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เรื่อง

นาส่งแนวทางปฏิบตั ิงานสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สาเนาแนวทางการปฏิบตั ิงาน เรื่อง การให้บริการลู กค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่าน
เจ้าหน้าทีท่ างโทรศัพท์
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) เห็นสมควรให้ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการให้บริการลู กค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่า นระบบออนไลน์หรือผ่ านเจ้าหน้า ที่ทางโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานและเกิ ด ความคล่อ งตัวในการประกอบธุ ร กิจ รวมถึงสามารถรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์
หลักทรัพย์ทม่ี แี นวปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันได้ อาทิ ตราสารหนี้ ซึง่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบตั งิ านดังกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว โดยสรุปสาระสาคัญทีป่ รับปรุง ดังนี้
1. ยกเลิกเอกสารแนบท้ายแนวทางการปฏิบตั ิงาน “ข้อความเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านเจ้าหน้าทีท่ างโทรศัพท์” และนาหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องมากาหนดไว้ในแนวปฏิบตั ิ
แทน โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1.1 ปรับปรุงวิธีการและระยะเวลาการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ เพือ่ ให้ยดื หยุ่นและเหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบนั มากขึ้น รวมถึงให้รองรับการจองซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ผูจ้ องซื้อไม่มกี ารเปิ ดบัญชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั
หลักทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ เป็ นต้น โดยกาหนดให้ชาระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวน
ด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (“ATS”)) โดยมีขอ้ ยกเว้นให้
สามารถชาระเงินผ่านระบบทีส่ ามารถระบุขอ้ มูลอ้างอิง (Reference Code) อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ทราบว่าเป็ นเงินโอนมาเพือ่ ชาระ
ค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใด เช่น Bill Payment เป็ นต้น ได้โดยอนุ โลมเฉพาะในกรณี (1) ลูกค้าอยู่ระหว่างขอใช้
บริการ ATS หรือ (2) เป็ นการจองซื้อหลักทรัพย์สาหรับลูกค้าทีไ่ ม่ได้เปิ ดบัญชี ทก่ี าหนดให้ตอ้ งใช้บริการ ATS หรือต้องมีเงิน
ฝากอยู่กบั สมาชิก หรือ (3) กรณีทส่ี มาชิกหัก ATS ไม่ผ่าน หรือเงินทีฝ่ ากอยู่กบั สมาชิกไม่เพียงพอสาหรับการชาระค่าจองซื้อ
หลักทรัพย์
1.2 ยกเลิกการกาหนดให้ลูกค้าทีจ่ องซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านเจ้าหน้าทีท่ างโทรศัพท์ตอ้ ง

มีบญั ชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีอ่นื กับ สมาชิก โดยกาหนดให้ลูกค้า ไม่จาเป็ นต้องมีบญั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีอ่นื กับ
สมาชิกแต่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอน KYC/CDD ตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกากับดูแลกาหนด รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทุนหรือการทาธุ รกรรม (Suitability Test) และผ่านการศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือสรุปข้อมูลสาคัญ
ของตราสาร (Fact Sheet) หรือหนังสือชี้ชวนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
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2. ปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้เดิมซึง่ สามารถอ้างอิงไปยังหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกากับดูแลกาหนด เพือ่ ให้
หลักเกณฑ์มคี วามสอดคลอ้ งและไม่ขดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต อาทิ
ระยะเวลาจัด เก็บเอกสารหลักฐานการจองซื้อ หลักทรัพย์ การมีร ะบบตรวจสอบว่า ลู กค้าผ่ า นขัน้ ตอน KYC/CDD รวมถึง
การศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet) หรือหนังสือชี้ชวนเป็ นที่
เรียบร้อยแล ้ว และการยืนยันตัวตนเพือ่ ทาธุรกรรมกรณีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
ในการนี้ สมาคมจึงใคร่ขอนาส่งสาเนาแนวทางการปฏิบตั งิ าน เรื่อง การให้บริการลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์
ผ่า นระบบออนไลน์หรือ ผ่า นเจ้าหน้า ที่ทางโทรศัพท์ มาเพื่อทราบและถือ ปฏิบตั ิต่อ ไป โดยให้มีผ ลบังคับใช้ตงั้ แต่ วนั ที่ 17
มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
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