ยา่งใด มีลกัษณะใกล้เคียงกบั Income Bond คือจะ

จ่ายเงินให้ผู้ ถือในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้เทา่นัน้ 

3) หุ้ นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับ (Participating Preferred Stock): ผู้ ถือมีสิทธิได้รับเงินปันผล

นอกเหนือจากอตัราท่ีกําหนดไว้ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นสามญั ขึน้อยูก่บัข้อตกลง 

- ตามปกติแล้วหุ้นบริุมสทิธิท่ีออกสว่นใหญ่จะเป็นชนิดไมร่่วมรับ (Non Participate) 

• หุ้นบริุมสทิธิลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ 

 หุ้นบริุมสิทธิท่ีสามารถเรียกคืนได้ (Callable Preferred Stock): บริษัทผู้ออกสามารถเรียกคืนได้

เพียงบางสว่น หรือเรียกคืนทัง้หมด หรือไมเ่รียกคืนก็ได้ 

- จะมีใบแจ้งไปให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 2- 3 เดือน ก่อนท่ีจะเรียกคืน 

 หุ้นบริุมสิทธิชนิดมีกองทนุเพ่ือไถ่ถอนหนี ้(Sinking Fund): ผู้ออกมีเป้าหมายท่ีจะไถ่ถอนหุ้นคืน

บางสว่น หรือทัง้หมดในอนาคต โดยจดัตัง้กองทนุเพ่ือไถ่ถอนหนี ้ 

- กองทนุไถ่ถอนอาจเก็บเป็นจํานวนแนน่อนตายตวั หรือเก็บตามอตัราสว่นตอ่กําไรของบริษัท 

- เรียกคืนโดยใช้ราคาเรียกคืนท่ีกําหนด แตถ้่าเป็นหุ้นท่ีไมม่ีสทิธิเรียกคืนแล้วต้องซือ้คืนจากตลาดหุ้น 

- สง่ผลให้จํานวนหุ้นบริุมสทิธิในตลาดลดลงทําให้ราคาหุ้นสว่นท่ีเหลอืสงูขึน้ 

 หุ้นบริุมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ (Convertible Preferred Stock): ให้สิทธิแก่ผู้ ถือสามารถแปลง

เป็นหุ้นสามญัได้ ตามอตัราสว่นและระยะเวลาท่ีกําหนด 

- กรณีท่ีบริษัทมีกําไรดี สามารถจ่ายเงินปันผลได้สงูขึน้ ผู้ ถือหุ้นก็จะเปลีย่นไปถือหุ้นสามญัแทน 

 

ข้อดีของการออกหุ้นบริุมสทิธิ 

1. สร้างความยืดหยุน่ให้แก่บริษัทผู้ออกมากกวา่การออกหุ้นกู้  แม้ไมจ่่ายเงินปันผล ก็ไมส่ามารถ

ถกูฟ้องให้ล้มละลายได้  

2. 0ไมทํ่าให้เกิดการลดลงของเงินปันผล (Dilution of Common Equity) ได้มากเท่ากบัการระดม

ทนุด้วยการออกหุ้นสามญั เพราะมีการกําหนดสว่นแบง่กําไรให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราท่ีแนน่อน  

3. 0ไมม่ีกําหนดไถ่ถอน ไมต้่องกนัเงินสว่นหนึง่ไว้สาํหรับจ่ายเงินต้นเหมือนการออกหุ้นกู้  

ข้อเสยีของการออกหุ้นบริุมสทิธิ 

1. 0ไมไ่ด้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายเงินปันผล 

2. 0การท่ีบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ีนกัลงทนุคาดหวงั จะทําให้เกิดต้นทนุท่ีสงูขึน้

ในการระดมทนุครัง้ตอ่ไป 
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ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุน 

• หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับจริงจะคลาดเคลื่อน หรือผิดไปจากท่ีได้ 

ผลตอบแทนท่ีประมาณการ หรือคาดหวงัไว้ 

• ขนาดของความเสีย่งจากการลงทนุจะขึน้อยูก่บัโอกาส หรือความนา่จะเป็นท่ีความคลาดเคลือ่นนัน้ ๆ จะ 

เกิดขึน้ ซึง่พิจารณาได้จากขอบเขต หรือความกว้างของการแกว่งตวัของราคา หรือผลตอบแทนจากการลงทนุ

นัน้ ๆ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ความผนัผวน (Volatility) 

• ความผนัผวนซึง่เป็นตวัวดัระดบัความเสีย่งสามารถวดัได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   แบง่ออกเป็น 

 ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากปัจจัยมหภาค (Macro Factors): เป็นความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในระบบ ไม่

สามารถหลกีเลีย่ง ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ และเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ 

- Pervasive Risk หมายถึง ความเสีย่งท่ีกระทบทกุคน ไมว่า่จะเป็นผู้ลงทนุหรือไม ่

o Purchasing Power Risk หมายถึง ความเสีย่งในการมีอํานาจซือ้ลดลง อนัเน่ืองมาจาก

เงินเฟ้อขยบัสงูขึน้ 

o Political (Country) Risk หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง แล้วทําให้เง่ือนไขการลงทนุในประเทศแตกตา่งไป  

o Currency (Exchange) Risk หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากความผนัแปรของอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ 

- Systematic Risk หมายถึง ความเสีย่งท่ีไมส่ามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทนุ 

o Interest Rate Risk ความเสีย่งท่ีเกิดจากความแปรผนัของอตัราดอกเบีย้  

o Market Risk ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของตลาดโดยรวมร่วมกนั 

 ความเสีย่งที่เกิดข้ึนจากปัจจยัจุลภาค (Micro Factors หรือ Unsystematic Risk): เป็นความ

เสีย่งท่ีเฉพาะตวัธุรกิจ หรือหลกัทรัพย์นัน้เอง สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยระจายการลงทนุออกไปยงั

หลกัทรัพย์ท่ีมีความเสีย่งเฉพาะตวัท่ีตา่งกนั 

- Credit/ Counter-party/ Default Risk หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากตวับริษัทนัน้ ๆ เองว่า

จะจ่ายคืนหนี ้และ/หรือปฏิบตัิตามภาระผกูพนัได้อย่างสมบรูณ์หรือไม่ สามารถพิจารณาได้

จากปัจจยัพืน้ฐานของบริษัท 

- Sector/ Industry/ Business Risk หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากลกัษณะเฉพาะของกลุม่ 

- ธุรกิจหรือ อตุสาหกรรมนัน้ ๆ โดยจะเกิดขึน้ใน 

o อตุสาหกรรมประเภทท่ีเสือ่มไปตามเวลา (Depleting Industry) 

o อตุสาหกรรมท่ีผลติภณัฑ์มีราคาท่ีขึน้ลงตามวงจรราคาโลก 

o ธุรกิจท่ีมีผลติภณัฑ์แคบ หรือมีบริการเพียงไมก่ี่ประเภท 
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ช่วงซือ้หุ้นแล้วมีสิทธิรับเงิน

ปันผล 

ช่วงซือ้หุ้นแล้วไมม่ีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ผลตอบแทนของตราสารทุน 

ผลตอบแทน มกัแสดงในรูปร้อยละ  โดยเทียบเป็นอตัราของเงินลงทนุต้นงวด และมกัคิดตอ่ระยะเวลา 1 ปี  โดย

เรียกวา่ อตัราผลตอบแทน 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

• กําไร หรือขาดทนุจากสว่นตา่งของราคา 

 คือ ผลตา่งระหวา่งราคาหุ้นเดิมท่ีผู้ลงทนุซือ้มา กบัราคาหุ้นท่ีผู้ลงทนุขายไป 

 ผู้ ถือหุ้นสามญัจะได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากกําไรสะสม ผา่นทางการเพ่ิมขึน้ของราคาตลาดของหุ้นสามญั 

• เงินสดปันผลท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นประกาศจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 หุ้นบริุมสทิธิ: เงินปันผลในอตัราคงท่ี 

 หุ้นสามญั: เงินปันผลมากหรือน้อยตามแตผ่ลประกอบการของกิจการ 

 การจ่ายเงินปันผลเป็นความตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะกําหนดให้มีการจ่ายเท่านัน้ ไม่มี

กฎหมายใดบงัคบัให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผล 

 ลาํดบัเหตกุารณ์ในการจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าวา่  มีการจ่ายเงินปันผล และปิดสมดุทะเบียนหุ้นในวนัใด 

- ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมาย XD เพ่ือเป็นการประกาศให้ทราบว่า ผู้ ท่ีซือ้หุ้น ณ วนัท่ีขึน้ 

XD จะไมไ่ด้รับสทิธิรับเงินปันผล 

- การซือ้ขายหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใช้ระบบการชําระราคา และส่งมอบ

หลกัทรัพย์แบบ T+3  กลา่วคือ ถ้าลงทนุซือ้หุ้น ณ วนัใดวนัหนึ่ง จะมีการชําระราคาและสง่มอบ

หุ้นในอีก 3 วนัทําการข้างหน้า  

- นกัลงทนุท่ีซือ้หุ้นก่อนวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD จะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

วนัท่ีขึน้เคร่ืองหมาย  XD 

วนัท่ีประกาศจา่ย 

เงินปันผล 

วนัสดุท้าย

ของการซือ้

 

วนัปิดสมดุ 

ทะเบียนหุ้น 

วนัจ่ายเงินปันผล 
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- นกัลงทนุท่ีมีช่ือในสมดุทะเบียนหุ้นในวนัปิดสมดุจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

 

• ผลประโยชน์อ่ืนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ได้แก่ การแตกหุ้น สทิธิจองซือ้หุ้นออกใหม ่หุ้นปันผล และสทิธิในการออก 

เสยีงเพ่ือควบคมุบริษัท 

 การแตกหุน้ (Split): เป็นกระบวนการท่ีนิยมกระทําในกรณีท่ีหุ้นของบริษัทซึ่งน่าสนใจลงทนุ แต่มี

ราคาตลาดสงูมาก จนนกัลงทนุรายยอ่ยไมส่ามารถลงทนุได้ 

- ไมก่ระทบตอ่สดัสว่นการถือครองหุ้น และมลูคา่ของหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดรายหนึง่ถือครองอยู ่

- ทําให้ราคาตลาดของหุ้นนัน้ตํ่าลง และมีจํานวนหนว่ยเพ่ิมขึน้  

- สง่ผลให้มีการซือ้ขายมากขึน้ เพราะทําให้นกัลงทนุรายยอ่ยสามารถเข้าซือ้ได้ 

 

ตัวอย่างการแตกหุ้น 

 บริษัท A ประกาศแตกหุ้นในอตัราสว่น 1:2 โดยนายนทัได้ลงทนุในหุ้น A ไว้เมื่อ 1 ปีท่ีแล้วท่ีราคา 10 บาท 

จํานวน 10,000 หุ้น ดงันัน้ภายหลงัการแตกหุ้นนายนทัจะมีหุ้น A ก่ีหุ้น และหุ้น A จะมีราคาก่ีบาท 

 

เฉลย 

 บริษัท A  ประกาศแตกหุ้นอตัราสว่น 1:2 หมายความวา่ 1 หุ้นเดิม จะกลายเป็น 2 หุ้นใหม ่

ดงันัน้ นายนทัมีหุ้นอยูเ่ดิมทัง้หมด 10,000 หุ้น หลงัการแตกหุ้นนายนทัจะมีหุ้นใหมท่ัง้หมด 

 

    2 / 1 * 10,000 = 20,000 หุ้น 

 

สว่นราคาหุ้น A ภายหลงัการแตกหุ้น สามารภคํานวณได้ดงันี ้

 

ราคาหุน้หลงัการแตกหุน้ = (ราคาหุน้เดิม * จํานวนหุน้เดิม) / จํานวนหุน้ใหม่ 

 

    (10*10,000) / 20,000 = 5 บาท 

 

สรุป ภายหลังการแตกหุ้น นายนัทจะมีหุ้น A ทัง้หมด 20,000 หุ้นที่ราคา 5 บาท 
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 สิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่ (Right Issue หรือ Subscription Right): เป็นสิทธิท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหมเ่พ่ิมทนุ ในราคาท่ีกําหนด 

- ราคาท่ีกําหนด มกัจะตํ่ากว่าราคาท่ีซือ้ขายในตลาดรองตราสารทนุ หรือตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอ

ขายแก่บคุคลทัว่ไป (Public Offering Price) เพ่ือจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิ 

- ในกรณีท่ีบริษัทเสนอให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนทัง้หมด บริษัทจะเสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหมใ่นจํานวนท่ีเป็นสดัสว่นเดียวกบัจํานวนหุ้นเดิมท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่

- เป็นการปกป้องผู้ ถือหุ้นกลุม่เดิม มิให้สดัสว่นความเป็นเจ้าของและอํานาจการควบคมุกิจการ

ลดน้อยลง เมื่อมีจํานวนหุ้นออกจําหนา่ยมากขึน้ 

- โดยปกติสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจะไม่สามารถซือ้ขายเพ่ือโอนเปลี่ยนมือได้ แต่สามารถ 

“ขาย” สทิธิให้แก่บคุคลอ่ืน โดยวิธีใช้สทิธิของตนในฐานะเจ้าของ เมื่อซือ้หุ้นแล้วก็โอนมอบใบ

หุ้นให้แก่บคุคลอ่ืนแทน 

- ถ้าออกเป็นหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเรียกว่า Transferable Subscription Right (เรียกโดยย่อว่า 

TSR) จะสามารถเปลีย่นมือได้  

 ราคาของ TSR จะเป็นมลูคา่สว่นลดเมื่อเทียบกบัราคาตลาด จึงทําให้นกัลงทนุจ่ายเงินถกูลง 

 นกัลงทนุยงัได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหุ้นเสมือนการถือหุ้น 

โดยไมต้่องลงทนุซือ้หุ้นนัน้เอาไว้ 

- ในบางสถานการณ์ บริษัทก็ไมอ่าจเสนอให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเดิมซือ้หุ้นเพ่ิมทนุได้ก่อนบคุคลภายนอก 

 

ลาํดับเหตุการณ์ในการเสนอให้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ 

 

 บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าว่า  จะมีการให้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม่ และปิด

สมดุทะเบียนหุ้นในวนัใด 

 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมาย XR (Exclude Rights) เพ่ือเป็นการประกาศให้

ทราบวา่ ผู้ ท่ีซือ้หุ้น ณ วนัท่ีขึน้ XR จะไมไ่ด้รับสทิธิจองซือ้หุ้นออกใหม ่

 ราคาซือ้ขายในช่วงก่อนหน้าวนัปิดสมดุทะเบียน  เรียกว่าเป็น ราคา “Cum-Rights” หรือ 

“Rights-On” 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเร่ิมใช้สิทธิ ประกาศให้สิทธิ วนัปิดสมดุทะเบียนหุ้น 

หุ้นจําหน่ายโดยมีสิทธิควบ

จําหน่ายในราคา 

Rights-On 

หุ้นจําหนา่ยโดยไมม่ีสทิธิ

ควบหรือจําหนา่ยใน

ราคา Ex-Rights 

วนัหมดเขตการใช้สิทธิ 

   

วนัที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR 
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 ราคาซือ้ขายหุ้นในช่วงหลงัวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เรียกวา่เป็น ราคา “Ex-Rights” 

 หุ้นปันผล (Stock Dividend): เป็นการออกหุ้นใหม่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือใน

วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนหุ้น 

- เป็นการลดราคาหุ้นลง และเพ่ิมปริมาณหุ้นในตลาดคล้ายกบัการแตกพาร์ 

 สิทธิในการออกเสียงเพือ่ควบคมุดูแลการบริหารบริษัท: อํานาจสดุยอดในการควบคมุบริษัทอยู่ท่ี

ผู้ ถือหุ้นสามญั 

- ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือไม่

น้อยกว่า 25 คน ซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

- การเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นต้องดําเนินการโดยประธานกรรมการเทา่นัน้ 

- โดยปกติแล้วหุ้นสามญัแต่ละหุ้นจะให้สิทธิแก่ผู้ ถือ 1 เสียง ผู้ ถือหุ้นอาจใช้สิทธิด้วยตนเอง 

หรืออาจใช้สทิธิโดยการลงนามในใบมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนออกเสยีงในนามผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

- ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด สามารถร้องขอให้นายทะเบียนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของบริษัท รวมถึงการดําเนินงานของ

คณะกรรมการได้ 

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน สามารถฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจากผู้บริหารท่ีเป็นต้นเหตแุหง่การฝ่าฝืนคําสัง่ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 

อนัเป็นเหตใุห้หุ้นของบริษัทถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนได้ 

- ผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่อาจลงมติเพ่ือให้บริษัทออกหุ้นสามญับางประเภทท่ีให้

เฉพาะสิทธิในการรับเงินปันผล แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ทัง้นีเ้พ่ือรักษาอํานาจในการ

ควบคมุกิจการไว้ 

 

ความเส่ียงของตราสารทุน 

• ความเสี่ยง อนัเกิดจากเงินปันผล และ 0กําไรจากการซือ้ขายหุ้น0 คือ ความเสี่ยงซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจาก

ผลประกอบการ และแนวโน้มในการทํากําไรของบริษัท ซึง่ขึน้อยูก่บั 

 ปัจจยัเสีย่งจากการดําเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งเป็น

ผลเน่ืองมาจากรายรับหรือยอดขายสว่นหนึง่ และรายจ่ายหรือต้นทนุในการผลติอีกสว่นหนึง่ 

 ปัจจยัเสีย่งจากการก่อหนีข้องบริษัท 
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ตราสารหนี ้
“สญัญา (ตราสาร) ท่ีแสดงการกู้ยืมเงินระหวา่งผู้กู้  (บริษัทผู้ออกตราสารหนี)้ กบัผู้ ให้กู้  (นกัลงทนุในตราสารหนี)้ 

โดยในสญัญาจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัการกู้ยืมนัน้ๆ ทัง้นี ้กองหนีส้ิน (สินทรัพย์) จะถกูแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 

ซึง่แตล่ะหนว่ยยอ่ยจะมีมลูคา่เทา่กนั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของตราสารหนี ้

1) มลูคา่ท่ีตราไว้ (Par Value) เป็นมลูคา่ท่ีผู้กู้ ต้องชําระคืนให้กบัผู้ ถือตราสารหนีน้ัน้ เมื่อครบกําหนดชําระ 

เช่น 1,000 บาท หรือ 10,000 บาท 

2) อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ (Coupon Rate) เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีผู้ออกมีภาระท่ีจะต้องชําระให้กบัผู้ ถือตรา

สารหนีน้ัน้ๆ ตามงวดการจ่ายดอกเบีย้ท่ีกําหนด ตลอดอายขุองตราสารหนีน้ัน้ๆ 

3) งวดการจ่ายดอกเบีย้ (Coupon Frequency) เป็นจํานวนครัง้ของการจ่ายดอกเบีย้ต่อปี ซึ่งขึน้อยู่กับ

ข้อกําหนดของผู้ออกตราสารหนี ้เช่น กําหนดให้ต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ทกุๆ คร่ึงปี เป็นต้น 

4) วนัหมดอายหุรือวนัครบกําหนดไถ่ถอน (Maturity Date) เป็นวนัหมดอายขุองตราสารหนีน้ัน้ๆ ซึ่งผู้ออก

ตราสารหนีจ้ะต้องจ่ายชําระคืนดอกเบีย้และเงินต้นให้แก่ผู้ ถือตราสารหนีซ้ึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้อง

กิจการ 

5) ช่ือผู้ออก (Issuer) หมายถึงผู้ออกตราสารหนีซ้ึง่มีฐานะเป็นผู้กู้หรือลกูหนีน้ัน่เอง 

6) ประเภทของตราสารหนี ้เป็นข้อมูลท่ีระบุประเภทของตราสารหนีน้ัน้ๆ เช่น หุ้นกู้มี/ไม่มีประกัน หุ้นกู้

ด้อย/ไมด้่อยสทิธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

ผู้ออกตราสารหนี ้(ลกูหนี)้ 

 

ผู้ลงทุนซือ้ตราสารหนี ้(เจ้าหนี)้ 

 

ได้รับเงนิต้น จ่ายดอกเบีย้ จ่ายดอกเบีย้ จ่ายดอกเบีย้และ

มูลค่าไถ่ถอน 

ชาํระค่าตราสารหนี ้ รับดอกเบีย้ รับดอกเบีย้ รับดอกเบีย้และ

มูลค่าไถ่ถอน 
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6-7 

5 

4 

1 

3 

2 

7) ข้อสญัญา (Covenants) เป็นเง่ือนไขท่ีผู้ออกตราสารหนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามหรืองดเว้นการปฏิบตัิตาม

ตลอดอายุของหุ้นกู้  เช่น ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นเกินอตัราท่ีกําหนด ห้ามการควบรวมกิจการ 

ตลอดอายหุุ้นกู้  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของตราสารหนี ้

1) ตราสารหนีภ้าครัฐ 

ตราสารหนีท่ี้ออกโดยรัฐบาล ซึง่ประกอบด้วย 

 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนีร้ะยะสัน้อายุไม่เกิน 1 ปี ท่ีรัฐบาลเป็นผู้ออกเพ่ือกู้ยืมเงินระยะสัน้

จากประชาชน เป็นประเภทไมม่ีดอกเบีย้หน้าตัว๋ 

 พันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond) เป็นตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวอายเุกินกวา่ 1 ปี 

ตราสารหนีท่ี้ออกโดยองค์กรภาครัฐ เป็นตราสารหนีท่ี้ออกโดยองค์กรภาครัฐ และมีช่ือตามองค์กรท่ีออก เช่น พนัธบตัร

รัฐวิสาหกิจ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ฯลฯ ตรา

สารประเภทนีถื้อวา่เป็นตราสารท่ีมีความเสีย่งจากการผิดนดัชําระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ (Default Risk) ตํ่า 
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2) ตราสารหนีภ้าคเอกชน 

• เป็นตราสารหนีท่ี้มีอายมุากกวา่ 1 ปี ท่ีออกโดยบริษัทในภาคเอกชน เพ่ือระดมทนุจากประชาชนทัว่ไป เพ่ือ

นําไปใช้ในการดําเนินงานและขยายกิจการ 

• อตัราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนจะสงูกวา่อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีลกัษณะและอายุ

ใกล้เคยีงกนั โดยสว่นตา่งท่ีเพ่ิมขึน้ (Credit Spread) เป็นสว่นชดเชยท่ีผู้ลงทนุเรียกเพ่ิมขึน้เพ่ือชดเชยความเสีย่ง

ตา่งๆท่ีมากกวา่การลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล 

• หุ้นกู้มกัจะมีความเสีย่งจากการผิดนดัชําระคืนดอกเบีย้และเงินต้นมากกวา่ตราสารหนีข้องภาครัฐ ซึง่จะสะท้อน

ให้เห็นในรูปของสว่นตา่งอตัราผลตอบแทน (Credit Spread) ท่ีผู้ลงทนุต้องการเพ่ือชดเชยความเสีย่งตา่งๆ 

 

หุ้นกู้ เอกชนมีหลายประเภทและมีความเสีย่งตา่งกนั ดงันี ้

1) หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ(Subordinated Bond หรือ Junior Bond) ผู้ ถือหุ้นกู้ประเภทนีจ้ะมีสทิธิเรียกร้องในอนัดบัท่ีด้อย

กวา่เจ้าหนีส้ามญัรายอ่ืนๆ ในการเรียกร้องทรัพย์สนิจากผู้ออก โดยเฉพาะเมื่อผู้ออกล้มละลาย อยา่งไรก็ดี สทิธิ

เรียกร้องนัน้จะสงูกวา่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญั 

2) หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ (Senior Bond) ผู้ ถือหุ้นกู้ประเภทนีจ้ะมีสทิธิทดัเทียมกบัเจ้าหนีส้ามญัรายอ่ืนๆ ในการ

เรียกร้องสนิทรัพย์ทดแทนและสงูกวา่ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและผู้ ถือหุ้นสามญั ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หุ้นกู้แบง่ตามการใช้สนิทรัพย์คํา้ประกนั 

1) หุ้นกู้ มีหลักประกนั (Secured Bond) เป็นหุ้นกู้ ท่ีผู้ออกนําสนิทรัพย์มาคํา้ประกนัการออกหุ้นกู้นัน้ และเมื่อผู้

ออกไมส่ามารถจา่ยคืนดอกเบีย้หรือเงินต้นตามกําหนด ผู้ซือ้ตราสารมีสทิธิเต็มท่ีในสนิทรัพย์ท่ีนํามาวางเป็น

ประกนันัน้ เหนือเจ้าหนีส้ามญัรายอ่ืนๆ โดยมกัจะมีการแตง่ตัง้บคุคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลสนิทรัพย์ท่ีนํามาวาง

เป็นหลกัประกนันัน้ๆ (Trustee)  เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะของสนิทรัพย์ท่ีนํามาวางเป็นหลกัประกนั 

2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกนั (Unsecured Bond) เป็นหุ้นกู้ ท่ีไมม่กีารนําสนิทรัพย์ใดๆ มาวางเป็นหลกัคํา้ประกนัใน

การออก ซึง่ถ้าผู้ออกล้มละลาย ก็ต้องดําเนินการแบง่สนิทรัพย์กบัเจ้าหนีร้ายอ่ืนๆ ตามสดัสว่นและลาํดบัสทิธิ 

 

 

สิทธิในการเรียกร้อง 

**** 
หุ้นกู้ 

ไม่ด้อยสทิธิ 
*** 

หุ้นกู้ 

ด้อยสทิธิ ** 
หุ้นบุริมสทิธิ * 

หุ้นสามัญ 
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หุ้นกู้แบง่ตามวิธีการจ่ายดอกเบีย้ 

1) ตราสารหนีช้นิดจ่ายดอกเบีย้เป็นประจาํ เป็นตราสารหนีท่ี้มีการจ่ายดอกเบีย้เป็นงวดตามท่ีกําหนดไว้ในตรา

สารหนี ้

2) ตราสารหนีช้นิดทบดอกเบีย้ เป็นตราสารหนีท่ี้ไมม่ีการจา่ยดอกเบีย้ระหวา่งงวด แตจ่ะจา่ยให้พร้อมกบัเงินต้น

เมื่อตราสารหนีค้รบกําหนด โดยมีการคาํนวณดอกเบีย้ทบต้น และจ่ายครัง้เดียวเมื่อครบกําหนดไถถ่อน 

3) ตราสารหนีช้นิดไม่จ่ายดอกเบีย้ระหว่างงวด เป็นตราสารหนีช้นิดไมม่ีการจ่ายดอกเบีย้ในชว่งอายขุองตรา

สารนัน้ๆ แตจ่ะลดราคาหน้าตัว๋ลง และจะได้รับเงินตามหน้าตัว๋เมือ่หมดอาย ุ

4) ตราสารหนีช้นิดจ่ายดอกเบีย้พร้อมทยอยจ่ายคนืเงนิต้น เป็นตราสารหนีท่ี้ทยอยจ่ายคืนเงินต้นแก่ผู้ ถือตรา

สารหนีต้ามระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีกําหนด โดยหลกัการของตราสารหนีป้ระเภทนีจ้ะคล้ายกบัการผอ่นสง่

บ้านหรือรถยนต์ โดยการนําดอกเบีย้และเงินต้นมารวมกนั และแบง่จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ทกุไตรมาสหรือทกุคร่ึงปี 

อตัราสว่นของเงินต้นในคา่งวดจะขึน้อยูก่บัข้อตกลงในตราสารหนี ้

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้

• เงินได้จากดอกเบีย้  (Interest Income) 

• เงินได้จากสว่นลด (Discount)  

• เงินได้จากการนําดอกเบีย้ไปลงทนุตอ่ (Reinvestment หรือ Interest on Interest)  

• เงินได้จากกําไรจากการขายตราสารหนี ้ในราคาท่ีสงูกวา่ราคาท่ีซือ้มา (Capital Gain) 

 

ความเส่ียงของตราสารหนี ้

• Market Risk or Interest Rate Risk  

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดทางการเงิน 

 Price Risk  

 Reinvestment Rate Risk 

• Credit Risk or Default Risk  

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระหนี ้

• Other Risk 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้แนะนําลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA) 

 

                                                            หน้าที่ 20 
 

 

กองทนุรวม 
ความหมายของกองทุนรวม 

• โครงการลงทุนท่ีนําเงินของผู้ซือ้หน่วยลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกัน และบริหารกองทุนโดยมืออาชีพในการ 

จดัการลงทนุ เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุ  

• ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ผู้ ท่ี ทําการบริหารกองทุนรวมนัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และ

ความสามารถในการจดัการลงทนุ รวมทัง้ได้รับการอบรมผา่นการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

• ผลตอบแทนท่ีได้มาเฉลีย่กลบัคืนให้กบัผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมนัน้ 

• เป็นเคร่ืองมือในการลงทนุสาํหรับผู้ลงทนุรายยอ่ย 

 ลดข้อจํากดัด้านทนุทรัพย์ 

 ลดข้อจํากดัด้านเวลาในการติดตามการลงทนุ 

 ลดข้อจํากดัด้านข้อมลูในการลงทนุ 

 ลดข้อจํากดัด้านประสบการณ์หรือความชํานาญในการลงทนุ 

• กระบวนการทํางานของกองทนุรวม 

1. นําเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุ 

 ลงทนุได้เฉพาะในหลกัทรัพย์ และทรัพย์สนิท่ีกฎหมายกําหนดเทา่นัน้  

 ไมส่ามารถให้กิจการใดกู้ยืมได้ 

2. การคํานวณและประกาศมลูคา่เงินลงทนุของกองทนุรวม 

 คํานวณมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิท่ีกองทนุรวมถือไว้ในขณะนัน้ ๆ ตามมลูคา่ตลาด หรือตามมลูค่า

ยตุิธรรมท่ีทางสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด (ในกรณีท่ีไมส่ามารถหาราคาตลาดในขณะนัน้ได้) 

 ประกาศมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ และมูลค่าต่อหน่วยเป็นรายวัน สําหรับกองทุนเปิด และราย

สปัดาห์ สาํรับกองทนุปิด ลงในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

3. การแบง่กําไรจากการลงทนุ 

 ผลกําไรท่ีได้จากกการลงทุน (ถ้ามี) จะถูกนํามาเฉลี่ยเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตามสดัสว่นของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุไว้ 

 หากไมม่ีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ผลกําไรจากการลงทนุจะถกูสะสม และเพ่ิมค่าอยู่ใน

มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวม 

ข้อดีของการลงทนุในกองทนุรวม 

• จดัการลงทนุโดยมืออาชีพ (Professional Management) 

 ผู้จัดการกองทุน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

กําหนด มีการทบทวนความรู้ทกุๆ สองปี และต้องขึน้ทะเบียนไว้กบัสาํนกังาน  ก.ล.ต. 
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 สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีกว่าด้วยการกระจายการลงทนุ (Risk Reduction through 

Diversified Portfolio) 

 มีนโยบายการลงทุน และรูปแบบของการลงทุนท่ีหลากหลายให้เลือกลงทุน (Alternative Portfolio 

Objectives and Risk Management) 

 ช่วยประหยดัเวลาในการบริหารจดัการลงทุน (Time Savings in Investment Management and 

Administration) 

- มีการลงทนุท่ีเป็นระบบ มีการคดัเลือกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการ 

มีการติดตามขา่วสารและภาวการณ์ของกิจการท่ีลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง มีการคดัเลือกตวักลาง 

หรือนายหน้าในการซือ้ขายท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทนุ และการ

ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิให้ผู้ลงทนุทราบ 

 ให้ความสะดวก และประหยดัคา่ใช้จ่ายในการลงทนุซือ้ขาย (Transaction Costs) เมื่อลงทนุด้วยตนเอง 

- หากต้องการโยกย้ายเงินลงทนุของตนระหวา่งกองทนุรวมท่ีมีนโยบายการลงทนุท่ีแตกตา่งกนั 

บริษัทจดัการก็สามารถอํานวยความสะดวกให้ได้ โดยคิดคา่ธรรมเนียมตํ่าสดุ หรือ อาจไม่คิด

คา่ธรรมเนียมเลยก็ได้ในกรณีของ No Load Funds 

 มีสภาพคลอ่งสงู สามารถเปลีย่นมือเป็นเงินสดได้ง่าย เมื่อลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดท่ีมีการ

ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่กองทนุ 

 ได้รับประโยชน์ทางภาษี 

- ไมใ่ช่หนว่ยภาษี รายได้ของกองทนุรวมจึงไมเ่สยีภาษีเงินได้ 

 เป็นนกัลงทนุประเภทสถาบนัจึงได้รับประโยชน์มากกวา่ในแง่ของการมีอํานาจตอ่รอง 

- สามารถต่อรองราคากับผู้ เสนอขายได้ และยังสามารถเพ่ิมโอกาสในการลงทุนได้ดีกว่า     

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด 

- เป็นช่องทางการลงทุนในตราสารท่ีเสนอขายเฉพาะเจาะจงให้แก่นกัลงทุนสถาบนัเท่านัน้ 

(Private Placement Issues) 

 มีกลไกปกป้องผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีสาํนกังาน ก.ล.ต.เป็นผู้ กํากบัดแูลธุรกิจจดัการกองทนุรวม 

 มีการนําผลตอบแทนท่ีได้ไปลงทุนต่อ (Reinvestment Income) ทําให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนสงูขึน้ 

 

ข้อจํากดัของการลงทนุผา่นกองทนุรวม 

 มีคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 

 การลงทนุอาจจะไมย่ืดหยุน่ 

- การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนฯ หรือรายละเอียด

โครงการจะทําไมไ่ด้ในทนัที เพราะต้องได้รับมติเสยีงสว่นใหญ่เกินกึ่งหนึ่งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยนับจากจํานวนหน่วยลงทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์เสยีก่อน 

 ผลการดําเนินงานขึน้อยูก่บัผู้จดัการกองทนุ และไมรั่บประกนัผลตอบแทนจากการลงทนุ 
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- ผลการดําเนินงานในอดีตไมอ่าจสะท้อนผลการดําเนินงานในอนาคตได้อยา่งสมบรูณ์ 

 ข้อมลูท่ีผู้ลงทนุได้รับอาจจะไมท่นัสมยั 

ประเภทของกองทุนรวม 

แบง่ตามประเภทของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุปิด (Closed End Fund) 

- มีหนว่ยลงทนุคงท่ี ไมเ่พ่ิมขึน้และไมล่ดลง  

- เปิดให้มีการจองซือ้เพียงครัง้เดียวเมื่อจดัตัง้โครงการ  

- มีกําหนดอายุโครงการแน่นอน และบริษัทจัดการไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด

อายโุครงการ 

- ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามมลูคา่หนว่ยลงทนุเมื่อครบอายโุครงการ   

- เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการมกันําเอาหน่วยลงทุนของกองทุน

ปิดไปจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดรอง หรือจดัให้มีตวัแทนจดัการซือ้ขาย (Market Maker) 

- ราคาซือ้หรือขายในแตล่ะวนัขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ซือ้หรือผู้ขาย 

 กองทนุเปิด (Open End Fund) 

- สามารถเพ่ิมหรือลดหนว่ยลงทนุได้  

- อาจจะมีอายโุครงการหรือไม่ก็ได้ และบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามกําหนดเวลาท่ี

ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 

- ราคาซือ้ขายคํานวณตามมลูคา่หนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัท่ีทํารายการ 

- เป็นท่ีนิยมมากกวา่กองทนุปิดเพราะมีสภาพคลอ่งมากกวา่ 

 

แบง่ตามนโยบายการลงทนุ 

 กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ (Equity Fund) 

- มีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

- บริษัทจดัการต้องรายงานค่าเฉลี่ยการถือตราสารทุนเป็นรายไตรมาสต่อสํานกังาน ก.ล.ต.  หาก

ช่วงเวลาใดมีการถือครองตราสารทนุน้อยกวา่ท่ีกําหนด ต้องทําหนงัสอืชีแ้จง 

- มีความเสีย่งสงู เหมาะแก่ผู้ ท่ีสามารถรับความเสีย่งได้มาก 

 กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้(General Fixed Income Fund) 

- นโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะ เงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

- ไม่สามารถลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน เช่นหุ้ นกู้ แปลงสภาพ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก   

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

- มีความเสีย่งตํ่ากวา่ตราสารทนุ  
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 กองทนุรวมตราสารแหง่หนีร้ะยะยาว (Long-term Fixed Income Fund) 

- มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหา   

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะดํารง Portfolio 

Duration (อายเุฉลีย่แบบถ่วงนํา้หนกัด้วยมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีได้รับจากทรัพย์สิน) 

ในขณะใดขณะหนึง่ของกองทนุรวมนัน้มากกวา่หนึง่ปีขึน้ไป  

 กองทนุรวมตราสารแหง่หนีร้ะยะสัน้ (Short-term Fixed Income Fund) 

- มีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะดํารง Portfolio 

Duration ในขณะใดขณะหนึง่ของกองทนุรวมนัน้ไมเ่กินหนึง่ปี  

- มีความเสีย่งตํ่าสดุ 

 กองทนุรวมผสม (Balanced Fund) 

- มีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน

ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะดํารงอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้

ซึง่ตราสารทนุในขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กินร้อยละ 65 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

กรณีท่ีกองทนุเกิดกําไร และมีนโยบายจ่ายเงินปันผล นกัลงทนุจะได้รับ 

 เงินปันผล (Dividend) เป็นสว่นแบง่กําไรท่ีจะได้รับตามสดัสว่นท่ีนกัลงทนุถือหนว่ยลงทนุ  

 กําไรจากการลงทุนในหน่วยลงทุน (Capital Gain) เป็นผลกําไรเมื่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย

เพ่ิมขึน้ และผู้ลงทนุขายหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 

 

ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม 

มีความเสีย่งเดียวกนักบัตราสารหรือหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมนัน้ๆเน้นลงทนุ เช่น กองทนุรวมตราสารทนุ ก็จะมีความเสี่ยง

แบบเดียวกนักบัความเสีย่งของตราสารทนุ 
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ตราสารอนุพันธ์ 
ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง ตราสารท่ีกําเนิดจากหรือผนัแปรตามสิง่ท่ีอ้างอิง โดยทัว่ไปตราสารอนพุนัธ์จะมีมลูคา่ขึน้อยูก่บั

สนิทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) หรือตวัแปรอ้างอิง (Underlying Variable)  
สนิทรัพย์อ้างอิงเช่น เงินตราตา่งประเทศ, พนัธบตัร, ตัว๋เงิน, หุ้นสามญั, ข้าวและนํา้มนั 

ตวัแปรอ้างอิงเช่น อตัราแลกเปลีย่น, อตัราดอกเบีย้ และดชันีหลกัทรัพย์ 

เป็นตราสารท่ีมีอตัราทด (Leverage Instrument) ได้รับผลตอบแทน (ทัง้กําไรและขาดทนุ)จากการลงทนุสงูเมื่อเทียบกบั

เงินลงทนุเร่ิมต้น 

 
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า คือ สญัญาท่ีถกูจดัทําขึน้ระหวา่งคูส่ญัญา 2 ฝ่าย (ผู้จะซือ้ และ ผู้จะขาย) ท่ีตกลงในวนันี ้เพ่ือท่ีจะ

ทําการซือ้ขาย หรือ แลกเปลีย่น สนิค้าอยา่งหนึง่ในอนาคต (ต้องปฏิบตัิตาม) เช่น สญัญาฟอร์เวิร์ด สญัญาฟิวเจอร์สและ 

ออปชัน่ 

 

ประเภทของตราสารอนุพันธ์ 

ประเภทของตราสารอนพุนัธ์ 

แบ่งตามประเภทของสนิค้าอ้างอิง 

1) ตราสารอนพุนัธ์ท่ีมีสนิค้าโภคภณัฑ์เป็นสนิค้าอ้างอิง สนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีรองรับตราสารอนพุนัธ์มหีลากหลายทัง้

สนิค้าเกษตร ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร พลงังงาน โลหะ 

2) ตราสารอนพุนัธ์ท่ีมีสนิทรัพย์หรือตวัแปรทางการเงินเป็นสนิค้าอ้างอิง เป็นตราสารอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงกบั ตราสารทนุ 

ตราสารหนี ้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ 

 

แบ่งตามลักษณะพนัธะผูกพนัของสัญญา 

1) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Forward และ Futures Contract) 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า คือ สญัญาท่ีถกูจดัทําขึน้ระหวา่งคูส่ญัญา 2 ฝ่าย (ผู้จะซือ้ และ ผู้จะขาย) ท่ีตกลงในวนันี ้

เพ่ือท่ีจะทําการซือ้ขาย หรือ แลกเปลีย่น สนิค้าอยา่งหนึง่ในอนาคต (ต้องปฏิบตัิตาม) เช่น สญัญาฟอร์เวิร์ด 

สญัญาฟิวเจอร์สและออปชัน่ 

 

2) สญัญาสทิธิ (ออปชัน่)  

สญัญาท่ีตกลงในวนันี ้ของคูส่ญัญา 2 ฝ่ายระหวา่งผู้ซือ้ (Long หรือ holder) กบัผู้ขาย (Short หรือ writer) โดยผู้

ซือ้ได้รับสทิธิ (Contingent Claim) ท่ีจะซือ้หรือขายสนิค้าอ้างอิงในเง่ือนไขราคา(Strike/Exercise Price) จํานวน 

และระยะเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา สว่นผู้ขายได้ผลตอบแทนเป็นคา่ 

ออปชนัพรีเมียม (Option premium) เป็นการแลกเปลีย่นกบัสทิธิ (Contingent Claim) ท่ีมอบให้ผู้ซือ้ 

 ประเภทของออปชัน่ 

1) คอลออปชัน่ (Call Options)คือ สญัญาท่ีให้สทิธิผู้ซือ้ (หรือผู้ ถือ) ในการ “ซือ้” สนิค้าอ้างอิง

จากผู้ขายตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
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2) พทุออปชัน่ (Put Options)คือ สญัญาท่ีให้สทิธิผู้ซือ้ (หรือผู้ ถือ) ในการ “ขาย” สนิค้าอ้างอิง

ให้แก่ผู้ขายตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

 

3) สญัญาสวอป (Swaps) 

คือสญัญาท่ีเป็นการตกลงระหวา่งคูส่ญัญาสองฝ่ายในการแลกเปลีย่นกระแสเงินสดหรือสนิทรัพย์ระหวา่งกนั 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในอนาคต 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

- สว่นตา่งราคา ซึง่สามารถทํากําไรได้ทัง้ราคาขึน้และราคาลง 

 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

- Market Risk ความเสีย่งท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาตลาด เช่น ราคาของสนิค้าอ้างอิง และอตัราดอกเบีย้ 

- Credit Risk ความเสีย่งท่ีเกิดจากการผิดสญัญาของคูส่ญัญา 

- Operational Risk ความเสีย่งท่ีเกิดจากความผิดพลาด หรือความไมเ่พียงพอของกระบวนการทํางาน พนกังาน 

ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตกุารณ์หรือปัจจยัภายนอก  

- Liquidity Risk ความเสีย่งท่ีบริษัทไมส่ามารถล้างฐานะสญัญา ณ ราคาตลาดเน่ืองจากขาดสภาพคลอ่ง 
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ส่วนที่ 2  รู้จกักบัหุ้นและอนพุนัธ์ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํความรู้จกักับ "หุ้น" ตราสารสร้างความม่ังค่ัง 

- รู้จกักบัตลาดหลกัทรัพย์, MAI และบริษัทหลกัทรัพย์ 

- ตวัอย่างการลงทนุในหุ้น 

- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทนุในหุ้น 

- ประโยชน์ของการลงทนุในหุ้น 

 

ทาํความรู้จกักับ "อนุพันธ์" ตราสารบริหารความเส่ียง 

- รู้จกัตลาดตราสารอนพุนัธ์ 

- ลกัษณะและประเภทของตราสารอนพุนัธ์ 

- ตวัอย่างการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

- ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

- ประโยชน์ของตราสารอนพุนัธ์ 
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ทาํความรู้จักกับ “หุ้น” ตราสารสร้างความม่ังค่ัง 

 
รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) 

• จัดตัง้ตาม พ.ร.บ. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยปัจจุบนัดําเนินงานอยู่ภายใต้ 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีการดําเนินงานหลกั ๆ  6 ด้านคือ 

1. การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

2. การให้บริการระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ระบบการซือ้ขายด้วยคอมพิวเตอร์ (Advance 

Resilience Matching System หรือ ARMS) 

3. การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทนุ 

4. การกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทสมาชิก โดยกําหนดระเบียบ ข้อบงัคบัให้บริษัทสมาชิก

ปฏิบตัิตาม   

5. การเผยแพร่ข้อมลูและบริการสารสนเทศ   

6. การสง่เสริมให้ความรู้แก่ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจหลกัทรัพย์    

 

รู้จักตลาดหลักทรัพย์ mai (Market for Alternative Investment) 

• จดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้เป็น

แหลง่ระดมทนุ โดยเน้นอตุสาหกรรมท่ีรัฐบาลสง่เสริม หรืออตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดี 

• มีวตัถปุระสงค์หลกั ๆ เพ่ือ 

 เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่มเข้าถึงแหลง่ทนุได้เทา่กบับริษัทขนาดใหญ่ 

 สนบัสนนุการปรับโครงสร้างหนี ้โดยแปลงหนีเ้ป็นทนุระหว่างสถาบนัการเงินและลกูหนี ้ทําให้เกิด

สภาพคลอ่งจากหนีท่ี้แปลงเป็นทนุท่ีสถาบนัการเงินเข้าไปถือครอง 

 เพ่ือสนบัสนนุให้ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (Venture Capital) เกิดแรงจงูใจในการเข้ามาลงทนุกบัธุรกิจท่ี

มีขนาดไมใ่หญ่นกัแตม่ีศกัยภาพในการเจริญเติบโต 

 เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกใหมใ่ห้แก่นกัลงทนุ สามารถกระจายความเสีย่งในการลงทนุได้เพ่ิมขึน้ 

• การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ mai จะไมม่ีความแตกตา่งจากตลาดหลกัทรัพย์ 

• โครงสร้างของตลาดหลกัทรัพย์ mai จะมีคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี ้จะ

เป็นผู้ กําหนดนโยบายด้วยตนเอง  

• บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai จะได้รับสทิธิประโยชน์คือ 

 ได้แหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีปราศจากดอกเบีย้ ช่วยให้ลดต้นทุนของบริษัทและคล่องตัวในการ

บริหารเงินมากขึน้ 

 ได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบคุคลจาก 30% เหลือ 20% เป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรับบริษัทที่เข้า

จดทะเบียนภายในปี 2548 

 สร้างสภาพคลอ่งและมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม  
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กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหุ้น

การชําระราคา

และส่งมอบหุ้น

T
ASSET

ผู้ขาย ผู้ซ้ือ

จับคู่ซื้อขาย

หลักทรัพย์ได้

(EXECUTION)T+3

ยอดซื้อสุทธิ

BROKER

ยอดขายสุทธิ

BROKER

ระบบซื้อขาย (ARMS)

Online 

Investor

Mobile

PDA

PC

Traditional 

Investor

SET

Marketing Terminal

 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษัท ทัง้ด้านลกูค้า Supplier เจ้าหนี ้และบคุลากรท่ีจะเข้ามาร่วมงานด้วย 

 ดงึดดูความสนใจบริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ (Venture Capital)  

 ได้รับการยกเว้นภาษีสาํหรับเงินปันผลท่ีบริษัทได้รับจากการถือหุ้นของบริษัทอ่ืน  

 

กระบวนการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กระบวนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ มี 3 กระบวนการสาํคญัคือ  

 การสง่คําสัง่ซือ้คําสัง่ขาย  

 การจบัคูค่ําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 การชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 

• เมื่อมีคําสัง่ซือ้ขาย นกัลงทนุจะดําเนินการผ่าน Broker ซึ่ง Broker จะดําเนินการส่งคําสัง่ของลกูค้า  

เข้าสูร่ะบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

• เมื่อคําสัง่ซือ้ขาย เข้าเรียงลําดบักันตามราคาและเวลาท่ีดีท่ีสดุ (Price and Time Priority) ก็จะเกิด

กระบวนการจบัคูก่นั (Execute) ในระบบการซือ้ขาย ระบบ ARMS จะสง่ผลการจบัคูใ่ห้กบัแตล่ะ Broker 

• จากนัน้ Broker ด้านผู้ซือ้มีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลกูค้าและชําระเงินค่าหลกัทรัพย์นัน้ผ่านบริษัท

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) ซึ่งเป็นตวักลางในการชําระเงิน รวมทัง้การรับ

มอบหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งจะนําหลกัทรัพย์สง่มอบให้ลกูค้าต่อไป 

• ในสว่นของ Broker ด้านผู้ขาย ซึ่งมีหน้าที่ในการเรียกหลกัทรัพย์จากลกูค้า (ยกเว้นกรณีที่ลกูค้ามี

หลกัทรัพย์นัน้อยู่ในบญัชีของ Broker อยู่แล้ว) แล้วโอนให้กบั TSD เพ่ือดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์

นัน้ให้กบั Broker ของผู้ซือ้ต่อไป 
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ระบบการซือ้ขาย 

• ปัจจุบนันีต้ลาดหลกัทรัพย์มีระบบการซือ้ขายท่ีเรียกว่า ARMS (Advance Resilience Matching 

System) ซึง่เร่ิมเปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2551 เป็นระบบท่ีรองรับธุรกรรมเพ่ิมเติมจากหลาย

ตลาด (Multi-Market) โดยท่ีหลกัทรัพย์แตล่ะตวัจะมีคิวในการจบัคูแ่ยกออกจากกนั ทําให้ตอบสนองได้

เร็วขึน้ (Multi-Matching Queue) รวมทัง้ยงัสามารถกู้คืนระบบเมื่อต้องย้ายศนูย์คอมพิวเตอร์ได้ภายใน 

3 นาที ทัง้นีร้ะบบจะแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

 ระบบคอมพิวเตอร์หลกัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จะทําหน้าท่ี  

- รับคําสัง่ซือ้ขาย  

- จดัเรียงคําสัง่ซือ้ขายตามลาํดบั ราคาและเวลาท่ีดีท่ีสดุ (Price and Time Priority) 

- จบัคูค่ําสัง่ซือ้ขายโดยอตัโนมตัิ  

- ยืนยนัรายการซือ้ขาย  

- จัดเก็บรายการท่ีเกิดจากการซือ้ขายแบบต่อรองราคา และบันทึกเข้าระบบ (Put-

Through Deal)  

- เผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ ให้กับ

ประชาชน 

 ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก (Broker) จะทําหน้าท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขาย รับผลการแจ้งยืนยนัรายการ

ซือ้ขายจากตลาดหลกัทรัพย์  

 ระบบการสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ทัง้สองสว่น เป็นเครือข่ายที่เรียกว่า SETNET โดยเป็น

ระบบที ่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลกัทรัพย์และของบริษ ัทสมาชิกสามารถ

ติดต่อสื่อสารกนัได้ 

 

ช่วงเวลาในการซือ้ขาย 

• ตลาดหลกัทรัพย์จะเปิดให้มีการซือ้ขายตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ ในเวลาทําการ   

• โดยในหนึง่วนัตลาดหลกัทรัพย์จะเปิดระบบให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ 2 ช่วง คือ 

 ช่วงเช้า   

- จะเร่ิมทําการซือ้ขายตัง้แตเ่วลาประมาณ 10.00 น. ถึง 12.30 น. 

- ในช่วงเวลา 9.30 น. ถึงระยะเวลา T1 (9.55 น. – 10.00 น. ซึง่จะเป็นช่วงระยะเวลาสุม่เปิดการ

ซือ้ขายช่วงเช้า) โดยจะเป็นการให้สมาชิกส่งคําสัง่ซือ้ขายทัง้หมดเข้ามาเรียงลําดับและ

คํานวณหาราคาเปิดสาํหรับการซือ้ขายในช่วงเช้าของแตล่ะหลกัทรัพย์ 

 ช่วงบา่ย 

- จะเร่ิมในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ถึง 16.30 น.  

