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- ฉบบัประมวล - 

 

แนวทางการปฏบิตัิงาน 

เรื่อง การพจิารณาก าหนดวงเงนิซ้ือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

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

เพือ่เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของสมาชกิในการพจิารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้

รายย่อยใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ  

โดยอาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื้อขาย

ล่วงหนา้ ขอ้ 9 โดยความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ สมาคมบริษทั

หลกัทรพัยไ์ทย ดว้ยความร่วมมือของชมรมผูดู้แลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์และชมรมปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์จึง

ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน เรื่อง การพิจารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ เพื่อใหส้มาชิกสมาคมถือ

ปฏบิตั ิดงันี้  

ขอ้ 1. ใหย้กเลกิแนวทางปฏิบตัิงานของบริษทัหลกัทรพัยใ์นการพิจารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

ลูกคา้รายย่อย  ลงวนัที ่15 มกราคม 2550 

ขอ้ 2. ในแนวทางการปฏบิตัิงานนี้  

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย  

“สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย  

“ลูกคา้” หมายความว่า ลูกคา้รายย่อยทีไ่ม่ใช่ลูกคา้สถาบนั  

 นอกเหนือจากค าที่บญัญตัิไวข้า้งตน้ ใหค้ าที่ปรากฏในแนวทางการปฏิบตัิงานฉบบันี้มีความหมายเป็นไปตาม

นิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ง

การบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลว่งหนา้  

ขอ้ 3. สมาชิกควรก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิในการพิจารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลูกคา้ที่เป็น  

ลายลกัษณ์อกัษรและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยระเบยีบวธิีปฏบิตัดิงักลา่วควรครอบคลุมอย่างนอ้ยในเรื่องต่างๆตามแนวทางการปฏบิตังิานนี้ 

ขอ้ 4. การก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

โดยที่การก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้เป็นการก าหนดอ านาจซื้อของลูกคา้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ความเสี่ยงของสมาชิกหากลูกคา้ผดินดัช าระหนี้หรือส่งมอบหลกัทรพัยล์่าชา้ ดงันัน้ สมาชิกควรมีการก าหนดวงเงนิของ

ลูกคา้ต่อราย เทยีบเคียงกบัขนาดของเงนิกองทุนของสมาชกิอย่างเหมาะสม เพื่อมใิหเ้กิดการกระจุกตวัในการใหว้งเงนิแก่

ลูกคา้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทัง้เพื่อมใิหส้มาชิกใหว้งเงนิลูกคา้สูงเกินฐานะของบริษทั อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อ

เสถยีรภาพของระบบช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยโ์ดยรวม 
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นอกจากการก าหนดขนาดวงเงินซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่เหมาะสมกบับริษทัแลว้ สมาชิกควรก าหนดวงเงินให ้

เหมาะสมกบัลูกคา้ โดยพจิารณาความสามารถในการช าระหนี้  การรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ (KYC/CDD) ตามระเบยีบของสมาชกิ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

4.1 กรณีลูกคา้บคุคลธรรมดา 

  สมาชิกควรวเิคราะหค์วามสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้ดว้ยความรอบคอบรดักุม โดยตรวจสอบ

ความม ัน่คง สม า่เสมอ และความสมเหตุสมผลของฐานะการเงนิ แหล่งที่มาของรายไดจ้ากอาชีพหรือธุรกิจหลกั และ

ทรพัยส์นิทีลู่กคา้น ามาแสดงต่อสมาชกิ รวมทัง้เอกสารทีป่ระกอบการพจิารณาควรมาจากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น 

  (1) เอกสารแสดงรายการทรพัยส์นิทีลู่กคา้น ามาแสดงต่อสมาชกิ ควรเป็นเอกสารทีแ่สดงถงึทรพัยส์นิที่

มสีภาพคล่องและปลอดจากภาระผูกพนัและเพยีงพอต่อการพจิารณาก าหนดวงเงนิ และความสมเหตุสมผลของการเป็นผู ้

มกีรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิ เช่น บญัชเีงนิฝากธนาคารเฉลีย่ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดอืน พนัธบตัร บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิที่

สถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก หุน้กู ้หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยวงเงนิทีลู่กคา้ไดร้บัไม่ควรเกิน 3 เท่าของ

มลูค่าเฉลีย่รวมของทรพัยส์นิทีน่ ามาแสดงดงักลา่ว    

  ในกรณีทีเ่อกสารแสดงรายการทรพัยส์นิทีลู่กคา้น ามาแสดงระบถุงึทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัทรพัยท์ี่ลูกคา้มี

ไวก้บัสมาชิกอื่น หลกัทรพัยน์ ัน้ควรเป็นหลกัทรพัยท์ี่ปลอดจากภาระผูกพนั และปรากฏขอ้มูลเพียงพอที่จะแสดงใหเ้ห็น

ความเคลือ่นไหวของหลกัทรพัยใ์นบญัช ีเช่น  

(ก) รายงานการเคลือ่นไหวของหลกัทรพัย ์(movement)  

(ข) การซื้อขายหรือยอดหลกัทรพัยค์งเหลอืรายเดอืนยอ้นหลงัมากกว่า 1 เดอืน 

   โดยวงเงนิทีลู่กคา้ไดร้บัไม่ควรเกิน 1 เท่าของมลูค่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีอ่ยู่กบัสมาชกิอื่นทีน่ ามาแสดง  

  อย่างไรก็ตามสมาชิกอาจน ายอดทรพัยส์ินคงเหลอืล่าสุด หรือยอดทรพัยส์ินสูงสุดที่น ามาแสดงมา

พจิารณาร่วมดว้ยได ้โดยบริษทัสมาชกิควรพจิารณาเอกสารทางการเงนิอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผล  

  ทัง้นี้ การค านวณมลูค่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิ อาจใชก้ารค านวณแบบ simple average หรือ weighted 

average ตามเวลา ตามความเหมาะสมกบัปริมาณขอ้มลูหรือลกัษณะขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ 

  (2) หนงัสอืรบัรองเงนิเดือน หลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าของรายไดห้รือประวตัิการเดนิบญัชธีนาคาร โดย

วงเงนิที่ลูกคา้จะไดร้บัไม่ควรเกิน 12 เท่าของรายไดป้ระจ าต่อเดือน ท ัง้นี้  ในกรณีที่ลูกคา้มีรายไดป้ระจ าจากการใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิ (เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต)์ สมาชิกควรตรวจสอบรายไดแ้ละแหล่งที่มาของรายไดจ้ากหลกัฐานที่น่าเชื่อถือได ้

เป็นส าคญั  

  (3) ส าหรบัลูกคา้ที่เป็นเจา้ของกิจการ วงเงนิที่ไดร้บัไม่ควรเกิน 1 เท่าของผลคูณระหว่างส่วนของผูถ้อื

หุน้กบัสดัส่วนการถอืหุน้ของลูกคา้ในกิจการดงักลา่ว 

4.2 กรณีลูกคา้นิตบิคุคล 

  สมาชิกควรพจิารณางบการเงนิปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ ซึ่งไดแ้ก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน และ

งบกระแสเงนิสด (ถา้ม)ี โดยวงเงนิทีลู่กคา้นิตบิคุคลจะไดร้บัไม่ควรเกิน 1 เท่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิดงักลา่ว 

4.3
1  กรณีบญัช ีCash Balance  

ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชี Cash Balance สมาชกิควรพจิารณาใหว้งเงนิในการซื้อขายไม่เกินเงนิสดหรือเงนิค่า

ขายหลกัทรพัยท์ี่วางเป็นหลกัประกนัในการช าระราคา ซึ่งในกรณีนี้บริษทัควรน าขอ้มูลจากการท าการรูจ้กัลูกคา้และ

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ (KYC/CDD) มาพจิารณาก าหนดเกณฑจ์ านวนเงนิรบัโอนส าหรบัลูกคา้แต่ละ

