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แนวทางการปฏบิตังิาน 

เรื่อง การพจิารณากาํหนดวงเงนิซ้ือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

--------------------------------------------------------- 

เพือ่เป็นการกาํหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของสมาชกิในการพจิารณากาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้

รายย่อยใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

โดยอาศยัอาํนาจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื้อขาย

ล่วงหนา้ ขอ้ 9 โดยความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ สมาคมบริษทั

หลกัทรพัยไ์ทย ดว้ยความร่วมมอืของชมรมผูดู้แลการปฏบิตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์ และชมรมปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์ จงึ

กาํหนดแนวทางการปฏบิตังิาน เรื่อง การพจิารณากาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ เพือ่ใหส้มาชกิสมาคมถอื

ปฏบิตั ิดงัน้ี  

ขอ้ 1. ใหย้กเลกิแนวทางปฏบิตัิงานของบริษทัหลกัทรพัยใ์นการพจิารณากาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

ลูกคา้รายย่อย  ลงวนัที ่15 มกราคม 2550 

ขอ้ 2. ในแนวทางการปฏบิตังิานน้ี  

“สมาคม” หมายความวา่ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย  

“สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย  

“ลูกคา้” หมายความวา่ ลูกคา้รายย่อยทีไ่มใ่ช่ลูกคา้สถาบนั  

 นอกเหนือจากคาํที่บญัญตัิไวข้า้งตน้ ใหค้าํที่ปรากฏในแนวทางการปฏบิตัิงานฉบบัน้ีมคีวามหมายเป็นไปตาม

นิยามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ง

การบรหิารงาน ระบบงาน และการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้  

ขอ้ 3. สมาชิกควรกาํหนดระเบยีบวธิีปฏิบตัิในการพจิารณากาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที่เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยระเบยีบวธิปีฏบิตัดิงักลา่วควรครอบคลุมอย่างนอ้ยในเรื่องต่างๆตามแนวทางการปฏบิตังิานน้ี 

ขอ้ 4. การกาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

โดยที่การกาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้เป็นการกาํหนดอาํนาจซื้อของลูกคา้ซึ่งจะมผีลกระทบต่อ

ความเสี่ยงของสมาชิกหากลูกคา้ผดินดัชาํระหน้ีหรือส่งมอบหลกัทรพัยล์่าชา้ ดงันัน้ สมาชิกควรมกีารกาํหนดวงเงนิของ

ลูกคา้ต่อราย เทยีบเคียงกบัขนาดของเงนิกองทนุของสมาชกิอย่างเหมาะสม เพือ่มใิหเ้กิดการกระจกุตวัในการใหว้งเงนิแก่

ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมากเกินไป รวมท ัง้เพือ่มใิหส้มาชกิใหว้งเงนิลูกคา้สูงเกินฐานะของบริษทั อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อ

เสถยีรภาพของระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยโ์ดยรวม 
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นอกจากการกําหนดขนาดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่เหมาะสมกบับริษทัแลว้ สมาชิกควรกาํหนดวงเงนิให ้

เหมาะสมกบัลูกคา้ โดยพจิารณาความสามารถในการชาํระหน้ี การรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ (KYC/CDD) ตามระเบยีบของสมาชกิ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

4.1 กรณีลูกคา้บคุคลธรรมดา 

  สมาชกิควรวเิคราะหค์วามสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ดว้ยความรอบคอบรดักุม โดยตรวจสอบ

ความม ัน่คง สมํา่เสมอ และความสมเหตุสมผลของฐานะการเงนิ แหล่งที่มาของรายไดจ้ากอาชีพหรือธุรกิจหลกั และ

ทรพัยส์นิทีลู่กคา้นาํมาแสดงต่อสมาชกิ รวมท ัง้เอกสารทีป่ระกอบการพจิารณาควรมาจากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น 