- ช่วงระยะเวลา 14.00 น. ถึงระยะเวลา T2 (14.25 น. -14.30 น. ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาสุ่ม

เปิดการซือ้ขายช่วงบ่าย) โดยช่วงระยะเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ให้สมาชิกส่งคําสัง่ซือ้ขาย

ทัง้หมดมาเรียงลําดบัและคํานวณหาราคาเปิดสําหรับการซื อ้ขายช่วงบ่ายของแต่ละ

หลกัทรัพย์ 
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 ในช่วงใกล้ปิดตลาด ระยะเวลา 16.30 น. – T3 (16.35 น. -16.40 น. ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาสุม่ปิด

การซือ้ขายของทัง้วนั) จะเป็นช่วงเวลาท่ีให้สมาชิกสง่คําสัง่ซือ้ขายเข้ามาเรียงลําดบัเพ่ือหาราคาปิด

ของแตล่ะหลกัทรัพย์โดยยงัไมม่ีการจบัคูซ่ือ้ขายจนถึงช่วงระยะเวลาสุม่ปิด 

 ช่วงระยะเวลา T3 – 17.00 น. เป็นช่วงท่ีตลาดหลกัทรัพย์ปิดรับคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัว่ไปแต่

เปิดให้สมาชิกดําเนินการดงัต่อไปนี ้

- บนัทึกการซือ้ขายนอกเวลาทําการ (Off - Hour Trading) ซึ่งจะเป็นการซือ้ขายด้วยวิธี Put - 

Through เทา่นัน้ 

- ยกเลิกการซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบ Put - Through โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากทัง้ผู้ซือ้

และผู้ขาย 

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทบญัชีลกูค้า (P/C Flag) โดยสามารถแก้ไขทัง้ลกูค้าท่ีซือ้ขายแบบ

ปกติ (Automatic Order Matching) และลกูค้าแบบ Put – Through 
 

 วิธีการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

• วิธีแรก Automatic Order Matching (AOM) เป็นวิธีการเสนอซือ้ขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีการจบัคู่

คําสัง่ซือ้ขายให้โดยอตัโนมตัิด้วยหลกัการราคา และเวลาท่ีดท่ีีสดุ (Price and Time Priority)  

• วิธีท่ีสอง Put - Through (PT) เป็นวิธีการท่ีสมาชิกผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายกนัเอง เมื่อตกลงราคา

กนัได้แล้วจึงจะทําการบนัทกึรายละเอียดการซือ้ขายนัน้ผ่านระบบเพ่ือให้ตลาดรับทราบ โดยปกติแล้ว

ตลาดจะให้สมาชิกซือ้ขายด้วยระบบ Put - Through ก็ตอ่เมื่อ 

 เป็นการซือ้ขายหนว่ยใหญ่ (Big Lot)  

 เป็นการซือ้ขายโดยเจ้าของหลกัทรัพย์เป็นชาวตา่งชาติ 

 เป็นการซือ้ขายตราสารหนี ้อาทิ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้  ฯลฯ  

  

ขัน้ตอนการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

• ขัน้ตอนแรกนกัลงทุนจะทําการเปิดบญัชีเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทสมาชิก (Broker) หรือ

บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีไมใ่ช่สมาชิก (Sub - Broker)  

• เมื ่อน ักลงทุนต้องการซื อ้ขายหลักทรัพย์จะกรอกใบคําสั ่งซื อ้ขาย และมอบให้เจ้าหน้าที่รับ

อนุญาต (Trader) ของบริษัทสมาชิกเป็นผู้บนัทกึคําสัง่เสนอซือ้ขาย ผา่นระบบการซือ้ขาย 

• เจ้าหน้าท่ีรับอนญุาต จะทําการสง่รายละเอียดคําสัง่ซือ้ขายผา่นระบบ 

• เมื่อระบบจับคู่และทํารายการสําเร็จ จะเป็นขัน้ตอนการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมี

ขัน้ตอนยอ่ย ๆ กลา่วคือ 

1. กําหนดระยะเวลาชําระคา่ซือ้ขายทําภายในวนัทําการท่ี 3 (T+3, โดย T = วนัท่ีเกิดรายการซือ้หรือ

ขาย)  

2. การชําระคา่ซือ้ขาย 

3. กําหนดการสง่มอบและรับมอบหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขาย 
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หน่วยการซือ้ขาย 

• ในการสง่คําสัง่ซือ้ขาย โดยใช้หลกั Automated Order Matching จะมีการกําหนดหนว่ยการซือ้ขายบน

กระดาน (Board Lot) โดย 1 หนว่ยการซือ้ขายจะเทา่กบั 100 หลกัทรัพย์  

• แตถ้่าหนว่ยการซือ้ขายท่ีมจํีานวนน้อยกวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย จะทําการซือ้ขายบนกระดานหนว่ยยอ่ย  

• หากหลกัทรัพย์มีราคาปิดตัง้แต่ 500 บาทขึน้ไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกนั ตลาดหลกัทรัพย์จะมี

การปรับหนว่ยการซือ้ขายบนกระดาน โดยกําหนดให้ 1 หนว่ยเทา่กบั 50 หลกัทรัพย์ 

 

ตัวอย่างการลงทุนในหุ้น 
 

ตัวอย่างที่ 1 

นาย A ซือ้หุ้น BPP  ซึง่เป็นหุ้นท่ีทําธุรกิจโรงกลัน่ ท่ีราคา 7 บาท จํานวน 10,000 หนว่ย ซึง่นาย A ได้รับเงินปัน

ผลจํานวน 0.10 บาทด้วย เน่ืองจากซือ้ก่อนวนั XD   3 เดือนตอ่มา เกิดเหตไุฟไหม้ท่ีโรงกลัน่นํา้มนัของบริษัท 

นาย A รู้ขา่วจากเจ้าหน้าท่ีการตลาดของตน จึงสัง่ขายหุ้น BPP ทิง้หมด ซึง่ขายได้ท่ีราคา 7.10 บาท และปิด

ตลาดวนันัน้ ราคาของ BPP อยูท่ี่ 6.50 บาท 

นาย A ได้รับผลกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุครัง้นีก่ี้บาท 

 

เฉลย 

นาย A ซือ้ BPP จํานวน 10,000 หนว่ย ท่ีราคา 7 บาท 

คา่ใช้จา่ยรวมในการซือ้หุ้น = คา่หุ้น + คา่ธรรมเนียม + คา่ภาษี 

 = (10,000 * 7 ) + (10,000 * 7 * 0.25%) + (10,000 * 7 * 0.25% * 7%) = 70,187.25 

 

ผลตอบแทน 

ได้รับปันผล 0.1 ตอ่หุ้น = 10,000 * 0.1 = 1,000 บาท หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% รับเงินสทุธิ 900 บาท 

 

ขาย BPP  ท่ีราคา 7.10 บาท  

(10,000 * 7.10 ) - (10,000 * 7.10 * 0.25%) - (10,000 * 7.10 * 0.25% * 7%) = 70,810.07 

สรุป 70,810.07 + 900 – 70,187.25 = 1,522.82 บาท 
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ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น 

1. ผลตอบแทนนา่สนใจ 

2. มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของกิจการ 

3. ได้รับสทิธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น สทิธิในการซือ้หุ้นออกใหม ่การเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. มีสภาพคลอ่งสงู 
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ทาํความรู้จกักับ”อนุพันธ์”ตราสารบริหารความเส่ียง 

ตราสารอนพุนัธ์ในระดบันานาชาติมีประวตัิความเป็นมายาวนาน และตอ่มาได้เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยใน 

รูปแบบของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ โดยเป็นสญัญาเฉพาะบคุคล สว่นข้อตกลงซือ้ขายสนิค้า

เกษตรลว่งหน้าก็ได้มกีารทํามานานแล้ว ตราบจนปัจจบุนันีป้ระเทศไทยมีศนูย์กลางซือ้ขายสญัญาสญัญาลว่งหน้าเกษตร

แหง่หนึง่และศนูย์กลางซือ้ขายอนพุนัธ์ทางการเงินอีกแหง่หนึง่ 

 

ศูนย์ซือ้ขายอนุพันธ์สินค้าเกษตร 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมศีนูย์ซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์อยา่งเป็นทางการแหง่แรก ได้แก่ ตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า

แหง่ประเทศไทย หรือ Agriculture Futures Exchange of Thailand (AFET) ซึง่เป็นองค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัตัิ

การซือ้ขายสนิค้าเกาตรลว่งหน้า พ.ศ. 2542 ทัง้นี ้AFET เร่ิมเปิดซือ้ขายวนัแรกเมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2547 โดยเป็น

ศนูย์กลางซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าฟิวเจอร์สท่ีมีสนิค้าอ้างอิงเป็นสนิค้าเกษตรและสนิค้าท่ีแปรรูปจากสนิค้าเกษตร  จนถึง 

พ.ศ. 2554 สญัญาฟิวเจอร์สตา่งๆ ท่ีซือ้ขายในคตลาด AFET มีสนิค้าอ้างอิง ได้แก่ ยางแผน่รมควนัชัน้ 3 (RSS3) ข้าวขาว 

5% แบบ Both Options (BWR5) ข้าวหอมมะลชิัน้ 2 100 % แบบ Both Options (BHMR) และ มนัสาํปะหลงัเส้น (TC) 

 

ศูนย์ซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 

เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2547 ได้มีการจดัตัง้ บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ Thailand Futures 

Exchange (TFEX) ซึง่เป็นองค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นศนูย์ซือ้ขาย

อนพุนัธ์ทางการเงิน ทัง้นี ้ตลาดอนพุนัธ์ TFEX เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง

ซือ้ขายอนพุนัธ์ทางการเงิน ตราสารอนพุนัธ์ท่ีสามารถซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์ TFEX ได้แก่ สญัญาฟิวเจอร์สและสญัญา

ออปชัน่ ท่ีมีสนิค้าอ้างอิงเป็นตราสารทนุ ตราสารหนี ้เงินตราระหวา่งประเทศ สนิค้าโภคภณัฑ์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากสนิค้า

เกษตร เช่น ทองคํา นํา้มนัดิบ จนถึงสิน้เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ตราสารอนพุนัธ์ท่ีมกีารซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ์ TFEX 

ได้แก่ 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 

 

การซือ้ขายสญัญาอนพุนัธ์ในตลาดอนพุนัธ์ในตลาดอนพุนัธ์ TFEX ต้องทําผา่นบริษัทนายหน้า (Broker) ท่ีเป็นสมาชิกของ

ตลาดอนพุนัธ์ TFEX และชําระราคาผา่นสาํนกัหกับญัชี 

 

รู้จักกับสัญญาฟิวเจอร์ส 

• การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นการซือ้ขายท่ีมีการตกลงซือ้ขายในปัจจุบนัแต่มีการชําระเงินและสง่

มอบสนิค้าเกิดขึน้ในอนาคต  

• การซือ้ขายลว่งหน้าทําได้หลายรูปแบบ  

 การทําสญัญาฟิวเจอร์ส เกิดขึน้ในตลาดอยา่งเป็นทางการ 
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 การทําสญัญาฟอร์เวิร์ด เกิดขึน้ในตลาด OTC 

• สญัญาฟิวเจอร์สคือ สญัญาท่ีจดัทําขึน้ระหวา่งคูส่ญัญา 2 ฝ่าย โดยกําหนดวา่จะมีการซือ้หรือขายซึง่จะต้อง

สง่มอบสนิค้าอ้างอิงในอนาคตตามราคาท่ีตกลงไว้ 

• ราคาท่ีกําหนดไว้เรียกวา่ราคาลว่งหน้าซึง่เป็นราคาท่ีตกลงกนัไว้ในวนัท่ีซือ้ขายสญัญา สว่นการชําระเงินจะ

เกิดขึน้ในอนาคต 

• สนิทรัพย์อ้างอิงเรียกวา่ Underlying Asset สามารถเป็นได้หลากหลาย เช่น หุ้นสามญั อตัราดอกเบีย้  

เงินตราสกลุตา่งประเทศ สนิค้าโภคภณัฑ์ (commodities) ฯลฯ 

• การซือ้ขายสญัญาฟิวเจอร์สสามารถซือ้ขายผา่นตลาดท่ีจดัตัง้อยา่งเป็นทางการ  

• การซือ้สนิค้าลว่งหน้าอาจเกิดขึน้เพราะ 

 ผู้ซือ้ยงัไมต้่องการสนิค้าในปัจจบุนัแตต้่องการสนิค้านัน้ในอนาคต จึงเข้าไปซือ้ในตลาดลว่งหน้า 

 ผู้ซือ้ขายต้องการลดความเสีย่งจากราคาท่ีอาจเปลีย่นแปลงไปในอนาคตจึงเข้าทําสญัญาลว่งหน้าโดย

กําหนดราคาซือ้ขายในปัจจบุนั 

 ผู้ซือ้ลว่งหน้าต้องการเก็งกําไรจากการเปลีย่นแปลงราคาท่ีคาดวา่จะมากกว่าราคาท่ีตกลงซือ้ลว่งหน้า 

หรือผู้ขายลว่งหน้าต้องการเก็งกําไรจากการเปลีย่นแปลงราคาลดลงตํ่ากวา่ราคาท่ีตกลงขายลว่งหน้า 

 

ช่วงเวลาในการซือ้ขาย 

 

Trading Session ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์ 

Pre-Opening 

(Morning Session) 
9:50-10:00 9:15-9:45 

Morning Session 10:00-12:00 9:45-12:30 

Pre-Opening 

(Afternoon Session) 
12:50-13:00 14:00-14:30 

Afternoon Session 13:00-14:55 14:30-16:55 

Pre-closing 14:55-15:00 - 
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ขัน้ตอนการซือ้ขาย 

1. เลอืกบริษัทนายหน้าซือ้ขายลว่งหน้า (โบรกเกอร์) 

• พิจารณาจากการบริการ พนักงานการตลาด ผู้ ถือหุ้ น สถานประกอบการ การได้รับใบอนุญาต

ประกอบการธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้า ประสบการณ์การซือ้ขายลว่งหน้า การมีข้อมลูขา่วสารเพียบพร้อม

รวดเร็ว และมีทีมนกัวิเคราะห์ท่ีเช่ียวชาญด้านการซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น 

2. เปิดบญัชีและวางเงินประกนัขัน้ต้นกบัโบรกเกอร์ 

• เตรียมเอกสารเพ่ือขอเปิดบญัชีกบัโบรกเกอร์ตามท่ีบริษัทกําหนด และวางเงินประกนักบัโบรกเกอร์ตามท่ี 

ตลาดฯ กําหนด 

3. สง่คําสัง่ซือ้ขาย 

• โดยผา่นเจ้าหน้าท่ีการตลาดของโบรกเกอร์หรือสง่คําสัง่ซือ้ขายเองผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

4. ตลาดจบัคูค่ําสัง่ซือ้ขายด้วยคอมพิวเตอร์ 

• ระบบจบัคู่แบ่งเป็น 2 แบบคือ Automatic Continuous Matching System ใช้หลกัการจบัคู่โดยใช้ราคา

และเวลาท่ีดีท่ีสดุ (price and time priority) ใช้ในช่วงเวลาซือ้ขายปกติ และระบบ Call Market เป็น

ระบบจับคู่ซือ้ขายท่ีใช้ในช่วง Pre-Open และ Pre-Closing เพ่ือคํานวณหาราคาเปิดและราคาปิดโดย

ระบบจะจบัคูซ่ือ้ขายในคราวเดียว ณ ราคาท่ีก่อให้เกิดปริมาณการซือ้ขายมากท่ีสดุ 

• หนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีชําระราคารายการซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ในตลาดอนพุนัธ์ คือ สาํนกัหกับญัชี 

5. ตรวจสอบสถานะทกุสิน้วนั (mark to market) 

• สํานักหักบัญชีจะทําหน้าท่ีในการคํานวณเงินกําไรขาดทุนจากการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอร์สในตลาด

อนพุนัธ์ และทําการชําระราคากบัโบรกเกอร์ ซึง่เป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชีทกุๆ วนั หลงัจากนัน้บริษัท

โบรกเกอร์จึงจะดําเนินการเรียกเก็บหรือจ่ายชําระเงินกบัผู้ลงทนุอีกตอ่หนึง่ 

• ทกุสิน้วนัทําการโบรกเกอร์จะทําการ “ปรับสถานะบญัชีเงินประกนั” หากเงินประกนัมีมูลค่าตํ่ากว่าเงิน

ประกนัขัน้ตํ่า (maintenance margin) นกัลงทนุต้องนําเงินประกนัมาวางไว้กบัโบรกเกอร์เพ่ิมให้เท่ากบั

เงินประกนัขัน้ต้น (initial margin) รายละเอียดเก่ียวกบัเงินประกนัอยูใ่นหวัข้อตอ่ไป 

6. ปิดสถานะสญัญา  (close out position) 

• หกัล้างสญัญา (offset position) คือการทําสญัญาท่ีตรงข้ามกบัสญัญาเดิมในสนิค้าชนิดเดียวกนั สง่มอบ

เดือนเดียวกนั และปริมาณเทา่กนั 

• สง่มอบ-รับมอบสนิค้า (physical delivery) ณ จดุสง่มอบท่ีตลาดกําหนด 
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ตัวอย่างการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

นาย A  และ นาย B ทัง้ 2 คนเป็นเพ่ือนกนัและตา่งไมม่ีทองคาํ แตส่นใจลงทนุในทองคาํ ซึง่ราคาทองคําในปัจจบุนัอยูท่ี่

ราคา บาทละ 25,000 บาท นาย A คาดการณ์วา่ราคาทองคําจะเพ่ิมสงูขึน้ สว่นนาย B คาดการณ์วา่ราคาทองคาํจะลดลง  

ทัง้สองคนจงึตกลงทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทองคํากนั โดยนาย A คาดการณ์วา่ราคาทองคําจะเพ่ิมขึน้จึงทําสญัญาซือ้

ลว่งหน้ากบันาย B (LONG) สว่นนาย B คาดการณ์วา่ราคาทองคาํจะลดลงจงึทําสญัญาขายลว่งหน้ากบันาย A (SHORT) 

ไว้ โดยวนัครบกําหนดสญัญาคืออีก 3 เดือนข้างหน้า 

ถ้า 3 เดือนข้างหน้าราคาทองคาํอยูท่ี่บาทละ 30,000 บาท ใครจะกําไรหรือขาดทนุคนละเทา่ไหร่ และสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าท่ีเกิดขึน้ถือเป็นสญัญาประเภทใด 