รายหรือแต่ละกลุม่  

 
1
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยแนวทางการปฏบิตังิาน เรื่อง การพจิารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564 
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ในกรณีที่ลูกคา้ไม่ไดแ้สดงเอกสารเกี่ยวกบัฐานะการเงนิของลูกคา้ เกณฑจ์ านวนเงนิดงักล่าวไม่ควร

เกิน 500,000 บาท  อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกมีกระบวนการหรือข ัน้ตอนในการพิจารณาปจัจยัเชิงคุณภาพดา้นอื่ น

ประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม อาท ิอาชีพ ต าแหน่งงาน รายได ้แหล่งที่มาของรายได ้สถานที่ท  างาน หรือ อายุ เป็นตน้ 

โดยขอ้มูลที่น ามาพจิารณามาจากแหล่งที่เชื่อถอืไดแ้ละมคีวามสมเหตุสมผล และพจิารณาจากขอ้มูลหลายปจัจยัร่วมกนั  

สมาชกิอาจพจิารณาก าหนดเกณฑจ์ านวนเงนิรบัโอนเพิ่มได ้แต่ท ัง้นี้ เกณฑจ์ านวนเงนิรบัโอนภายหลงัการพจิารณาปจัจยัเชิง

คุณภาพเพิม่เตมิ ไม่ควรเกิน 1,000,000 บาท  

หากลูกคา้มกีารโอนเงนิเขา้มาหรือยอดเงนิโอนสะสมสูงกว่าเกณฑจ์ านวนเงนินัน้บ่อยครัง้หรืออย่างมี

นัยส าคัญ ทางบริษทัจะตอ้งด าเนินการทบทวนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ 

(KYC/CDD) รวมทัง้ทบทวนฐานะการเงนิของลูกคา้ หากพบว่าขอ้มูลในการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง

เกี่ยวกบัลูกคา้ไม่เพยีงพอเมือ่เทยีบกบัจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้มา ใหด้ าเนินการกระบวนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบ

ขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้เพิม่เตมิ 

โดยการทบทวนฐานะการเงนิของลูกคา้ควรมเีอกสารหลกัฐานสนบัสนุนการทบทวนท านองเดียวกบัการ

พจิารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้ กรณีลูกคา้ปจัจุบนัของบริษทัอาจใชข้อ้มูลมูลค่าทรพัยส์นิทีม่อียู่กบับริษทั

สุทธิทีป่ลอดภาระผูกพนัเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑจ์ านวนเงนิ 

อนึ่ง สมาชิกควรวเิคราะหแ์ละก าหนดขนาดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้โดยพจิารณาถึงตวัตน

ของลูกคา้ พฤตกิรรมทีอ่าจบ่งชี้ถงึการเป็น Nominee ของบคุคลอื่นดว้ย 

ขอ้ 5. ข ัน้ตอนการพจิารณาและผูม้อี  านาจในการอนุมตัวิงเงนิ  

โดยทีส่มาชกิควรมกีารพจิารณาก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยท์ีร่ดักุมและรอบคอบเพยีงพอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่า

สมาชิกก าหนดวงเงินไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรบัได ้

สมาชกิจงึควรก าหนดข ัน้ตอนการพจิารณาและอนุมตัวิงเงนิ ดงันี้ 

5.1 สมาชิกควรก าหนดผูม้อี านาจอนุมตัิวงเงนิในแต่ละล าดบัช ัน้ไวใ้หช้ดัเจน และในกรณีที่เป็นการอนุมตัิ

วงเงนิจ านวนสูง สมาชิกควรเพิ่มความรดักุมในการพิจารณามากยิ่งขึ้น เช่น ควรผ่านการพิจารณาของบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมอบอ านาจอนุมตัิ คณะกรรมการพจิารณาวงเงนิ (credit committee) หรือคณะกรรมการ

บริษทั เป็นตน้ 

5.2 ในการขออนุมตัิและการอนุมตัิวงเงนิ ผูข้ออนุมตัิและผูอ้นุมตัิควรจดัท าบนัทกึความเห็นและเหตุผล