  (1) เอกสารแสดงรายการทรพัยส์นิทีลู่กคา้นาํมาแสดงต่อสมาชกิ ควรเป็นเอกสารทีแ่สดงถงึทรพัยส์นิที่

มสีภาพคลอ่งและปลอดจากภาระผูกพนัและเพยีงพอต่อการพจิารณากาํหนดวงเงนิ และความสมเหตสุมผลของการเป็นผู ้

มกีรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิ เช่น บญัชเีงนิฝากธนาคารเฉลีย่ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดอืน พนัธบตัร บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิที่

สถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก หุน้กู ้หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยวงเงนิทีลู่กคา้ไดร้บัไมค่วรเกิน 3 เท่าของ

มลูค่าเฉลีย่รวมของทรพัยส์นิทีน่าํมาแสดงดงักลา่ว    

  ในกรณีทีเ่อกสารแสดงรายการทรพัยส์นิทีลู่กคา้นาํมาแสดงระบถุงึทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีลู่กคา้มี

ไวก้บัสมาชิกอื่น หลกัทรพัยน์ ัน้ควรเป็นหลกัทรพัยท์ี่ปลอดจากภาระผูกพนั และปรากฏขอ้มลูเพยีงพอที่จะแสดงใหเ้ห็น

ความเคลือ่นไหวของหลกัทรพัยใ์นบญัช ีเช่น  

(ก) รายงานการเคลือ่นไหวของหลกัทรพัย ์(movement)  

(ข) การซื้อขายหรอืยอดหลกัทรพัยค์งเหลอืรายเดอืนยอ้นหลงัมากกวา่ 1 เดอืน 

   โดยวงเงนิทีลู่กคา้ไดร้บัไมค่วรเกนิ 1 เท่าของมลูค่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีอ่ยู่กบัสมาชกิอืน่ทีน่าํมาแสดง  

  อย่างไรก็ตามสมาชิกอาจนาํยอดทรพัยส์ินคงเหลอืล่าสุด หรือยอดทรพัยส์ินสูงสุดที่นาํมาแสดงมา

พจิารณาร่วมดว้ยได ้โดยบรษิทัสมาชกิควรพจิารณาเอกสารทางการเงนิอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผล  

  ท ัง้น้ี การคาํนวณมูลค่าเฉลี่ยของทรพัยส์ิน อาจใชก้ารคาํนวณแบบ simple average หรือ 

weighted average ตามเวลา ตามความเหมาะสมกบัปรมิาณขอ้มลูหรอืลกัษณะขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ 

  (2) หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน หลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าของรายไดห้รือประวตักิารเดนิบญัชธีนาคาร โดย

วงเงนิที่ลูกคา้จะไดร้บัไม่ควรเกิน 12 เท่าของรายไดป้ระจาํต่อเดือน ท ัง้น้ี ในกรณีที่ลูกคา้มรีายไดป้ระจาํจากการใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิ (เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต)์ สมาชิกควรตรวจสอบรายไดแ้ละแหล่งที่มาของรายไดจ้ากหลกัฐานที่น่าเชื่อถอืได ้

เป็นสาํคญั  

  (3) สาํหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นเจา้ของกิจการ วงเงนิทีไ่ดร้บัไม่ควรเกิน 1 เท่าของผลคูณระหว่างส่วนของผูถ้อื

หุน้กบัสดัส่วนการถอืหุน้ของลูกคา้ในกจิการดงักลา่ว 

4.2 กรณีลูกคา้นิตบิคุคล 

  สมาชกิควรพจิารณางบการเงนิปีล่าสุดทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ ซึง่ไดแ้ก่ งบดุล งบกาํไรขาดทนุ และ

งบกระแสเงนิสด (ถา้ม)ี โดยวงเงนิทีลู่กคา้นิตบิคุคลจะไดร้บัไมค่วรเกนิ 1 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิดงักลา่ว 