เฉลย 

ราคาทองคาํ = 30,000 บาท 

1) นาย B ทําสญัญาขายลว่งหน้าไว้ จึงมีหน้าท่ีนําทองมาขายให้นาย A ท่ีราคา 25,000 บาท ตามสญัญา แตน่าย 

B ไมม่ีทองคํา จึงต้องไปซือ้ทองคาํมา 1 บาท ท่ีราคาตลาดคือ 30,000 บาท นาย B จึงขาดทนุ 5,000 บาท 

2)  นาย A ทําสญัญาซือ้ลว่งหน้าไว้ จึงมีหน้าท่ีนําเงิน 25,000 บาท ไปซือ้ทองคาํกบันาย B และนําทองคําไปขายท่ี

ราคาตลาดคือ 30,000 บาท นาย A จึงกําไร 5,000 บาท 

และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีเกิดขึน้เป็นสญัญาประเภทฟอร์เวิร์ด เน่ืองจากไมไ่ด้ทําในตลาดอยา่งเป็นทางการ 

 

ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ 

• การสะท้อนราคาในอนาคตช่วยให้ผู้ประกอบการทํานายราคาสนิค้าอ้างอิงหรือทราบแนวโน้มราคาของสินทรัพย์

อ้างอิงในอนาคต 

• ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยใช้เป็นเคร่ืองมือชว่ยลด ป้องกนั ถวัหรือขจดัความเสีย่งในการทําธุรกรรม 

• การเก็งกําไร เป็นทางเลอืกการโอนความเสีย่งจากผู้ ท่ีไม่ต้องการไปยงัผู้ ท่ีต้องการได้  โดยคาดหวงัจะได้ผลกําไร

จากการถือความเสีย่งนัน้ 

• มีผลกําไร(ขาดทนุ)ในลกัษณะอตัราทด (Leverage) 

• สามารถขายก่อนได้ (Ability to Short Sell)  
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ส่วนที่ 3  หลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของผู้แนะนําลกูค้า 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิองผู้แนะนําลูกค้า 

- ผู้แนะนําลกูค้า คือใคร 

- การขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้า (IBA) 

- จริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

- ประเภทผู้ลงทนุท่ีแนะนําให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

- ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการเป็นผู้แนะนําลกูค้า (IBA) 

- นิติบคุคลและบคุคลทัว่ไปท่ีต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้า (IBA) 

- นิติบคุคลและบคุคลท่ีได้รับการยกเว้นไมต้่องมีใบรับรองและขึน้   

  ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้า (IBA) 

* สิง่ท่ีควรทราบก่อนลกูค้าจะเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

- รู้จกักบั KYC และ CDD 
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ผู้แนะนําลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA) 
--------------------------------------- 

 

1. ผู้แนะนําลูกค้า คือใคร  

บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนทําหน้าท่ีแนะนําลกูค้าหรือผู้ลงทุนให้กบับริษัทหลกัทรัพย์โดย

ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสินค้าในตลาดทุนและเป็นผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะแนะนําลกูค้าหรือผู้

ลงทนุให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

จากความสําคญัของผู้แนะนําลกูค้าซึ่งเป็นผู้ ท่ีต้องติดต่อพบปะและให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการลงทุน  จึง

จําเป็นท่ีสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยต้องกําหนดคุณสมบตัิและขึน้ทะเบียนผู้แนะนําลกูค้า ตลอดจนจริยธรรมและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีดี โดยผู้ แนะนําลกูค้าต้องไม่เป็นพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ แต่จะผูกพันกันตาม

ข้อตกลง 

 

2. การขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลูกค้า(IBA)  

2.1 เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอขึน้ทะเบียน (พร้อมแสดงเอกสารฉบบัจริงให้ตรวจสอบ) 

• สาํเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรประจําตวัท่ีออกโดยราชการท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน (บคุคลธรรมดา

สญัชาติไทย) 

• สาํเนาหนงัสอืเดินทาง / สาํเนาใบสาํคญัประจําตวัคนตา่งด้าว (บคุคลธรรมดาตา่งด้าว) 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2.2 ขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบียน 

• กรอกแบบคําขอขึน้ทะเบียนของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาํเนาเอกสาร 

• ยื่นแบบคําขอขึน้ทะเบียนต่อสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยโดยชําระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบ 

พร้อมกําหนดวนัเข้าอบรมและทดสอบความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตลาดทนุไทย โดยสถาบนัฝึกอบรม  สมาคม

บริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

• สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยแจ้งผลการอบรมและทดสอบให้กบัผู้ขอขึน้ทะเบียน 

2.3 การขึน้ทะเบียนและออกใบรับรอง 

สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยจะพิจารณาขึน้ทะเบียนและออกใบรับรองให้เมื่อ 

-   เอกสารและหลกัฐานถกูต้องครบถ้วน  

-   ผา่นการตรวจสอบประวตัิเช่น ไมเ่คยถกูลงโทษจากสาํนกังาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

-   ผา่นการอบรมและทดสอบหลกัสตูรผู้แนะนําลกูค้าตามเกณฑ์ท่ีสมาคมฯกําหนด 

-   ผู้ ผ่านการอบรมและทดสอบต้องขึน้ทะเบียนภายในกําหนด 30 วนั นบัตัง้แต่วันท่ีผ่านการอบรมและ

ทดสอบ 

- การขึน้ทะเบียนและใบรับรองเป็นผู้แนะนําลกูค้าให้ใช้เฉพาะตวัจะโอนให้กนัไมไ่ด้ 

2.4 อายกุารขึน้ทะเบียนและการขอตอ่การขึน้ทะเบียน 

• อายกุารขึน้ทะเบียนกําหนด 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีผา่นการอบรมและทดสอบกบัสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 



ผู้แนะนําลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA) 

 

                                                            หน้าที่ 39 
 

• การขึน้ทะเบียนผู้แนะนําลกูค้ากําหนดต่ออายทุกุ 2 ปี และต้องผ่านหลกัสตูรทบทวนความรู้ผู้แนะนําลกูค้า 

(Refresher Course) ของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

• สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยสงวนสทิธ์ิท่ีจะเพิกถอนสัง่พกัหรือไมรั่บพิจารณาคําขอขึน้ทะเบียน 

2.5 คา่ธรรมเนียมการขึน้ทะเบียนและการตอ่อายกุารขึน้ทะเบียนพร้อมใบรับรอง 

• คา่ธรรมเนียมการออกใบรับรองการขึน้ทะเบียนและการตอ่การขึน้ทะเบียนครัง้ละ 500 บาท พร้อมใบรับรอง 

• กรณี (ใบแทน) ใบรับรองการขึน้ทะเบียนฉบบัละ 300 บาท 

2.6 การเร่ิมปฏิบตัิงานหลงัจากได้รับการขึน้ทะเบียน 

• หลงัจากขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้าแล้ว สามารถไปติดตอ่กบับริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือทําข้อตกลงเร่ืองการ

แนะนําลกูค้าให้กบับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ โดยบริษัทหลกัทรัพย์จะเช็คสอบการขึน้ทะเบียนกบัสมาคมฯ 

• หากมีความจําเป็นหรือกรณีท่ีผู้ ได้รับการขึน้ทะเบียนไม่สามารถทําหน้าท่ีแนะนําลกูค้าหรือไม่สามารถทํา

ข้อตกลงกบับริษัทหลกัทรัพย์ได้ การขึน้ทะเบียนมีระยะเวลาตามท่ีสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยกําหนด 

2.7 กฎเกณฑ์ในการเป็นผู้แนะนําลกูค้า 

ก) สิง่ท่ีต้องปฏิบตัิ ( “DO” ) 

- ต้องทําข้อตกลงการแนะนําลกูค้าใหมก่บับริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่สามารถทําข้อตกลงได้มากกวา่ 1 บริษัท 

- ในการติดตอ่ ชกัชวนลกูค้าให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ ต้องดําเนินการตามจริยธรรมและมีมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน บนพืน้ฐานของความเป็นจริงโดยต้องแสดงให้ลกูค้าทราบถึงบทบาทหน้าท่ี สถานท่ีและ

เบอร์โทรศพัท์ของผู้แนะนําลกูค้า 

-   ต้องพิจารณาความเหมาะสมของลกูค้าวา่มีความสามารถลงทนุ(Suitability Test)ในตลาดทนุได้ 

ข) สิง่ท่ีห้ามปฏิบตัิ ( “DONT” ) 

- ห้ามเรียกเก็บหรือรับคา่ธรรมเนียมหรือคา่ตอบแทนจากลกูค้า 

- ห้ามให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัสิทธิ หน้าท่ี และภาระผกูพนัของผู้แนะนําลกูค้าต่อลกูค้าหรือบริษัท

หลกัทรัพย์ 

- ห้ามทําสญัญาหรือหนงัสอืใดๆ กบัลกูค้า 

- ห้ามดําเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1) รับรองผลตอบแทนจากการลงทนุกบัลกูค้า 

2) รับประกนัความเสยีหาย หรือผลขาดทนุท่ีเกิดจากการลงทนุของลกูค้า 

3) เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ลงทนุไมว่า่กรณีใดๆ 

                      -  ห้ามแนะนําลกูค้าเมื่อสิน้สดุการขึน้ทะเบียน 

 

3. จริยธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่  

3.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้แนะนําลกูค้าด้วยความซือ่สตัย์โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของลกูค้าและบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีผกูพนั

ตามข้อตกลง โดยไมเ่ป็นการละเมิดสทิธ์ิของลกูค้าและบริษัทหลกัทรัพย์ 

3.2 ไมเ่บียดบงัหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบตัิงาน 

3.3 แนะนําลกูค้าตามแนวทางท่ีได้รับการอบรมจากสถาบนัฝึกอบรม  สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

3.4 รักษาความลบัของลกูค้าและบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีผกูพนัตามข้อตกลง 
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3.5 แนะนําลกูค้าตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ

ลกูค้า 

3.6 ไมจ่่ายเงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนให้แก่ลกูค้าอนัเน่ืองมาจากการลงทนุ ซึง่มิได้เป็นไปตามการให้บริการ

โดยปกติ 

3.7 กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอ่ืนใดในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ลกูค้า และ

บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีตนเองผกูพนัตามข้อตกลง 

3.8    ต้องไมเ่รียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลกูค้า 

3.9    หากผู้ แนะนําลูกค้าขาดจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีตามกําหนด สมาคมฯจะบันทึกข้อมูลและ

หลกัฐานไว้พร้อมทัง้ห้ามการเป็นผู้แนะนําลกูค้าตอ่ไป 

 

4. ประเภทลูกค้าที่แนะนําให้กับบริษัทหลักทรัพย์  

เป็นลกูค้าท่ีเป็นบคุคลทัว่ไป (Individual Investor) และลกูค้าท่ีเป็นนิติบคุคลโดยไม่รวมถึงลกูค้าสถาบนัตาม

นิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

5. ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเป็นผู้แนะนําลูกค้า (IBA)  

5.1 ค่าตอบแทนครัง้แรก (Up-Front-Fee) ให้บริษัทหลกัทรัพย์จ่ายได้ในอตัราไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายลกูค้าท่ี

บริษัทหลกัทรัพย์ได้อนุมตัิให้เปิดบญัชี และได้รับค่าธรรมเนียมจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าจากลกูค้าไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้แนะนําลกูค้า 

5.2 คา่ตอบแทนหลงัจากรับเป็นลกูค้า (Retaining Fee) ให้จ่ายได้เป็นเวลาไมเ่กิน 2 ปี ในอตัราดงันี ้

ก) ปีท่ี 1 จ่ายในอตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ได้รับตามมลูค่าการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าท่ีแนะนํามา 

ข) ปีท่ี 2 จ่ายในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ได้รับตามมลูค่าการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าท่ีแนะนํามา 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนหลงัจากรับเป็นลกูค้า (Retaining Fee) ท่ีจ่ายให้ดงักลา่ว เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนท่ีผู้แนะนํา

การลงทนุ (IC) ได้รับจากการดูแลลกูค้า (Incentive) จะต้องไม่เกินอตัราค่าตอบแทนสงูสดุ (13.75% หรือ 

27.5%) ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์สามารถจ่ายให้แก่ผู้แนะนําการลงทนุ (IC) ตามเกณฑ์ประกาศของสมาคมบริษัท

หลกัทรัพย์ไทยและชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

5.3 กรณีผู้ แนะนําลูกค้าถูกสั่งพัก/เพิกถอน/ห้ามการเป็นผู้ แนะนําลูกค้า  บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถจ่าย

ค่าตอบแทน (Retaining Fee) ยกเว้นกรณีหมดอายุการขึน้ทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการ        ต่ออายกุารขึน้

ทะเบียน บริษัทหลกัทรัพย์สามารถจ่ายคา่ตอบแทนได้จนครบกําหนดสญัญา 

 

6. นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลูกค้า (IBA) 

เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีแนะนําลกูค้าและบคุคลทัว่ไปจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

• ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลกัสตูรผู้แนะนําลกูค้า โดยสถาบนัฝึกอบรม  ของสมาคมบริษัท

หลกัทรัพย์ไทย  ยกเว้นบุคคลท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ แนะนําการลงทุน (IC) จากสํานักงาน ก.ล.ต.ท่ียังไม่

หมดอาย ุ
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• ต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้า (IBA) กบัสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

• กรณีนิติบคุคลต้องกําหนดบคุลากรเพ่ือเข้ารับการอบรมทดสอบและขึน้ทะเบียนกบัสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์

ไทย 

• การขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลกูค้ากําหนดตอ่อายทุกุ 2 ปี และผา่นการอบรมหลกัสตูร (Refresher Course) 

ของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

 

7. นิติบุคคลและบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองและขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลูกค้า (IBA)  ได้แก่  

ธนาคารพาณิชย์  บริษัทประกนัภยั  บริษัทประกนัชีวิต  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  บริษัทตวัแทนสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าและพนกังานบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีไมใ่ช่ผู้แนะนําการลงทนุ (IC) 

 

 

******************************** 
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ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนเป็นผู้แนะนําลูกค้า (IBA)  
 

 

 

ผู้ประสงค์จะขอเป็นผู้แนะนําลูกค้า 
 

( ย่ืนคาํขอ / อบรม / ทดสอบ ) 

 

 
 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

โดย สถาบันฝึกอบรม (ATI) 
 

( ลงทะเบียนอบรม / ทดสอบ ) 

 

 

 

 

 ผ่านการอบรม/ทดสอบ ไม่ผ่านการอบรม/ทดสอบ 

 
 (สมาคมแจ้งผลภายใน 5 วัน) (สมาคมแจ้งผลภายใน 5 วัน และ 

   สามารถทดสอบใหม่โดยไม่ต้องอบรม) 

 
 

 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
 

(ขึน้ทะเบียน/ออกใบรับรอง) 
 

 

 ผู้แนะนําลูกค้า (IBA) 

 

 
  

 บริษัทหลักทรัพย์ 
(ทาํข้อตกลง/เช็คสอบ 

การขึน้ทะเบียนกับสมาคม) 
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ข้อมูลการขึน้ทะเบียนและการออกใบรับรอง 

- ช่ือ – สกลุ 

- รูปถ่ายปัจจบุนั 

- หมายเลขทะเบียน (ID) 

- วนัขึน้ทะเบียน / วนัหมดอาย ุ
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แนวทางการปฏิบตัิงานสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 

และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า (Customer Due Diligence: CDD) 

 

คาํนิยาม 

1. บริษัท หมายถึง  บริษัทท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ 

2. คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (FATF) คือ องค์กรระหวา่งรัฐบาล    ซึง่ก่อตัง้ขึน้

โดยท่ีประชุมสดุยอด G7 เมื่อปี 2531   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและสง่เสริมนโยบายแห่งชาติและระหว่างประเทศใน

การตอ่ต้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ในปัจจุบนัคณะกรรมการนีม้ีสมาชิก  33 ประเทศ   

ทัง้นีม้าตรการระหวา่งประเทศท่ีจะตอ่ต้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยูใ่นการควบคมุดแูล

ของ IMF/WB/APG (กลุม่เอเชียแปซิฟิก)  โดย  FATF ได้กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินการก่อการร้าย ดงันี ้: 

 ก. ข้อเสนอแนะสีส่บิข้อ   (FATF  Forty  Recommendations) 

 ข. ข้อเสนอแนะพิเศษว่าด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (FATF Special Recommendations on 

Terrorist  Financing) 

3. ผู้ รับรองเอกสาร (Notary Public) หมายถึง  บคุคลหรือองค์กรท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายในการลงนาม         เพ่ือรับรอง

ลายมือช่ือของผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารนัน้ให้มีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย 

4. บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง (Politically Exposed Persons : PEPs) คือ  บคุคลท่ีมีรายช่ือเป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบั

บคุคลท่ีมีสถานะหรือมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการเมือง  ไมว่า่จะเป็นนกัการเมืองไทยหรือต่างประเทศ ทัง้นี ้รายละเอียด

เพ่ิมเติมปรากฏตามภาคผนวก  ข 

5 NCCTs  (Non-cooperative countries and territories)  หมายถึงประเทศหรือเขตดินแดนท่ี FATF กําหนดไว้ว่ามี

ข้อบกพร่องอย่างวิกฤติในระบบต่อต้านการฟอกเงินของตน หรือแสดงให้เห็นว่ามีความไม่เต็มใจท่ีจะร่วมมือในความ

พยายามตอ่ต้านการฟอกเงิน  ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามภาคผนวก  ข 

6. การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง  การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงการสนบัสนนุทาง

การเงินให้แก่การกระทําการก่อการร้ายและให้แก่ผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรผู้ก่อการร้าย 

7. ก.ล.ต. คือ  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. ปปง. (AMLO)  คือ  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