ประกอบการพจิารณาที่ชดัเจนในทุกข ัน้ตอนของการพจิารณาวงเงนิ เช่น เจา้หนา้ที่การตลาด ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ที่

การตลาด ผูอ้นุมตัิวงเงนิตามล าดบัช ัน้ และในกรณีผูท้ี่เกี่ยวขอ้งมีความเห็นไม่สอดคล อ้งกนั ควรจะบนัทึกความเห็น

ดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 

  5.3 ผูอ้นุมตัิวงเงนิควรพิจารณาอนุมตัิตามหลกัเกณฑท์ี่สมาชิกก าหนด ในกรณีวงเงนิที่ขออนุมตัิสูงกว่า

เกณฑท์ีก่ าหนด สมาชกิควรมขี ัน้ตอนด าเนินการเพิม่เตมิดงันี้ 

   5.3.1 กรณีวงเงินที่ขออนุมตัิอยู่ในข่ายที่บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมอบอ านาจ

อนุมตัไิวต้ามล าดบัช ัน้จะพจิารณาอนุมตัไิด ้

  (1) ผูข้ออนุมตัิควรจดัท าบนัทกึความเห็นและเหตุผลโดยละเอียดเสนอต่อบุคคลหรือคณะบุคคลเพือ่

พจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  

  (2) ในการพจิารณาวงเงนิ บคุคลหรือคณะบคุคลควรระบเุหตผุลทีช่ดัเจนในการอนุมตัวิงเงนิ  
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  (3) บุคคลหรือคณะบุคคลควรจดัท ารายงานการพิจารณาอนุมตัิวงเงนิตาม 5.3.1(2) ของลูกคา้ที่ขอ

อนุมตัวิงเงนิสูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบ ในการประชมุคร ัง้แรกภายหลงัจากที่มกีาร

พจิารณาอนุมตัิวงเงนิดงักล่าว ซึ่งไม่ควรเกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่บุคคลหรือคณะบุคคลไดพ้ิจารณาอนุมตัิวงเงนินัน้ ใน

กรณีทีค่ณะกรรมการบริษทัไม่เหน็ดว้ยกบัการอนุมตัวิงเงนิใหลู้กคา้รายใด สมาชกิควรทบทวนวงเงนิของลูกคา้รายนัน้ทนัท ี 

  ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหค้ณะบคุคลดูแลติดตามรายการทีอ่นุมตัิต่างจากแนวทางที่

บริษทัก าหนดและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในกรณีทีเ่ป็นรายการทีม่นียัส าคญั 

   5.3.2 กรณีวงเงนิทีข่ออนุมตัไิม่อยู่ในข่ายทีบ่คุคลหรือคณะบคุคลตาม 5.3.1 จะพจิารณาอนุมตัไิด ้ 

  (1) ผูข้ออนุมตัิควรจดัท าบนัทกึความเห็นและเหตุผลโดยละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  

  (2) ในการพจิารณาวงเงนิ คณะกรรมการบริษทัควรระบเุหตผุลทีช่ดัเจนในการอนุมตัวิงเงนิ 

  5.4 สมาชกิควรจดัเก็บและเรียกดูขอ้มูลของลูกคา้ที่สมาชกิใหว้งเงนิไม่เป็นไปตามขอ้ 4. การก าหนดวงเงนิ

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ ไดท้นัทเีมือ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ 

  5.5 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สมาชิกเห็นสมควรจะพิจารณาเพิ่มวงเงินช ัว่คราว ใหแ้ก่ลูกคา้ สมาชิกควร

ก าหนดข ัน้ตอนการพิจารณาและผูม้ีอ านาจอนุมตัิวงเงินช ัว่คราว รวมทัง้ระบุเหตุผลและระยะเวลาของวงเงินช ัว่คราว

ดงักลา่วใหช้ดัเจน เช่น 

  ในกรณีที่การขออนุมตัิวงเงนิช ัว่คราวขา้งตน้อาจท าใหว้งเงนิของลูกคา้สูงกว่าเกณฑป์กติ (เช่น เกณฑ์