4.3 กรณีบญัช ีCash Balance  

  ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัช ีCash Balance สมาชกิควรพจิารณาใหว้งเงนิในการซื้อขายไม่เกินเงนิสดหรือเงนิค่า

ขายหลกัทรพัยท์ี่วางเป็นหลกัประกนัในการชาํระราคา ซึ่งในกรณีน้ีบริษทัควรนําขอ้มูลจากการทาํการรูจ้กัลูกคา้และ

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) มาพจิารณากาํหนดเกณฑจ์าํนวนเงนิรบัโอนสาํหรบัลูกคา้แต่ละ

รายหรือแต่ละกลุ่ม และในกรณีที่ลูกคา้ไม่ไดแ้สดงเอกสารเกี่ยวกบัฐานะการเงนิของลูกคา้ เกณฑจ์าํนวนเงนิดงักล่าวไม่

ควรเกนิ 500,000 บาท หากลูกคา้มกีารโอนเงนิเขา้มาสูงกว่าเกณฑจ์าํนวนเงนินัน้บ่อยครัง้หรืออย่างมนียัสาํคญั ทางบริษทั

จะตอ้งดาํเนินการทบทวนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) รวมท ัง้ทบทวน

ฐานะการเงนิของลูกคา้ หากพบว่าขอ้มลูในการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไม่เพยีงพอเมือ่
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เทยีบกบัจาํนวนเงนิที่โอนเขา้มา ใหด้าํเนินการกระบวนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้

เพิม่เตมิ 

  โดยการทบทวนฐานะการเงนิของลูกคา้ควรมเีอกสารหลกัฐานสนบัสนุนการทบทวนทาํนองเดียวกบั

การพจิารณาความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ กรณีลูกคา้ปจัจุบนัของบริษทัอาจใชข้อ้มูลมูลค่าทรพัยส์นิที่มอียู่กบั

บรษิทัสุทธทิีป่ลอดภาระผูกพนัเป็นแนวทางในการกาํหนดเกณฑจ์าํนวนเงนิ 

  อน่ึง สมาชิกควรวเิคราะหแ์ละกาํหนดขนาดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้โดยพจิารณาถงึตวัตน

ของลูกคา้ พฤตกิรรมทีอ่าจบ่งชี้ถงึการเป็น Nominee ของบคุคลอืน่ดว้ย 

ขอ้ 5. ข ัน้ตอนการพจิารณาและผูม้อีาํนาจในการอนุมตัวิงเงนิ  

โดยทีส่มาชกิควรมกีารพจิารณากาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยท์ีร่ดักมุและรอบคอบเพยีงพอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่า

สมาชิกกาํหนดวงเงนิไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรบัได ้

สมาชกิจงึควรกาํหนดข ัน้ตอนการพจิารณาและอนุมตัวิงเงนิ ดงัน้ี 

5.1 สมาชิกควรกาํหนดผูม้อีาํนาจอนุมตัวิงเงนิในแต่ละลาํดบัช ัน้ไวใ้หช้ดัเจน และในกรณีที่เป็นการอนุมตัิ

วงเงนิจาํนวนสูง สมาชิกควรเพิ่มความรดักุมในการพจิารณามากยิ่งขึ้น เช่น ควรผ่านการพจิารณาของบุคคลหรือคณะ

บคุคลทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบอาํนาจอนุมตั ิคณะกรรมการพจิารณาวงเงนิ (credit committee) หรือคณะกรรมการ

บรษิทั เป็นตน้ 

5.2 ในการขออนุมตัิและการอนุมตัิวงเงนิ ผูข้ออนุมตัิและผูอ้นุมตัิควรจดัทาํบนัทกึความเห็นและเหตุผล

ประกอบการพจิารณาที่ชดัเจนในทุกข ัน้ตอนของการพจิารณาวงเงนิ เช่น เจา้หนา้ที่การตลาด ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ที่