9. พ.ร.บ. ปปง (AML Act) หมายถึง  พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

10. สถาบนัการเงิน  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามท่ีนิยามไว้ในพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ยกเว้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

11. ประกาศของ กลต. หมายถึง  ประกาศใดๆ ของ กลต. ซึง่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย 

12. AML/CFT หมายถึงการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

13. บคุคลท่ีได้รับประโยชน์ในทอดสดุท้าย (Ultimate beneficial owner) หมายถึง  บคุคลธรรมดา (natural person)   ท่ีเป็น

เจ้าของบญัชีท่ีแท้จริง  ซึง่พิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินยั  เช่น  หากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ ท่ีได้รับ
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ประโยชน์ในรูปของเงินปันผล  สว่นต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคลจะต้องดําเนินการ

ตรวจสอบให้รู้ถึงตวัตนของบคุคลธรรมดาท่ีอยูภ่ายใต้บคุคลนัน้ 

 

 บคุคลท่ีมีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในทอดสดุท้าย (Ultimate controlling person) หมายถึง  บคุคลธรรมดา  (natural 

person)  ท่ีมีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเก่ียวกับการทําธุรกรรม  เช่น  หากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จะ

พิจารณาจากผู้ ท่ีตดัสินใจอยู่เบือ้งหลงัในการกําหนดทิศทางการซือ้ขาย  โดยไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายกับ

บริษัทหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

14. Countries subject to monitoring หมายถึง  เขตดินแดนหรือประเทศท่ีถกูถอดจาก NCCTs List แล้ว  แต่ยงัอยู่ระหว่างการ

ติดตามโดย FATF (Countries subject to monitoring process) ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามภาคผนวก ข 

15. Omnibus Account  หมายถึง  บญัชีท่ีเปิดในนามสถาบนัการเงินซึ่งอยู่ภายใต้บญัชีดงักลา่วประกอบด้วยบญัชีลกูค้าของ

สถาบนัการเงินดงักลา่วอีกหลายรายหรือหลายทอด 

 

 

 

************************************ 
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1. คาํนําและความเป็นมา 
 

 1.1 แนวทางฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทใช้ในการปฏิบตัิตามประกาศของ กลต. ทัง้นีม้ิได้มีเจตนาท่ีจะ   เข้าแทนท่ี

หรือใช้แทนกฎหมายหรือประกาศใดๆ ของ กลต. ดงันัน้ บริษัทจึงต้องพิจารณาทบทวนแนวทางนีร่้วมกบักฎหมายและประกาศ

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และควรพิจารณาลกัษณะเฉพาะของธุรกิจ  โครงสร้างองค์กร  ประเภทของลกูค้าและธุรกรรมของตนอยา่งถ่ีถ้วน

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มาตรการท่ีนํามาใช้นัน้พอเพียงและเหมาะสมสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
 

 1.2 บริษัทต้องกําหนดนโยบายและวิธีการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือป้องกนัการใช้ธุรกรรมหลกัทรัพย์ในการ   ฟอกเงินและ

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 

 

2. ลักษณะของการฟอกเงนิ 
 

 2.1 การฟอกเงินเป็นกระบวนการท่ีมีเจตนาเพ่ือแปลงผลประโยชน์ท่ีได้มาจากกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย/อาชญากรรม  เพ่ือให้

ดเูสมือนวา่ได้มาจากแหลง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 

 2.2 โดยทัว่ไปแล้ว กระบวนการฟอกเงินประกอบด้วยสามขัน้ตอน   โดยในระหว่างนัน้อาจมีธุรกรรมหลายอย่าง   ซึ่งอาจ

เตือนภยัให้บริษัทตื่นตวัตอ่กิจกรรมการฟอกเงินได้:  

  (ก) การวางเงิน (Placement) – การนําผลประโยชน์จากการกระทําท่ีผิดกฎหมายเข้าสูร่ะบบสถาบนัการเงิน 

  (ข) การซอยเงิน (Layering) – การทําธุรกรรมซํา้ไปซํา้มาภายในระบบสถาบนัการเงินเพ่ือให้ธุรกรรมนัน้มีความ

สลบัซบัซ้อนยากแก่การตรวจสอบและติดตาม 

  (ค) การรวบรวมกลบัคืน (Integration) – การทําให้เงินท่ีได้มาจากการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ดูเสมือนว่าเป็นเงินท่ี

ได้รับจากการกระทําท่ีถกูกฎหมาย   และผู้ฟอกเงินสามารถชีแ้จงถึงแหลง่ท่ีมาของเงินได้ 

 

3. โอกาสในการใช้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในกระบวนการฟอกเงนิ 
 

 3.1 เน่ืองจากธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามิได้เป็นธุรกรรมท่ีใช้เงินสดเป็นหลกัอยา่งเดน่ชดัเทา่

ธุรกิจการเงินอ่ืนๆ  เช่น ธนาคาร  อยา่งไรก็ดีอาจจะมีการรับหรือจ่ายเงินท่ีแฝงอยู่ในรูปของเงินสด  จึงไม่ควรละเลยความเสี่ยงท่ี

ธุรกิจนีจ้ะถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําเงินเข้าระบบได้  ดงันัน้ จึงจําเป็นต้องดําเนินการรู้จกัลกูค้าและการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า 
 

 3.2 ธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์และการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจเป็นท่ีดึงดูดใจของนกัฟอกเงินเน่ืองจาก

สภาพคลอ่งของตลาดตราสารท่ีสามารถซือ้ขายเปลี่ยนมือได้ง่าย  รวมทัง้ประเภทของการลงทนุท่ีหลากหลาย และความสะดวก

ในการโอนการลงทนุเหลา่นีไ้ปมา ทําให้สามารถท่ีจะปกปิดแหลง่เงินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทําให้นกัฟอกเงินมีหนทางท่ีจะ

รวบรวมเงินท่ีฟอกเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  จึงมีความเป็นไปได้มากท่ี     จะถกูนําไปใช้ในช่วงท่ีสองและสาม

ของการฟอกเงิน นัน่คือ  กระบวนการซอยเงินและรวบรวมกลบัคืน (Layering and Integration)    
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4. การพิจารณารับลูกค้า 
 

 4.1 ข้อมลูท่ีได้จากการระบตุวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้า (Customer identification data) ท่ีเป็นมาตรฐานจะช่วยลดความ

เสี่ยงของบริษัทในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนลกูค้าต่อการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ปปง. หรือเป็นช่องทางในการ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  นอกจากนัน้ ยงัช่วยบริษัทในการพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั   รวมทัง้

ช่วยลดการฉ้อฉลและความเสีย่งด้านอ่ืนๆ ลงได้ 
 

 4.2 ในการพิจารณาอนมุตัิเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้ลกูค้าหรือเมื่อมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจด้านอ่ืนๆ กบัลกูค้าบริษัท

ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า  (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC / CDD ) เพ่ือให้ทราบข้อมลูตวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้า  รวมถึงผู้ รับประโยชน์ (Ultimate 

beneficial owner)  และผู้มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชี  (Controlling person)  ทัง้นี ้บริษัทสามารถพิจารณาความ

เข้มงวดของการทํา KYC/CDD ตามระดบัความเสี่ยงท่ีลกูค้าอาจใช้บริษัทเป็นช่องทางในการฟอกเงิน  กลา่วคือ ลกูค้าท่ีมีความ

เสี่ยงในการฟอกเงินมากกว่า จะต้องผ่านการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าท่ีเข้มงวดมากขึน้  รายละเอียดของ

ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า  รวมทัง้การจัดกลุม่ความเสี่ยงของลกูค้า ปรากฏตาม

ภาคผนวก ก และเอกสารขัน้ตํ่าประกอบการทํา   KYC/CDD ท่ีแนะนําปรากฏตามภาคผนวก  ค  ยกเว้นลกูค้าท่ีทําธุรกรรมเป็น

ครัง้คราวกบับริษัทให้ดําเนินการกระบวนการ KYC/CDD  ตามข้อ 6.3 
 

 4.3 บริษัทต้องกําหนดนโยบายและวิธีการท่ีชดัเจนในการพิจารณารับลกูค้าใหม่ และกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

รับลกูค้าประเภทท่ีมีความเสีย่งสงู  ทัง้นี ้ในการกําหนดนโยบายดงักลา่ว บริษัทควรพิจารณาปัจจยัหลายประการรวมทัง้ภมูิหลงั

ของลกูค้า  ประเทศท่ีเป็นแหลง่เงินทนุของลกูค้า  และความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง  (PEPs)   
 

 4.4 บริษัทไมค่วรเปิดบญัชีหรือเร่ิมทําธุรกรรมกบัลกูค้า ในกรณีตอ่ไปนี:้  

  • ลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ หรือผู้มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชี  ซึ่งกระทําความผิดหรือมีสว่นร่วมในกระทํา

ความผิดมูลฐาน หรือความผิดการฟอกเงินภายใต้ พรบ.ปปง.หรือกฎหมายต่างประเทศ  ตลอดจนให้ความ

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือ 

  • ลกูค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารในสว่นท่ีมีสาระสําคญั ซึ่งทําให้บริษัทไม่สามารถระบตุวัตน ท่ีแท้จริงของ

ลกูค้าได้ 
 

  บริษัทควรพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัตอ่ ปปง. ในกรณีดงักลา่ว โปรดดรูายละเอียด      ในหวัข้อท่ี 9 
 

 4.5 บริษัทต้องไมเ่ปิดบญัชีให้หรือทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีปกปิดช่ือจริง ใช้ช่ือแฝง หรือใช้ช่ือปลอม 
 

 4.6 บริษัทจะต้องระบตุวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้า รวมถึงผู้ รับประโยชน์ (Ultimate beneficial owner)  และผู้มีอํานาจควบคมุ

การทําธุรกรรมในบญัชี  (Controlling person)  และจดบนัทึกไว้เป็นหลกัฐาน  รวมถึงกรณีท่ีลกูค้าเป็นนิติบคุคล  ซึ่งจะต้องระบุ

ให้ได้ถึงระดบับคุคลธรรมดา (natural person) ท่ีอยูภ่ายใต้นิติบคุคลนัน้   

  โดยในการระบตุวัตนของลกูค้าทัง้ลกูค้าบคุคลธรรมดาและลกูค้านิติบคุคล  บริษัทจะต้องกําหนดให้ลกูค้าระบช่ืุอผู้ รับ

ประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคมุในทอดสดุท้าย รวมทัง้ประวตัิกระทําความผิดมลูฐาน และการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอก

เ งิ น ภ า ย ใ น  3  ปี  ย้ อ น ห ลั ง นั บ แ ต่ วั น ท่ี 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 อ่ื น   
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นอกจากนี ้กรณีลกูค้านิติบคุคล บริษัทควรจดัให้ลกูค้าแสดงโครงสร้างการถือหุ้นโดยระบรุายช่ือผู้ ถือหุ้นทอดแรกตัง้แต่ร้อยละ 30 

ขึน้ไปด้วย  โดยหากบริษัทมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูผู้ รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคมุในทอดสดุท้ายท่ีลกูค้าระบมุา หรือลกูค้า

ไมไ่ด้ระบอุยา่งชดัเจน  บริษัทควรดําเนินการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วเอง  โดยอาจพิจารณาจากรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือ

หุ้นในทอดต่อๆ ไปของผู้ ถือหุ้นใหญ่ (นบัรวมส่วนท่ีถือโดยบุคคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีน่าเช่ือได้ว่าเป็นกลุม่เดียวกัน)  ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป  ให้พิจารณาสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปทุกทอด จนกระทัง่สามารถระบุรายช่ือบุคคล

ธรรมดาท่ีถือหุ้นในทอดสดุท้ายซึง่ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้ไป  และหาก   ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปในทอดสดุท้ายเป็นนิติ

บคุคล  ก็อาจถือว่ากรรมการผู้มีอํานาจผกูพนันิติบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ รับประโยชน์หรือบคุคลท่ีมีอํานาจควบคมุของลกูค้าท่ีเปิด

บญัชี แล้วแตก่รณี 
 

 4.7 ก่อนเปิดบัญชีหรือเร่ิมทําธุรกรรมกับลูกค้า บริษัทจะต้องดําเนินการตรวจสอบช่ือของลูกค้าผู้ ขอเปิดบัญชี  ผู้ รับ

ประโยชน์  ผู้มีอํานาจควบคมุ  และช่ือของบคุคลตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ก  กบัรายช่ือบคุคล ประเทศ และประเภทธุรกิจ

หรืออาชีพ ท่ีบริษัทควรใช้ความระมดัระวงัในการทําธุรกรรม ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อท่ี  7 เพ่ือใช้ในการจัดระดบัความเสี่ยงของ

ลกูค้า ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการระบตุวัตนของลกูค้า 
 

 4.8 การเปิดบญัชีหรือการทําธุรกรรมกบัลกูค้ากลุม่ 3 ลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษของภาคผนวก  ก   เช่น  PEPs  

ลกูค้าใน  NCCTs เป็นต้น  รวมทัง้ลกูค้าบญัชี Foreign omnibus account  จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารระดบัสงู 
 

 4.9 ก่อนพิจารณารับเป็นลกูค้า  บริษัทควรมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้พบกบัลกูค้า (face-to-face)      เพ่ือ

สมัภาษณ์และให้ลกูค้าลงนามในเอกสารเปิดบญัชี  รวมทัง้ควรขอดเูอกสารแสดงตวัตนฉบบัจริงของลกูค้า เช่น บตัรประชาชน  

หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น เพ่ือพิสจูน์ทราบลกูค้า โดยเฉพาะลกูค้ากลุม่ 3 ตามภาคผนวก ก  อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรค

ตอ่พฒันาการตา่งๆ ในตลาดทนุ รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้งาน  บริษัทอาจมิได้จดัให้มีการพบกบัลกูค้า (non face-to-

face) ก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามท่ีกลา่วในข้อ 6.2   

  

5. การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) 
 

 5.1 โดยหลกัการทัว่ไป ลกูค้าต้องอยู่ภายใต้การดําเนินการตามมาตรการ KYC/CDD อย่างสมบรูณ์ อย่างไร      ก็ตาม 

บริษัทควรกําหนดขอบเขตท่ีจะนํามาตรการ  KYC/CDD มาใช้ให้เหมาะสมตามระดบัความเสีย่งของลกูค้า  กลา่วคือ  ต้องปรับใช้

มาตรการ KYC/CDD ท่ีเข้มงวดขึน้กบัลกูค้าท่ีอยูใ่นกลุม่ 3 กลุม่ท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  และอาจใช้มาตรการอย่างง่ายกบั

ลกูค้าท่ีอยูใ่นกลุม่  1 ลกูค้าท่ีมีความเสีย่งตํ่ากวา่ปกติ  ตวัอยา่งการจดักลุม่ของลกูค้า ปรากฏตามภาคผนวก ก 
 

 5.2 ปัจจยัท่ีอาจนํามาใช้ในการประเมินความเสีย่งของลกูค้า รวมทัง้ผู้ รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคมุ  ตวัอยา่งเช่น 

  (1) ความเป็นไปได้ท่ีลกูค้าจะใช้ธุรกรรมเป็นเคร่ืองมือฟอกเงิน เช่น รายละเอียดหรือเง่ือนไขของธุรกรรม    ท่ีลกูค้า

เสนอ 

  (2) ประเภทและลกัษณะธุรกิจของลกูค้า  ความนา่เช่ือถือของหนว่ยงานกํากบัดแูล โครงสร้างผู้ ถือหุ้น   ลกัษณะการ

ชําระเงิน หรือแหลง่เงินทนุ 

  (3) สถานท่ีจดทะเบียนหรือประกอบการหรือท่ีพกัอาศยัของลกูค้า ไม่ว่าจะอยู่ในเขตแดนซึ่งถกูประเมินว่าไม่มีการ

กําหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไว้หรือไมก็่ตาม  (เช่น NCCTs)  

  (4) ลกูค้าเป็น PEPs หรือไม ่
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 5.3 ตามหลกัการท่ีระบุไว้ในข้อ 5.1 ว่า  โดยทัว่ไปนัน้ลกูค้าต้องผ่านกระบวนการ KYC/CDD ท่ีสมบรูณ์         อย่างไรก็

ตาม  ในสถานการณ์ซึ่งมีความเสี่ยงตํ่าในการฟอกเงินและการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เช่น  ในกรณีท่ี

ข้อมลูเก่ียวกบัตวัตนของลกูค้าและบคุคลท่ีได้รับประโยชน์และผู้ควบคมุบญัชีของลกูค้าเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปตอ่สาธารณชน อาจมี

เหตผุลสมควรท่ีจะนํามาตรการ KYC/CDD อยา่งง่ายมาใช้กบัลกูค้า ผู้ รับประโยชน์และ         ผู้มีอํานาจควบคมุ  ซึ่งลกูค้าเหลา่นี ้

ถกูจดักลุม่เป็นลกูค้ากลุม่ 1 และมีกระบวนการ KYC/CDD ตามท่ีปรากฏอยูใ่นภาคผนวก  ก  และต้องมีเอกสารประกอบอย่างตํ่า

ตามภาคผนวก  ค  ทัง้นี ้ยกเว้นกรณีท่ีเป็นลกูค้ากลุม่ 3  ลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตามข้อ 5.6 
 

 5.4 สาํหรับลกูค้าท่ีไมไ่ด้จดัเป็นกลุม่ลกูค้ากลุม่ 1 ลกูค้าท่ีมีความเสีย่งตํ่ากวา่ปกติ แตก็่ไมไ่ด้ถือวา่เป็นลกูค้ากลุม่ 3  ลกูค้า

ท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตามข้อ 5.6 ให้ถือเป็นลกูค้ากลุม่ 2 ลกูค้าปกติ/ทัว่ไป  โดยบริษัทดําเนินกระบวนการ KYC/CDD 