ปกติก าหนดวงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท สมาชิกอนุมตัิวงเงนิตอนที่เปิดบญัชี 800 ,000 บาท และจะขออนุมตัิวงเงิน

ช ัว่คราวเกินกว่า 200,000 บาท) สมาชิกควรปฏบิตัิในท านองเดียวกบัการพจิารณาอนุมตัิวงเงนิสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดตาม 

5.3.1 หรือ 5.3.2 โดยอนุโลม 

   ในการเพิ่มวงเงนิช ัว่คราวดงักล่าว สมาชิกควรก าหนดอตัราสูงสุดของวงเงนิช ัว่คราวตามสดัส่วนของ

วงเงนิเดมิทีจ่ะไม่ท าใหว้งเงนิของลูกคา้เพิม่ขึ้นอย่างมนียัส าคญั (เช่น วงเงนิช ัว่คราวไม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงนิเดมิ) 

  นอกจากนี้ สมาชกิควรด าเนินการที่สามารถท าใหม้ ัน่ใจไดว้่า การเพิม่วงเงนิช ัว่คราวเป็นการอนุมตัิเพื่อ

ประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้คราวเท่านัน้และควรกลบัไปสู่วงเงนิเดิมโดยเร็ว ซึ่งหากสมาชิกมีการอนุมตัิ

วงเงนิช ัว่คราวใหลู้กคา้รายใดบ่อยครัง้ สมาชกิควรพจิารณาทบทวนวงเงนิของลูกคา้รายนัน้โดยไม่ชกัชา้ 

 ขอ้ 6. การทบทวนและการระงบัวงเงนิของลูกคา้  

 เพื่อใหก้ารก าหนดวงเงนิของลูกคา้เป็นปจัจุบนัและเหมาะสมกบัขอ้มูลลูกคา้ที่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไป สมาชิก

ควรทบทวนวงเงนิของลูกคา้อย่างนอ้ยปีละครัง้ ยกเวน้ในกรณีต่อไปนี้ที่สมาชิกควรทบทวนวงเงนิทนัทหีรืออาจพจิารณา

ระงบัการซื้อขายของลูกคา้ 

  6.1  ลูกคา้มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  เช่น 

ลูกคา้มีการช าระหนี้ล่าชา้ ลูกคา้ผิดนดัช าระหนี้  ลูกคา้ใชเ้งนิกูย้ืมนอกระบบ ธุรกิจลูกคา้ประสบความเสียหาย ลูกคา้มี

หนี้สนิลน้ พน้ตวั เป็นตน้ หรือพบความผดิปกติในขอ้มูลส าคญัที่ใชป้ระกอบการพจิารณาวงเงิน เช่น การโอนหุน้ที่ใชใ้น

การเพิม่วงเงนิออกในเวลาไม่นานหลงัไดร้บัการพจิารณาเพิม่วงเงนิ 

 6.2  ลูกคา้มีพฤติกรรมซื้อขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะที่อาจไม่เหมาะสม  ซึ่งมีผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลง 

หรือไม่มกีารเปลีย่นแปลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกตขิองตลาด (false market) หรือตามทีต่ลาดหลกัทรพัยม์ขีอ้สงัเกต  

 6.3  ลูกคา้มีพฤติกรรมที่อาจเขา้ข่ายการด าเนินการที่เป็นการฟอกเงนิหรือการซื้อขายเป็นกลุ่ม หรือเป็น  

nominee  
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  ทัง้นี้  ในการทบทวนวงเงนิและการระงบัวงเงนิของลูกคา้ บริษทัอาจเลอืกใชเ้กณฑต์ามที่ก าหนดหรือ

พจิารณาจากประวตักิารซื้อขายและการช าระราคาซื้อขายของลูกคา้ 

  นอกเหนือจากการทบทวนวงเงนิใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้ สมาชิกควร

พิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลกัทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการลงทุนของลูกค ้า โดยไม่เพิ่มวงเงินซื้อขาย

หลกัทรพัยข์องลูกคา้จากการพิจารณาเพียงขอ้มูลการซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ผ่านมา หรือประวตัิไม่เคยผิดนดัช าระหนี้        