การตลาด ผูอ้นุมตัิวงเงนิตามลาํดบัช ัน้ และในกรณีผูท้ี่เกี่ยวขอ้งมคีวามเห็นไม่สอดคลอ้งกนั ควรจะบนัทึกความเห็น

ดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 

  5.3 ผูอ้นุมตัิวงเงนิควรพจิารณาอนุมตัิตามหลกัเกณฑท์ี่สมาชิกกาํหนด ในกรณีวงเงนิที่ขออนุมตัิสูงกว่า

เกณฑท์ีก่าํหนด สมาชกิควรมขี ัน้ตอนดาํเนินการเพิม่เตมิดงัน้ี 

   5.3.1 กรณีวงเงนิที่ขออนุมตัิอยู่ในข่ายที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมอบอาํนาจ

อนุมตัไิวต้ามลาํดบัช ัน้จะพจิารณาอนุมตัไิด ้

  (1) ผูข้ออนุมตัคิวรจดัทาํบนัทกึความเหน็และเหตผุลโดยละเอยีดเสนอต่อบคุคลหรือคณะบคุคลเพือ่

พจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  

  (2) ในการพจิารณาวงเงนิ บคุคลหรอืคณะบคุคลควรระบเุหตผุลทีช่ดัเจนในการอนุมตัวิงเงนิ  

  (3) บคุคลหรือคณะบคุคลควรจดัทาํรายงานการพจิารณาอนุมตัวิงเงนิตาม 5.3.1(2) ของลูกคา้ทีข่อ

อนุมตัวิงเงนิสูงกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ ในการประชมุคร ัง้แรกภายหลงัจากทีม่กีาร

พจิารณาอนุมตัวิงเงนิดงักล่าว ซึง่ไม่ควรเกิน 3 เดอืนนบัจากวนัทีบ่คุคลหรือคณะบคุคลไดพ้จิารณาอนุมตัวิงเงนินัน้ ใน

กรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไมเ่หน็ดว้ยกบัการอนุมตัวิงเงนิใหลู้กคา้รายใด สมาชกิควรทบทวนวงเงนิของลูกคา้รายนัน้ทนัท ี 

  ท ัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบหมายใหค้ณะบคุคลดูแลตดิตามรายการทีอ่นุมตัต่ิางจากแนวทางที่

บรษิทักาํหนดและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีทีเ่ป็นรายการทีม่นียัสาํคญั 

   5.3.2 กรณีวงเงนิทีข่ออนุมตัไิมอ่ยู่ในขา่ยทีบ่คุคลหรอืคณะบคุคลตาม 5.3.1 จะพจิารณาอนุมตัไิด ้ 

  (1) ผูข้ออนุมตัคิวรจดัทาํบนัทกึความเหน็และเหตผุลโดยละเอยีดเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่

พจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  

  (2) ในการพจิารณาวงเงนิ คณะกรรมการบรษิทัควรระบเุหตผุลทีช่ดัเจนในการอนุมตัวิงเงนิ 



 

การพิจารณากาํหนดวงเงินซ้ือขายหลกัทรพัยข์องลกูค้า 
หน้า 4 / 6 

 

  5.4 สมาชกิควรจดัเก็บและเรยีกดูขอ้มลูของลูกคา้ทีส่มาชกิใหว้งเงนิไม่เป็นไปตามขอ้ 4. การกาํหนดวงเงนิ

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ ไดท้นัทเีมือ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ 

  5.5 ในกรณีที่มเีหตุจาํเป็นที่สมาชิกเห็นสมควรจะพจิารณาเพิ่มวงเงนิช ัว่คราวใหแ้ก่ลูกคา้ สมาชิกควร

กาํหนดข ัน้ตอนการพิจารณาและผูม้อีาํนาจอนุมตัิวงเงนิช ัว่คราว รวมท ัง้ระบุเหตุผลและระยะเวลาของวงเงนิช ัว่คราว