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก และต้องมีเอกสารประกอบอยา่งตํ่าตามภาคผนวก ค  
 

 5.5 เพ่ือมิให้เป็นการขดัขวางการดําเนินธุรกิจ หลงัจากท่ีบริษัทได้ระบุตัวตนของลกูค้าผู้ รับประโยชน์ และ           ผู้มี

อํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชี  และตรวจสอบรายช่ือลกูค้าตามข้อ 7  แต่ยงัมิได้พิสจูน์ทราบข้อเท็จจริง    ของลกูค้าจน

แล้วเสร็จนัน้  บริษัทอาจยินยอมให้ลกูค้ากลุม่ 1 และกลุม่ 2 ของภาคผนวก ก เปิดบญัชีได้ก่อน            โดยบริษัทจะต้องติดตาม

ควบคมุธุรกรรมนัน้อย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการพิสจูน์ทราบลกูค้าจะเสร็จสิน้ ซึ่งไม่ควรเกิน 10 วนัทําการหลงัจากวนัท่ีเร่ิม

ธุรกรรมในครัง้แรก  รวมทัง้แจ้งให้ลกูค้าทราบวา่บริษัทอาจจํากดัประเภทของธุรกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ 
 

 5.6 ในสถานการณ์ซึ่งพิจารณาได้ว่าลกูค้ามีความเสี่ยงสงูในการฟอกเงินและการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย เช่น  ลกูค้าท่ีสงสยัวา่อาจมีสว่นเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบักระทําความผิดมลูฐาน การฟอกเงินหรือการให้

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย   ลกูค้าท่ีมีรายช่ือเป็น PEPs หรือลกูค้าท่ีมีแหลง่เงินหรือสถานท่ีติดต่อใน NCCTs 

หรือ Countries subject to monitoring เป็นต้น บริษัทต้องนํากระบวนการ KYC/CDD          ท่ีเข้มงวดมาใช้  เช่น เพ่ิมการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบแหลง่ท่ีมาของเงินทนุท่ีใช้ในธุรกรรม  เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทต้องไม่เปิดบญัชีให้ก่อนดําเนินกระบวนการ 

KYC/CDD จะแล้วเสร็จ ซึ่งตามภาคผนวก ก ได้จดัประเภทลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษดงักลา่วเป็นลกูค้ากลุม่ 3 และ

กําหนดกระบวนการทํา KYC/CDD ท่ีเข้มงวดไว้ 
 

 5.7 สาํหรับลกูค้าท่ีมีรายช่ือเป็น PEPs หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบั PEPs นัน้ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั  PEPs  หรือ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั PEPs  อาจทําให้บริษัทมีความเสีย่งด้านช่ือเสยีงหรือการกระทําท่ีอาจผิดกฎหมายได้    บริษัทจึงควรดําเนินการ

ตามกระบวนการ  KYC/CDD ท่ีเข้มงวด   ดงันี ้
 

  5.7.1 บริษัทควรตรวจสอบข้อมลูให้ชดัเจนถึงแหลง่ท่ีมาของทรัพย์สนิและแหลง่ท่ีมาของเงินทนุของลกูค้า      รวมทัง้

ของผู้ รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชีซึง่เป็น  PEPs ก่อนท่ีจะเปิดบญัชีให้ 
 

  5.7.2 ปัจจัยความเสี่ยงท่ีบริษัทควรพิจารณาในกรณีท่ีจะเปิดบัญชีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ PEPs 

ตวัอยา่งเช่น:  

 

   (ก) ประเทศท่ีอยูข่อง PEPs  

   (ข) แหลง่ท่ีมาของทรัพย์สนิหรือรายได้ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้  (ได้แก่ มลูค่าของทรัพย์สินในกรรมสิทธ์ิ  ซึ่ง

ไมส่อดคล้องกบัระดบัรายได้ของ PEPs )  
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   (ค) การได้รับเงินก้อนใหญ่จากองค์กรของรัฐบาลหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาลของประเทศท่ีมีความ

เสีย่ง 

 5.8 ในกรณีท่ีสามารถระบตุวัตนของลกูค้าผู้ รับประโยชน์  และผู้มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชีได้ (Identify)  แต่

ไม่สามารถพิสจูน์ทราบข้อมูลของลูกค้าได้ เน่ืองจากลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารบ่ายเบ่ียงท่ีจะให้เอกสาร

หลกัฐานต่างๆ หรือปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมท่ีมีสาระสําคญั หากบริษัทต้องการเปิดบญัชีให้กบัลกูค้าดงักลา่ว 

บริษัทควรพิจารณาจัดให้อยู่ในกลุ่ม 3 ลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือจํากัดการทํา ธุรกรรมในบญัชีของลกูค้าราย

ดงักลา่ว  

 

6. กระบวนการ KYC/CDD ที่กาํหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 

 6.1 กรณีลกูค้าประเภท Omnibus account  
 

  6.1.1 กรณี Omnibus account  ท่ีจดัตัง้ในไทยภายใต้การกํากบัดแูลของหนว่ยงานทางการ ถือได้ว่าเป็นลกูค้ากลุม่ 

1 ลกูค้าท่ีมีความเสีย่งตํ่ากว่าปกติ ซึ่งสามารถนํากระบวนการ KYC/CDD อย่างง่ายมาใช้ได้  เว้นแต่จะทราบหรือควรทราบจาก

ข่าวสารท่ีเผยแพร่ หรือจากการเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าเองว่า Omnibus account ดงักลา่วอาจมีการกระทําความผิดด้านการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีพิจารณาว่าร้ายแรง ให้ประเมินเพ่ิมเติมโดยส่งแบบสอบถาม 

(AML/CFT Questionnaire)  ให้ลกูค้ากรอก  ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่ามีนโยบาย AML/CFT ท่ีรัดกุมเพียงพออาจจดัอยู่ในกลุม่ 1 

ลกูค้าท่ีมีความเสีย่งตํ่ากวา่ปกติ   หากพิจารณาวา่นโยบาย AML/CFT ไมรั่ดกมุอาจจดัอยูใ่นกลุม่ 2 ลกูค้าปกติ/ทัว่ไป 
 

  6.1.2 กรณี Omnibus account ของสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหนว่ยงานทางการใน

ประเทศหรือเขตดินแดนท่ีเป็น full member ของ FATF  โดยไม่รวม EC และ Gulf Cooperation Council (แหลง่ข้อมลูตาม

ภาคผนวก ข)  ซึ่งบริษัทได้สอบทานเร่ืองประวตัิความผิด (disciplinary record) เก่ียวกบัการฟอกเงินและการให้การสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการให้ลกูค้าเปิดเผยข้อมลูด้วยตนเอง (self declare) หรือตรวจสอบผ่าน website ฐานข้อมลู

ของทางการหรือจากฐานข้อมลูของผู้ให้บริการข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง (data vendor) แล้วไม่พบกรณีความผิด  สามารถจดักลุม่ลกูค้า

เป็นลกูค้ากลุม่ 1 ลกูค้าท่ีมีความเสีย่งตํ่ากวา่ปกติได้   

   หากในกรณี ท่ีพบประวัติความผิดควรทําการประเมินเ พ่ิมเติมโดยส่งแบบสอบถาม (AML/CFT 

Questionnaire) ให้ลกูค้ากรอก ซึง่หากพิจารณาแล้ววา่มีนโยบาย AML/CFT ท่ีรัดกมุเพียงพออาจจดัอยูใ่นกลุม่ 1 ลกูค้าท่ีมีความ

เสีย่งตํ่ากวา่ปกติ    

   หากพิจารณาวา่นโยบาย AML/CFT ไมรั่ดกมุอาจจดัอยูใ่นกลุม่ 2 ลกูค้าปกติ/ทัว่ไป  รายละเอียดกระบวนการ 

KYC/CDD ปรากฏตามลกูค้ากลุม่ 2 ภาคผนวก ก   

   ทัง้นี ้ ต้องขออนมุตัิตอ่ผู้บริหารระดบัสงูก่อนเปิดบญัชีทกุกรณี   

  6.1.3 กรณี  Omnibus account  ของสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานทางการ

ในประเทศหรือเขตดินแดนท่ีมิได้เป็น full member ของ FATF และมิได้เป็น NCCTs หรือ Countries Subject to Monitoring  

บริษัทควรสอบทานเร่ืองประวตัิความผิด (disciplinary record) เก่ียวกบัด้านการฟอกเงินและการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่

การก่อการร้าย โดยการให้ลกูค้าเปิดเผยข้อมลูด้วยตนเอง (self declare) หรือตรวจสอบผา่น website ฐานข้อมลูของทางการหรือ

จากฐานข้อมูลของผู้ ให้บริการข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง (data vendor) และควรจัดให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถาม (AML/CFT 

Questionnaire) เพ่ือใช้ประเมินประสทิธิภาพของมาตรการในเร่ือง AML/CFT ของสถาบนัการเงินดงักลา่ว     
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   หากในกรณีท่ีไมพ่บประวตัิความผิด หรือพบประวตัิความผิดแตม่ีนโยบาย AML/CFT ท่ีรัดกุมเพียงพออาจจดั

อยูใ่นกลุม่ 2 ลกูค้าปกติ/ทัว่ไป หากไมรั่ดกมุเพียงพอให้จดัอยูใ่นกลุม่ 3 ลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจ    เป็นพิเศษ   

   ทัง้นี ้ บริษัทต้องขออนมุตัิตอ่ผู้บริหารระดบัสงูก่อนเปิดบญัชีทกุกรณี 
 

  6.1.4 กรณี  Omnibus account  ของสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานทางการ

ในประเทศหรือเขตดินแดน NCCTs หรือ Countries Subject to Monitoring  บริษัทจะต้องประเมินประสทิธิภาพของมาตรการใน

เร่ือง AML/CFT ของสถาบนัการเงินดงักลา่วในทํานองเดียวกบั ตาม 6.1.3  โดยพิจารณาเปิดบญัชีให้เฉพาะกรณีท่ีผลประเมิน

เห็นวา่มาตรการรัดกมุเพียงพอเทา่นัน้  และบริษัทควรนํากระบวนการ KYC/CDD ท่ีเข้มงวดมาใช้เพ่ือป้องกนัการฟอกเงินและการ

ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านบญัชีดงักลา่ว  ทัง้นีร้ายละเอียดกระบวนการ KYC/CDD ปรากฏตามลกูค้า

กลุม่ 3 ลกูค้าท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  ภาคผนวก ก  และต้องขออนมุตัิตอ่ผู้บริหารระดบัสงูก่อนเปิดบญัชี 

   หากในกรณีพบวา่นโยบาย AML/CFT ไมรั่ดกมุเพียงพอ  บริษัทไมค่วรเปิดบญัชีให้  
 

 6.2 กรณี Non Face-to-Face account 
 

  6.2.1 เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพฒันาการต่างๆ ในตลาดทุน รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน  เช่น กรณี

เปิดบญัชีผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือ on-line trading เป็นต้น   หากบริษัทสามารถแสดงได้ว่าวงเงินรวมสําหรับทกุบญัชีหรือทุก

ประเภทธุรกรรม (total exposure) ของลกูค้าท่ีทํากับบริษัทมีจํานวนท่ีไม่มีสาระสําคญั หรือกรณีท่ีบริษัทสามารถแสดงได้ว่า

ตวัตนของลกูค้าเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป   บริษัทอาจมิได้จดัให้มีการพบกบัลกูค้า (non face-to-face)  กลา่วคือ  ไม่ได้สมัภาษณ์หรือ

ไม่ได้ให้ลกูค้าลงนามในเอกสารประกอบการเปิดบญัชีต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้รับมอบหมายและมิได้มีการเห็นเอกสาร

แสดงตวัตนฉบบัจริงของลกูค้า เช่น บตัรประชาชน  หนงัสือเดินทาง เป็นต้น  แต่ต้องไม่รวมถึงลกูค้าท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ี

อาจพิจารณาได้วา่ไมใ่ช่เจ้าของบญัชีท่ีแท้จริง  เช่น  มีการมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนซึง่ไมใ่ช่บคุคลใกล้ชิดดําเนินการเก่ียวกบับญัชี  

มีการรับโอนหุ้นจากบคุคลอ่ืน  ซึง่ไมใ่ช่บคุคลใกล้ชิดมาฝากในบญัชี  หรือลกูค้าแสดงเจตนาในขณะท่ีเปิดบญัชีว่าจะชําระเงินค่า

ซือ้โดยบคุคลอ่ืนซึง่ไมใ่ช่บคุคลใกล้ชิด  เป็นต้น 
 

  6.2.2 ในกรณีท่ีมิได้จดัให้มีการพบกบัลกูค้า  บริษัทจะต้องแสดงได้ว่าได้จดัให้มีการดําเนินการด้วยวิธีการอย่างใด

อยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีแ้ล้ว สามารถทดแทนการพบกบัลกูค้าได้   ตวัอยา่งเช่น  

   1) จดัให้มี  third party reliance ให้สถาบนัการเงินอ่ืนดําเนินการพบกบัลกูค้าแทนเป็นกรณีๆไป  ทัง้นี ้

ความรับผิดชอบยงัคงเป็นของบริษัท และสถาบนัการเงินท่ีทําการพบลกูค้าแทนจะต้องสามารถจัดส่ง

ข้อมลูพร้อมเอกสารหลกัฐานให้ได้โดยเร็วเมื่อบริษัทหลกัทรัพย์ต้องการ 
 

 

   2) ติดตอ่ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์  สถานท่ีอยู่  สถานท่ีทําการ หรือสถานท่ีติดต่อท่ีลกูค้าได้แจ้งไว้ เพ่ือสอบ

ยนัให้แนใ่จวา่ลกูค้าเป็นเจ้าของข้อมลูท่ีได้แสดงไว้ตอ่บริษัท 

   3) การจดัให้มีการรับรองเอกสารโดย notary public  หรือมีหนงัสอืรับรองการเป็นลกูค้าจากสถาบนัการเงิน

ท่ีอยูใ่นประเทศซึง่เป็นสมาชิกของ FATF 

   4) การสอบทานกับบุคคลท่ี 3 เช่น หน่วยงานราชการ สถานทูต นายจ้าง ธนาคาร                บริษัท

หลกัทรัพย์แห่งอ่ืน (โดยความยินยอมของลกูค้า) หรือบคุคลอ้างอิงท่ีบริษัทรู้จกั  เป็นต้น  ทัง้นี ้เพ่ือสอบ

ยนัวา่ข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้าถกูต้องตรงกนั   

   5) ขอเอกสารอ่ืนท่ีสามารถแสดงตวัตนของลกูค้า หรือหาข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
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   6) การให้ลกูค้าชําระเงินโดยวธีิการตดับญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์ (บญัชี ATS) ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์ได้

ประเมินให้แน่ใจแล้วว่าธนาคารพาณิชย์ดงักล่าวได้ทําการพบลูกค้ามาแล้ว เช่น การให้ลกูค้ารับรอง

เพ่ิมเติมวา่ลกูค้าได้ผา่นกระบวนการ face to face contract กบัธนาคารพาณิชย์ดงักลา่วมาแล้ว เป็นต้น 
 

   ทัง้นี ้บริษัทยงัคงต้องกําหนดระดบัความเสี่ยงของลกูค้า ตามการจดักลุม่ท่ีปรากฏตามภาคผนวก ก  และทํา

การ KYC/CDD โดยระบตุวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้าผู้ รับประโยชน์ และผู้มีอํานาจควบคุม  รวมทัง้ติดตามควบคุมอย่างต่อเน่ือง

ตามท่ีกลา่วในข้อ 8 ด้วย   
 

  6.2.3 ในกรณีท่ีต่อมาภายหลงัการเปิดบญัชีหรือเร่ิมทําธุรกรรมประเภท non face-to-face account วงเงินรวม

สําหรับทุกบญัชีหรือทกุประเภทธุรกรรม (total exposure) มลูค่าธุรกรรม หรือขนาดรายการของลกูค้ามีมลูค่าท่ีมีสาระสําคญั  

หรือลกูค้าท่ีมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีอาจพิจารณาได้ว่าไม่ใช่เจ้าของบญัชีท่ีแท้จริง ตามท่ีกลา่วในข้อ 6.2.1  บริษัทควรจดัให้มี 

face-to-face contact กบัลกูค้าโดยเร็ว  
 

 6.3 กรณีลกูค้าท่ีทําธุรกรรมเป็นครัง้คราวกบับริษัท (Occasional client)   

  ได้แก่  ลกูค้าบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีทําธุรกรรมเป็นครัง้คราวกบับริษัท และบริษัทไมไ่ด้ให้บริการ      ในลกัษณะ

ท่ีต่อเน่ือง  เช่น  ลกูค้าจองซือ้หลกัทรัพย์ PO/IPO/PP ท่ีไม่ใช่ลกูค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่เดิม   (รวมภายใต้โครงการ 

ESOP)  ลกูค้าท่ียื่นขอทํา tender offer หรือลกูค้าท่ีเปิดบญัชีเพ่ือขายหลกัทรัพย์ท่ีได้มาจาก ESOP เพียงอย่างเดียว  เป็นต้น  

บริษัทอาจกําหนดขัน้ตอนการทํา KYC/CDD อย่างง่ายกลา่วคือ ไม่ต้องทําการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า 

(Verify) ดงันี ้
 

  6.3.1 กรณีจองซือ้ PO/IPO/PP  

   1) ลกูค้ายื่นใบจองซือ้หลกัทรัพย์พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนท่ีลกูค้าลงนามรับรองความ      ถกูต้อง และ 

   2) ให้ลกูค้าจ่ายชําระด้วยเช็คสว่นตวัของลกูค้า หรือแคชเชียร์เช็ค หรือจ่ายเงินเข้าบญัชี  จองซือ้ หรือเงินสด  