ในกรณีทีส่มาชกิทราบว่า ลูกคา้มพีฤตกิรรมการลงทนุในลกัษณะซื้อขายเร็ว หรือซื้อขายตามข่าวลอื หรือซื้อขายหลกัทรพัย์

ทีม่คีวามผนัผวนสูง โดยอาจไม่ค านึงถงึปจัจยัพื้นฐาน หรือลูกคา้มกีารซื้อขายกระจุกตวัในหุน้ทีอ่ยู่ใน Turnover list หรือ

มีประวตัิการซื้อขายไม่เหมาะสม เช่น ลูกคา้เคยถูกลงโทษหรือกล่าวโทษจากหน่วยงานทางการ  สมาชิกควรพิจารณา

ก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยใ์หลู้กคา้ดงักล่าว ดว้ยความเขม้งวดกว่าปกติ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กิดปญัหาการผดินดัช าระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรพัยข์องลูกคา้อนัอาจส่งผลกระทบต่อฐานะของสมาชิก และเพื่อมิใหก้ารซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

ลูกคา้ส่งผลกระทบต่อสภาพตลาดโดยรวม ตลอดจนป้องกนัมใิหส้มาชกิตกเป็นเครื่องมอืสนบัสนุนลูกคา้ที่มวีตัถปุระสงค์

อื่นแอบแฝง 

 ขอ้ 7. การตรวจสอบการปฏบิตังิาน 

เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าสมาชิกมีการพจิารณาการก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัลูกคา้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนด สมาชิกควรจดัใหห้วัหนา้สายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุมตัิวงเงนิ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้ ติดตามดูแล

การปฏิบตัิงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้  สมาชิกควรมีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบตัิงานในเรื่อง

ดงักลา่วอย่างสม า่เสมอ 

แนวทางการปฏบิตังิานนี้มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 

 

   ประกาศ ณ วนัที ่ 5 กุมภาพนัธ ์2557 

   

 

 

 (นางภทัธีรา  ดลิกรุ่งธีระภพ) 

        นายกสมาคม 
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ตวัอย่างต่าง ๆ เกี่ยวกบัเรื่องการก าหนดวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ 

ตวัอย่างท่ีแสดงถงึความไม่เหมาะสมในเอกสารหรือขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดวงเงนิใหลู้กคา้ตามขอ้ 4 

1. ลูกคา้ไม่มเีอกสารประกอบหรือรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเป็นเจา้ของกิจการ 

2. แหล่งรายไดไ้ม่ชดัเจนและไม่มีหลกัฐานยืนยนัขอ้มูลที่ลูกคา้ให ้เช่น ลูกคา้แจง้ว่าไดร้บัมรดก หรือไดร้บัรายไดห้รือ

ทรพัยส์ินจากคู่สมรส แต่ไม่น าส่ง Bank statement เพื่อประกอบการพิจารณา หรือจ านวนเงนิใน Bank statement    

ไม่สะทอ้นถงึมลูค่าทีแ่จง้ไว ้

3. ลูกคา้ระบุว่ามีหุน้ใน portfolio แต่ไม่มีหลกัฐานหรือมีหลกัฐานที่ไม่สามารถใชย้ืนยนัว่าลูกคา้มีหุน้ดงักล่าวจริง โดย

ตวัอย่างที่อาจแสดงไดว้่าลูกคา้เป็นเจา้ของหลกัทรพัยใ์น portfolio ไดแ้ก่ รายงานยอดคงเหลือทรพัยส์ินของลูกคา้ 

(statement) ทีลู่กคา้ไดจ้ากสมาชกิอื่น เป็นตน้ 

4. ลูกคา้ไม่มหีลกัฐานประกอบแสดงแหล่งที่มาของรายไดท้ี่ชดัเจน เช่น รายการใน statement มกีารเคลือ่นไหวของเงนิ