ดงักลา่วใหช้ดัเจน เช่น 

  ในกรณีทีก่ารขออนุมตัิวงเงนิช ัว่คราวขา้งตน้อาจทาํใหว้งเงนิของลูกคา้สูงกว่าเกณฑป์กติ (เช่น เกณฑ์

ปกติกาํหนดวงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท สมาชิกอนุมตัิวงเงนิตอนที่เปิดบญัชี 800,000 บาท และจะขออนุมตัิวงเงนิ

ช ัว่คราวเกินกว่า 200,000 บาท) สมาชกิควรปฏบิตัใินทาํนองเดยีวกบัการพจิารณาอนุมตัวิงเงนิสูงกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดตาม 

5.3.1 หรอื 5.3.2 โดยอนุโลม 

   ในการเพิม่วงเงนิช ัว่คราวดงักล่าว สมาชกิควรกาํหนดอตัราสูงสุดของวงเงนิช ัว่คราวตามสดัส่วนของ

วงเงนิเดมิทีจ่ะไมท่าํใหว้งเงนิของลูกคา้เพิม่ขึ้นอย่างมนียัสาํคญั (เช่น วงเงนิช ัว่คราวไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของวงเงนิเดมิ) 

  นอกจากน้ี สมาชกิควรดาํเนินการทีส่ามารถทาํใหม้ ัน่ใจไดว้่า การเพิม่วงเงนิช ัว่คราวเป็นการอนุมตัเิพือ่

ประโยชนใ์นการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นคร ัง้คราวเท่านัน้และควรกลบัไปสู่วงเงนิเดมิโดยเร็ว ซึ่งหากสมาชิกมกีารอนุมตัิ

วงเงนิช ัว่คราวใหลู้กคา้รายใดบ่อยครัง้ สมาชกิควรพจิารณาทบทวนวงเงนิของลูกคา้รายนัน้โดยไมช่กัชา้ 

 ขอ้ 6. การทบทวนและการระงบัวงเงนิของลูกคา้  

 เพือ่ใหก้ารกาํหนดวงเงนิของลูกคา้เป็นปจัจุบนัและเหมาะสมกบัขอ้มลูลูกคา้ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไป สมาชิก

ควรทบทวนวงเงนิของลูกคา้อย่างนอ้ยปีละครัง้ ยกเวน้ในกรณีต่อไปน้ีที่สมาชิกควรทบทวนวงเงนิทนัทหีรืออาจพจิารณา

ระงบัการซื้อขายของลูกคา้ 

  6.1  ลูกคา้มกีารเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี เช่น 

ลูกคา้มกีารชาํระหน้ีล่าชา้ ลูกคา้ผดินดัชาํระหน้ี ลูกคา้ใชเ้งนิกูย้ืมนอกระบบ ธุรกิจลูกคา้ประสบความเสียหาย ลูกคา้มี

หน้ีสนิลน้ พน้ตวั เป็นตน้ หรือพบความผดิปกติในขอ้มลูสาํคญัที่ใชป้ระกอบการพจิารณาวงเงนิ เช่น การโอนหุน้ที่ใชใ้น

การเพิม่วงเงนิออกในเวลาไมน่านหลงัไดร้บัการพจิารณาเพิม่วงเงนิ 

 6.2  ลูกคา้มีพฤติกรรมซื้อขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะที่อาจไม่เหมาะสม  ซึ่งมีผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลง 

หรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลงอนัไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด (false market) หรอืตามทีต่ลาดหลกัทรพัยม์ขีอ้สงัเกต  

 6.3  ลูกคา้มพีฤติกรรมที่อาจเขา้ข่ายการดาํเนินการที่เป็นการฟอกเงนิหรือการซื้อขายเป็นกลุ่ม หรือเป็น 

nominee  

  ท ัง้น้ี ในการทบทวนวงเงนิและการระงบัวงเงนิของลูกคา้ บริษทัอาจเลอืกใชเ้กณฑต์ามที่กาํหนดหรือ