ยกเว้นกรณีลกูค้าจ่ายชําระเป็นเงินสดจํานวนมากกวา่ 50,000 บาท  ลกูค้าต้องมาปรากฏตวัตอ่หน้า 
 

  6.3.2 กรณีทํา Tender offer  

   1) ให้ลกูค้ายื่นใบแสดงความประสงค์ท่ีจะขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าพร้อมสําเนาบตัรประชาชนของลกูค้า 

และ 

   2) บริษัทจ่ายชําระเงินคา่หลกัทรัพย์ด้วยเช็คขีดคร่อม หรือนําเงินเข้าบญัชีช่ือลกูค้า 

 

  6.3.3 ลกูค้าท่ีเปิดบญัชีเพ่ือขายหลกัทรัพย์ท่ีได้มาจาก ESOP เพียงอยา่งเดียว  และมีการรับรองเป็น     ลายลกัษณ์

อักษรจากบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์นัน้  ให้ยื่นคําขอเปิดบัญชีและเอกสารสญัญาประกอบการเปิดบัญชี   พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชน 
 

 6.4 กรณีท่ีลูกค้าซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทในฐานะตัวแทนซือ้ขายหน่วยลงทุน ท่ีไม่ได้เปิดบัญชีแบบ Omnibus 

accounts  ให้ดําเนินการรวบรวมเอกสารและจดัสง่ตามท่ีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการลงทนุกําหนดเทา่นัน้ 
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7. รายชื่อบุคคล  ประเทศ และประเภทธุรกิจหรืออาชีพ ที่บริษัทควรใช้ความระมัดระวังในการทาํธุรกรรม (Sanction 

List / Warning List / PEPs List) 
 

 บริษัทต้องจัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น  ข้อมูลของบุคคลผู้กระทําความผิดมูลฐาน หรือกระทําความผิดหรือ

เก่ียวข้องกบัอาชญากรรมการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (ML/FT Sanction list)  รายช่ือของ PEPs 

รายช่ือประเทศท่ีระบเุป็น NCCTs/ Countries subject to monitoring  รายช่ือของลกูค้าท่ีเคยถกูบริษัทรายงาน STR  และยงั

ไม่ได้แจ้งเพิกถอนจาก ปปง.  เป็นต้น  รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูกลุม่อาชีพท่ีมีความเสี่ยงสงู รายละเอียดฐานข้อมลูและแหลง่ข้อมูล

ปรากฏตามภาคผนวก ข  

 

8. การติดตามควบคุมอย่างต่อเน่ือง  (Ongoing KYC/CDD) 
 

 8.1 การทบทวนข้อมลูลกูค้า:  

  (1) สาํหรับลกูค้ากลุม่ 1  ตามภาคผนวก ก  บริษัทอาจไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการทบทวนข้อมลูลกูค้า 

  (2) สาํหรับลกูค้ากลุม่ 2  ตามภาคผนวก ก  บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้อมลูของลกูค้าอยา่งน้อย 2 ปีครัง้  

  (3) สาํหรับลกูค้ากลุม่ 3  ตามภาคผนวก ก  บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้อมลูของของลกูค้าอยา่งน้อย    ปีละครัง้  

  (4) สําหรับลูกค้าผู้มิได้ทําธุรกรรมใดๆ (ได้แก่ ซือ้/ขายหลกัทรัพย์ โอนหลกัทรัพย์และชําระค่า                  ซือ้

หลกัทรัพย์) ในช่วง 1 ปีก่อนวนัพิจารณาทบทวน บริษัทควรพิจารณาทบทวนข้อมลูของลกูค้า          เมื่อลกูค้า

ต้องการกลบัเข้ามาทําธุรกรรมกบับริษัทใหม ่
 

  ทัง้นี ้ การทบทวนข้อมูลดงักล่าว  บริษัทอาจพิจารณากําหนดให้ลกูค้าต้องนําหลกัฐานชุดปัจจุบนัมาแสดงได้ตาม

ความเหมาะสม 
 

 8.2 นอกจากการทบทวนข้อมลูลกูค้าตามข้อ 8.1 แล้วยงัมีสภาวการณ์บางประการต่อไปนี ้ ซึ่งบริษัทควรทํา  KYC/CDD  

โดยเร็ว  ซึง่อาจรวมถึงการร้องขอเอกสารประกอบท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบักรณีดงักลา่ว  

  (1) มลูคา่  รูปแบบ  หรือวิธีการในการจดัการธุรกรรม  การชําระเงิน หรือการรับชําระเงิน ในการทําธุรกรรมของลกูค้า

มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั 

  (2) เมื่อมีเหตุอันควรสงสยัเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ  ถูกต้อง  เพียงพอ หรือเป็นปัจจุบันของข้อมูล เอกสาร หรือ

หลกัฐาน ท่ีเคยได้รับจากกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าบริษัทยงัควรพิจารณาจดัทํา

รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัตอ่ ปปง. ด้วย  โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อท่ี 9 

 

 
 

  (3) เมื่อรู้หรือควรรู้วา่ลกูค้าเป็นผู้กระทําผิดหรือมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีกระทําความผิดมลู

ฐาน หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การ       ก่อการร้าย ไม่ว่าใน

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ   

  (4) เมื่อรู้หรือควรรู้ว่าลกูค้ามีรายช่ือเป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีมีสถานะหรือมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ

การเมือง ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมืองไทยหรือต่างประเทศ (politically exposed persons หรือ PEPs)  ทัง้นี ้ตาม

แนวทางหรือข้อแนะนําของสาํนกังาน ปปง. หรือ FATF 
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  (5) เมื่อรู้หรือควรรู้ว่าลกูค้ามีแหลง่เงินมาจากเขตดินแดนหรือประเทศท่ีเป็น NCCTs หรือ Countries subject to 

monitoring หรือ สัญชาติ มีถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีติดต่อ หรือสถานท่ีจัดตัง้ สถานท่ีประกอบธุรกิจ หรือมีการ

เปลีย่นแปลงข้อมลูข้างต้นไปยงัเขตดินแดนหรือประเทศดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามแนวทางหรือข้อแนะนําของสาํนกังาน 

ปปง.  หรือ FATF   
 

  ทัง้นี ้“ลกูค้า” ท่ีกลา่วข้างต้น หมายรวมถึง  รายช่ือท่ีใช้ในการเปิดบญัชี  บคุคลท่ีได้รับประโยชน์ และบคุคลท่ีมีอํานาจ

ควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชี 
 

 8.3 สําหรับกรณีข้อ 8.2 (3) - (5)  นอกเหนือจากท่ีกล่าวในข้อ 8.2 บริษัทควรจดัให้มีการตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ากับ

ฐานข้อมลูตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในหวัข้อท่ี 7 อยา่งน้อยปีละครัง้ 

  ซึง่ข้อมลูท่ีควรตรวจสอบ ได้แก่ ช่ือลกูค้า (ซึง่หมายรวมถึง รายช่ือท่ีใช้ในการเปิดบญัชี  ผู้ รับประโยชน์ และผู้มีอํานาจ

ควบคมุการทําธุรกรรมในบญัชี  ผู้ รับมอบอํานาจ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) สญัชาติ ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีติดต่อ สถานท่ีจดัตัง้ สถานท่ี

ประกอบธุรกิจ อาชีพ เป็นต้น  

  กรณีท่ีพบวา่ลกูค้าเป็นผู้กระทําผิดหรือมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีกระทําความผิด     มลูฐาน หรือ

มีสว่นเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทควรพิจารณายตุิความสมัพนัธ์หรือ

ปิดบญัชีของลกูค้า  และอาจพิจารณารายงานตอ่ ปปง.   
 

 8.4 ในการดําเนินการตามข้อ 8.2 (1)  บริษัทต้องจดัให้มีระบบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการติดตามธุรกรรมท่ีมีเหตอุนั

ควรสงสยัอย่างมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์โดยอาจจะพิจารณาสอบทานแบบ Manual หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

ตวัอยา่งของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีดงันี:้  

  • การติดตามแนวโน้ม  การหมุนเวียนของเงินภายในบญัชี และบนัทึกการหมนุเวียนเฉลี่ยต่อเดือนเปรียบเทียบกับ

การหมนุเวียนของเดอืนปัจจบุนั  หากมีความแตกตา่งในอตัราท่ีสงูกวา่คา่เฉลีย่ของเดือนก่อนหน้าอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยพิจารณาร่วมกบัสภาพของตลาดโดยรวมแล้วเห็นวา่มีความผิดปกติให้ถือวา่เข้าขา่ยนา่สงสยั  

  • การติดตามการซือ้ขายในลกัษณะท่ีผิดปกติและอาจนําไปสู่การซือ้ขายท่ีไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามท่ีกําหนดใน  (1)  ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การซือ้ขาย การชําระราคา

และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 และ (2) 

หนงัสือเวียนท่ี กล. (ว) 8/2547 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2547 เร่ือง ลกัษณะการสง่คําสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีไม่

เหมาะสม   (ทัง้นี ้เมื่อความผิดในกรณีการป่ันหุ้นถือเป็นมลูฐานความผิดหนึง่ในการฟอกเงิน)  

  • การทําเคร่ืองหมายในบญัชีท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในระบบคอมพิวเตอร์  เช่น บญัชีของลกูค้าท่ีมีสว่นร่วมใน

ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสงู  บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการซือ้ขายของบริษัท  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสงัเกตเห็น และให้

ความสนใจเป็นพิเศษตอ่ธุรกรรมท่ีกระทําในบญัชีนัน้ 

 

 8.5 หลงัจากกระบวนการควบคุมต่อเน่ือง บริษัทอาจพิจารณาจดักลุม่ลกูค้าใหม่ หรือพิจารณายุติการทํา    ธุรกรรมได้  

ทัง้นี ้สาํหรับลกูค้ารายท่ีเคยถกูรายงานธรุกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั  (STR)  และปัจจบุนับริษัทเห็นวา่     ข้อสงสยัดงักลา่วไมม่ีผล

แล้ว  บริษัทควรขอแก้ไขข้อมลูเดิมท่ีเคยแสดงไว้ตอ่ ปปง. ก่อนการพิจารณาจดักลุม่ลกูค้า     รายดงักลา่วใหม ่
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9. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) 
 

 9.1 บริษัทต้องกําหนดระบบการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัตอ่  ปปง. ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดของกฎหมาย

วา่ด้วยการฟอกเงินและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 9.2 บริษัทอาจจําเป็นต้องพฒันาระบบหรือวิธีการเพ่ือช่วยให้การรายงานธุรกรรมดงักลา่วทนัเวลาและสามารถตรวจพบ

ร่องรอยของกิจกรรมผิดปกติหรือน่าสงสยัได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเก่ียวกบับญัชีลกูค้ากลุม่ 3  กลุม่ท่ีต้องให้ความสนใจ

เป็นพิเศษ เช่น  PEPs  เป็นต้น   ตวัอยา่งระบบตามรายละเอียดข้อ  8.4  
 

 9.3 การกําหนดลกัษณะท่ีอาจถือเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถทําได้อย่างชดัเจน  ดงันัน้  ใน

เบือ้งต้นบริษัทจําเป็นต้องมีความเข้าใจและทราบถึงธุรกิจและแหล่งเงินของลกูค้าเพ่ือท่ีจะสามารถใช้       ดุลยพินิจได้อย่าง

รอบคอบวา่ธุรกรรมนัน้ผิดปกติหรือไม ่
 

 9.4 ตวัอย่างลกัษณะธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัหรือผิดปกติซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนัน้ปรากฏตาม

ประกาศของ กลต.  
 

 9.5 ในกรณีท่ีมีการตดัสนิใจวา่จะไมร่ายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัอย่างชดัเจนต่อ ปปง. เจ้าหน้าท่ีผู้ กํากบัดแูลควร

บนัทึกเหตผุลไว้  ทัง้นีใ้นการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยันัน้ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงว่าจะเก่ียวข้องกบัประเด็นเร่ืองภาษี

หรือไม ่ ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัอยู ่ควรรายงานธุรกรรมนัน้ตอ่  ปปง. โดยไมช่กัช้า 
 

 9.6 บริษัทหรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องไม่เปิดเผยให้ลกูค้าทราบว่าได้รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยันัน้ต่อ  ปปง.  

หลงัจากนัน้ ถ้าจําเป็นต้องสอบถามลกูค้าเพ่ิมเตมิ ควรระมดัระวงัอยา่งยิ่งเพ่ือให้แนใ่จวา่ลกูค้าไมรู้่ตวัวา่ช่ือของตนได้ถกูนําไปแจ้ง

ตอ่  ปปง. แล้ว 

 

10. ภาระหน้าที่ของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 

 10.1 บริษัทต้องจดัฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบันโยบายข้อกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่ง      ตอ่เน่ืองโดย 

  (1) พฒันาโครงการฝึกอบรม  และ 

  (2) ฝึกอบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายเพ่ือให้มคีวามรู้เก่ียวกบักฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัการฟอกเงิน ข้อบงัคบั นโยบาย 

และวิธีการในการป้องกนัการฟอกเงิน   รวมทัง้ความสําคญัของมาตรการ KYC/CDD ในการช่วยป้องกนัการ

ฟอกเงินและการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 10.2 บริษัทต้องดําเนินขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานมีความเข้าใจอยา่งเพียงพอในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 

  (1) ความรับผิดชอบและบทบาทของตนในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย 

  (2) นโยบายภายใน วิธีการ และการควบคุมว่าด้วย AML/CFT และสําหรับการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ   อนัควร

สงสยั 
 

 10.3 ควรเก็บบนัทกึเก่ียวกบัการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ทัง้หมด  รวมทัง้รายช่ือของพนกังานผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไว้ 
 

 10.4 บริษัทต้องแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี AML/CFT   ซึง่มีความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี:้  
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  (ก) การตรวจสอบการปฏิบตัิรวมถึงการสง่รายงาน STR   ตามกฎหมายฟอกเงิน  ประกาศสํานกังาน  และแนวทาง

ปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

  (ข) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเก่ียวกับนโยบายภายในวิธีการ และการควบคมุ    ว่าด้วย 

AML/CFT 

  (ค) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการของบริษัทอยา่งน้อยปีละครัง้ 
 

 10.5 บริษัทต้องดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ี AML /CFT  และบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ช่วยเจ้าหน้าท่ี AML/CFT สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้โดยอิสระ  รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าและข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีสามารถ

ทําได้อยา่งสมบรูณ์   
 

 10.6 บริษัทควรสนบัสนนุให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของการต่อต้าน

การฟอกเงินและการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและดแูลเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบั AML/CFT โดยทัว่ไป 

 

11. การจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
 

 11.1 เอกสารและข้อมลูซึง่ควรจดัเก็บไว้ได้แก่:  

  (1) ช่ือของลกูค้า บคุคลผู้ได้รับมอบอํานาจ  รวมทัง้การระบรุายช่ือของผู้ รับประโยชน์และผู้มีอํานาจควบคมุการทํา

ธุรกรรมในบญัชี  

  (2) ท่ีอยูแ่ละสถานท่ีติดตอ่ของลกูค้า และบคุคลผู้ได้รับมอบอํานาจ  

  (3) เอกสาร/หลกัฐานเก่ียวกบัการกําหนดตวัลกูค้าและการพิสจูน์ยนัลกูค้า  ในกระบวนการ  KYC/CDD  ซึ่งรวมถึง

หลกัฐานท่ีลกูค้าจดัหาให้และหลกัฐานซึง่บนัทกึหรือรวบรวมโดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

  (4) รายละเอียดของบญัชีธนาคารหรือแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

  (5) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัพร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมดงักลา่ว 

 

 11.2 บริษัทต้องบนัทึกและจดัเก็บเอกสารข้อมลูตาม 11.1 ไว้อย่างน้อยห้าปีนบัจากวนัท่ีปิดบญัชีหรือยตุิความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้า 

 

12. ลูกค้าเดิมก่อนวันที่ประกาศของ กลต.  มีผลบังคับใช้ 
 

 12.1 บริษัทต้องดําเนินการจดักลุม่ลกูค้ารายท่ีมีธุรกรรมเกิดขึน้ในช่วง  6  เดือนย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีประกาศของสํานกังาน 

กลต. มีผลบงัคบัใช้  เช่น   รายการซือ้/ขายหลกัทรัพย์   การโอนเงินหรือหุ้นเข้าออกผ่านบญัชี  ทัง้นี ้สําหรับลกูค้าท่ีจดัอยู่ในกลุม่  

1  และ 2   ของภาคผนวก ก นัน้ บริษัทต้องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีหลงัจากท่ีข้อบงัคบัของ กลต. 

เร่ิมมีผลบงัคบั   สว่นลกูค้าในกลุม่ 3 นัน้ บริษัทควรดําเนินกระบวนการ KYC/CDD     ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลงัจากท่ีประกาศ

ของสาํนกังาน กลต. มีผลใช้บงัคบั   
 

 12.2 สาํหรับลกูค้าท่ีไมม่ีธุรกรรมเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลงั บริษัทยงัไม่ต้องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD จนกระทัง่

ลกูค้าประสงค์ท่ีจะเร่ิมทําธุรกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทต้องดําเนินกระบวนการ KYC/CDD ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีเหลืออยู่

ตามข้อ 12.1 

 



ผู้แนะนําลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA) 

 

                                                            หน้าที่ 57 
 

13. การปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่เข้มงวดมากกว่า 
 

 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัและแนวทางท่ีออกภายใต้กฎหมายนีห้รือกฎหมายอ่ืนไม่สอดคล้องกับแนวทางฉบบันี ้บริษัทควรปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือแนวทางท่ีกําหนดไว้เข้มงวดกวา่ 

 

 

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