ในบญัชหีลกัหมืน่บาท แต่แจง้รายไดสู้งถงึหลกัแสนบาทต่อเดอืน 

5. การใหว้งเงนิแก่ลูกคา้จากยอดเงนิฝากที่สูงสุดใน statement โดยไม่พจิารณาขอ้มูลที่ปรากฏในรายการอื่นๆ ประกอบ 

ซึง่อาจไม่แสดงถงึความสามารถในการช าระหนี้ทีแ่ทจ้ริง 

6. วธิีการค านวณจ านวนเงนิฝากธนาคารเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 เดอืน ไม่เหมาะสม เช่น การน าตวัเลขสูงสุด และต า่สุดใน Bank 

statement มาหาค่าเฉลีย่ หรือ น าตวัเลขสูงสุดมาคูณ 2 เท่า โดยไม่ไดเ้ฉลีย่ ท าใหก้ารประเมนิความสามารถในการช าระ

หนี้ของลูกคา้ไม่สมเหตสุมผล 

7. บญัชีเงนิฝากธนาคารของลูกคา้ที่ปรากฏขอ้มูลยอ้นหลงัที่น ามาใชพ้ิจารณาก าหนดวงเงนิมีรายการไม่สม า่เสมอ โดยมี

ยอดสูงสุดที่แตกต่างจากยอดอื่นอย่างกา้วกระโดดและไม่มีเหตุอนัสมควร และบางกรณีมีการถอนยอดทัง้หมดหรือใน

จ านวนทีม่นียัส าคญัออกในวนัถดัไปหรือทยอยถอนออกในระยะเวลาอนัใกล ้

ตวัอย่างกรณีท่ีบริษัทควรทบทวนวงเงินซื้ อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้และรวมถึงทบทวนการท า KYC/CDD ตามขอ้ 4 

และ ขอ้ 6 

1. ลูกคา้โอนเงนิหรือหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีเพื่อเพิ่มวงเงนิ และมีการโอนเงนิหรือหลกัทรพัยด์งักล่าวออกไปยงับญัชีของ

ตนเอง หรือบคุคลอื่นทีบ่ริษทัแห่งอื่นซึง่อาจหมายถงึลูกคา้มกีารใชห้ลกัทรพัยเ์ดมิเวยีนเป็นหลกัประกนัเพิม่วงเงนิอีกหลาย

บริษทั 

2. มกีารขอเพิม่วงเงนิเพิม่จ านวนมากในระยะเวลาอนัส ัน้ 

3. ลูกคา้มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ในการรบัเอกสาร เปลีย่น email ในการตดิต่อ เปลีย่นลายเซน็หลงัเริ่มซื้อขายไม่นาน หรือ

มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่มากกว่า 1 คร ัง้ในระยะเวลาใกลเ้คียง 

4. ลูกคา้หลายรายมกีารใชท้ีอ่ยู่ตดิต่อหรือ email address หรือ IP address เดยีวกนั 

5. ลูกคา้ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้งมขีอ้สงัเกต 

6. ลูกคา้ทีม่กีารส่งค าส ัง่ซื้อขายทีอ่าจไม่เหมาะสมตามเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

7. ลูกคา้ทีซ่ื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้เกณฑ ์Cash Balance จ านวนมากเมือ่เทยีบกบัการซื้อขายรวมของลูกคา้ 

8. ลูกคา้มกีารโอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชไีปยงับคุคลอื่นในจ านวนครัง้และปริมาณทีเ่กินความเหมาะสม 

9. ลูกคา้มกีารโอนเงนิเขา้ออกถี ่และลูกคา้มเีลขทีบ่ญัชใีนการรบัโอนหลายบญัชี 

10. ลูกคา้ที่มีเอกสาร เช่น ใบยืนยนัซื้อขายหลกัทรพัย ์รายการแสดงทรพัยส์ิน ตีคืนกลบัเป็นประจ าบ่อยครัง้ โดยไม่

สามารถหาสาเหตหุรือตดิต่อลูกคา้ได ้

11. ลูกคา้ทีม่รีายการทีอ่าจเขา้ข่ายธุรกรรมตอ้งสงสยั (STR) 