พจิารณาจากประวตักิารซื้อขายและการชาํระราคาซื้อขายของลูกคา้ 

  นอกเหนือจากการทบทวนวงเงนิใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ สมาชิกควร

พิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลกัทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ โดยไม่เพิ่มวงเงินซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องลูกคา้จากการพิจารณาเพียงขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ผ่านมา หรือประวตัิไม่เคยผิดนดัชาํระหน้ี       

ในกรณีทีส่มาชกิทราบวา่ ลูกคา้มพีฤตกิรรมการลงทนุในลกัษณะซื้อขายเร็ว หรอืซื้อขายตามขา่วลอื หรือซื้อขายหลกัทรพัย์

ทีม่คีวามผนัผวนสูง โดยอาจไมค่าํนึงถงึปจัจยัพื้นฐาน หรอืลูกคา้มกีารซื้อขายกระจกุตวัในหุน้ทีอ่ยู่ใน Turnover list หรือ

มปีระวตัิการซื้อขายไม่เหมาะสม เช่น ลูกคา้เคยถูกลงโทษหรือกล่าวโทษจากหน่วยงานทางการ  สมาชิกควรพจิารณา

กาํหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยใ์หลู้กคา้ดงักล่าว ดว้ยความเขม้งวดกว่าปกต ิ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กิดปญัหาการผดินดัชาํระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรพัยข์องลูกคา้อนัอาจส่งผลกระทบต่อฐานะของสมาชิก และเพือ่มใิหก้ารซื้อขายหลกัทรพัยข์อง
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ตวัอย่างต่าง ๆ เกี่ยวกบัเรื่องการกาํหนดวงเงนิซ้ือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

ตวัอย่างที่แสดงถงึความไม่เหมาะสมในเอกสารหรอืขอ้มูลประกอบการพจิารณากาํหนดวงเงนิใหลู้กคา้ตามขอ้ 4 

1. ลูกคา้ไมม่เีอกสารประกอบหรอืรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเป็นเจา้ของกจิการ 

2. แหล่งรายไดไ้ม่ชดัเจนและไม่มหีลกัฐานยืนยนัขอ้มูลที่ลูกคา้ให ้เช่น ลูกคา้แจง้ว่าไดร้บัมรดก หรือไดร้บัรายไดห้รือ

ทรพัยส์นิจากคู่สมรส แต่ไม่นาํส่ง Bank statement เพือ่ประกอบการพจิารณา หรือจาํนวนเงนิใน Bank statement    

ไมส่ะทอ้นถงึมลูค่าทีแ่จง้ไว ้

3. ลูกคา้ระบุว่ามหีุน้ใน portfolio แต่ไม่มหีลกัฐานหรือมหีลกัฐานที่ไม่สามารถใชย้นืยนัว่าลูกคา้มหีุน้ดงักล่าวจริง โดย

ตวัอย่างที่อาจแสดงไดว้่าลูกคา้เป็นเจา้ของหลกัทรพัยใ์น portfolio ไดแ้ก่ รายงานยอดคงเหลอืทรพัยส์ินของลูกคา้ 

(statement) ทีลู่กคา้ไดจ้ากสมาชกิอืน่ เป็นตน้ 

4. ลูกคา้ไม่มหีลกัฐานประกอบแสดงแหล่งทีม่าของรายไดท้ีช่ดัเจน เช่น รายการใน statement มกีารเคลือ่นไหวของเงนิ

ในบญัชหีลกัหมืน่บาท แต่แจง้รายไดสู้งถงึหลกัแสนบาทต่อเดอืน 

5. การใหว้งเงนิแก่ลูกคา้จากยอดเงนิฝากทีสู่งสุดใน statement โดยไม่พจิารณาขอ้มลูทีป่รากฏในรายการอื่นๆ ประกอบ 

ซึง่อาจไมแ่สดงถงึความสามารถในการชาํระหน้ีทีแ่ทจ้รงิ 

6. วธิีการคาํนวณจาํนวนเงนิฝากธนาคารเฉลี่ยยอ้นหลงั 3 เดือน ไม่เหมาะสม เช่น การนาํตวัเลขสูงสุด และตํา่สุดใน 

Bank statement มาหาค่าเฉลีย่ หรือ นาํตวัเลขสูงสุดมาคูณ 2 เท่า โดยไม่ไดเ้ฉลีย่ ทาํใหก้ารประเมนิความสามารถใน

การชาํระหน้ีของลูกคา้ไมส่มเหตสุมผล 

7. บญัชีเงนิฝากธนาคารของลูกคา้ที่ปรากฏขอ้มลูยอ้นหลงัที่นาํมาใชพ้จิารณากาํหนดวงเงนิมรีายการไม่สม ํา่เสมอ โดยมี

ยอดสูงสุดที่แตกต่างจากยอดอื่นอย่างกา้วกระโดดและไม่มเีหตุอนัสมควร และบางกรณีมกีารถอนยอดท ัง้หมดหรือใน

จาํนวนทีม่นียัสาํคญัออกในวนัถดัไปหรอืทยอยถอนออกในระยะเวลาอนัใกล ้

ตวัอย่างกรณีที่บริษทัควรทบทวนวงเงนิซ้ือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้และรวมถึงทบทวนการทํา KYC/CDD ตามขอ้ 4 

และ ขอ้ 6 

1. ลูกคา้โอนเงนิหรือหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีเพื่อเพิ่มวงเงนิ และมกีารโอนเงนิหรือหลกัทรพัยด์งักล่าวออกไปยงับญัชีของ

ตนเอง หรอืบคุคลอืน่ทีบ่รษิทัแห่งอืน่ซึง่อาจหมายถงึลูกคา้มกีารใชห้ลกัทรพัยเ์ดมิเวยีนเป็นหลกัประกนัเพิม่วงเงนิอกีหลาย

บรษิทั 

2. มกีารขอเพิม่วงเงนิเพิม่จาํนวนมากในระยะเวลาอนัส ัน้ 

3. ลูกคา้มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการรบัเอกสาร เปลีย่น email ในการตดิต่อ เปลีย่นลายเซน็หลงัเริ่มซื้อขายไมน่าน หรือ

มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่มากกวา่ 1 ครัง้ในระยะเวลาใกลเ้คยีง 

4. ลูกคา้หลายรายมกีารใชท้ีอ่ยู่ตดิต่อหรอื email address หรอื IP address เดยีวกนั 

5. ลูกคา้ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้งมขีอ้สงัเกต 

6. ลูกคา้ทีม่กีารส่งคาํส ัง่ซื้อขายทีอ่าจไมเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

7. ลูกคา้ทีซ่ื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้เกณฑ ์Cash Balance จาํนวนมากเมือ่เทยีบกบัการซื้อขายรวมของลูกคา้ 

8. ลูกคา้มกีารโอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชไีปยงับคุคลอืน่ในจาํนวนครัง้และปรมิาณทีเ่กนิความเหมาะสม 

9. ลูกคา้มกีารโอนเงนิเขา้ออกถี ่และลูกคา้มเีลขทีบ่ญัชใีนการรบัโอนหลายบญัช ี

10. ลูกคา้ที่มเีอกสาร เช่น ใบยืนยนัซื้อขายหลกัทรพัย ์รายการแสดงทรพัยส์ิน ตีคืนกลบัเป็นประจาํบ่อยคร ัง้ โดยไม่

สามารถหาสาเหตหุรอืตดิต่อลูกคา้ได ้

11. ลูกคา้ทีม่รีายการทีอ่าจเขา้ขา่ยธุรกรรมตอ้งสงสยั (STR) 


