
แแนนววททาางงกกาารรกํ ากํ ากักับบดูดูแแลลกกาารรทํ าทํ าธุธุรรกกรรรรมมดดาานนหหลัลักกททรัรัพพยยผผาานนสื่สื่ออ  oonn--lliinnee

บทนํ า
การใช Internet เปนสื่อในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เปนสวนหน่ึงของการประกอบ

ธุรกิจผานสื่อ on-line ซึ่งเปนวิวัฒนาการใหมในประเทศไทยท่ีคาดวาจะไดรับความนิยมกันอยางรวดเร็ว
และแพรหลายในอนาคต และโดยที่ Internet มีผลกระทบตอธุรกรรมในตลาดทุนอยางมาก ทั้งตอ
ผูประกอบธุรกิจและผูลงทุน  และกลายเปนชองทางใหมของการติดตอทํ าธุรกิจซึ่งเปดโอกาสให
ผูประกอบธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว โดยมีตนทุนในการดํ าเนินธุรกิจ
ลดลง  สํ านักงานจึงไดออกแนวปฏิบัติสํ าหรับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยในการประกอบธุรกรรม
ผานสื่อ on-line เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันและทราบถึงประเด็นตาง ๆ ที่สํ านักงานใหความสํ าคัญ
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว

อน่ึง แนวปฏิบัติฉบับน้ี ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะกลาวถึงหลักเกณฑในทุกเร่ืองที่ใชในการ
กํ ากับดูแลหรือใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย (ในที่น้ีธุรกิจหลักทรัพย หมายถึง
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจํ าหนายหลักทรัพย
การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนสวนบุคคล) ผานสื่อ on-line เน่ืองจากหลักเกณฑบาง
หลักเกณฑในปจจุบันสามารถรองรับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมวาจะดํ าเนินการผานสื่อกลาง
ชนิดใดไดอยูแลว ดังน้ัน สาระสํ าคัญของแนวปฏิบัติฉบับน้ีจึงจะเนนเฉพาะแนวทางในการปฏิบัติสํ าหรับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพยผานสื่อ on-line หรือในเร่ืองที่เห็นวามีความสํ าคัญตอการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยผานสื่อ on-line เทาน้ัน

หลักการสํ าคัญท่ีใชในการกํ าหนดแนวปฏิบัติ
ในการกํ าหนดแนวปฏิบัติ สํ านักงานใชหลักการสํ าคัญ  ดังน้ี
1. การใหบริการผานสื่อ on-line เปนเพียงสื่อที่ใชในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัท

หลักทรัพยที่ใหบริการผานสื่อ on-line จึงไมตองไดรับใบอนุญาตประเภทใหม
2. วัตถุประสงคของการกํ ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยไมแปรเปลี่ยนตามสื่อที่ใช  การประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไมวาจะกระทํ าผานสื่อ on-line หรือผานสื่อใด การกํ ากับดูแลยังคงมีวัตถุประสงคเดิม คือเพื่อ
2.1 คุมครองผูลงทุน (investor protection)
2.2 สรางความมั่นคงใหตลาด (market integrity)
2.3 ลดความเสี่ยงที่จะมีตอระบบ (reduce systemic risk)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงตองมีการทบทวนแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑที่ใชกับการ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบันวามีความจํ าเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร
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3. ในกรณีที่กฎเกณฑที่มีอยูเปนอุปสรรคหรือไมสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยผานสื่อ on-line ควรจะแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเพื่อมิใหเปนอุปสรรคกับการใชสื่อดังกลาว

แแนนววททาางงกกาารรกํ ากํ ากักับบดูดูแแลลกกาารรปปรระะกกออบบธุธุรรกิกิจจหหลัลักกททรัรัพพยยผผาานนสื่สื่ออ  oonn--lliinnee
1. ใครสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพยผานสื่อ on-line ไดบาง
ผูที่จะประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทย ไมวาจะกระทํ าผานสื่อใด จะตองเปน

ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  ดังน้ัน ผูที่จะประกอบธุรกิจหลักทรัพยผานสื่อ on-line
ซึ่งจัดเปนสื่อชนิดหน่ึง จึงตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยเทาน้ัน

2. บริษัทหลักทรัพยจะตองขออนุญาตจากสํ านักงานกอนท่ีจะประกอบธุรกิจผานสื่อ on-line
หรือไม

เน่ืองจากการใหบริการผานสื่อ on-line เปนเพียงสื่อชนิดหน่ึงที่ใชในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยเทาน้ัน บริษัทหลักทรัพยจึงไมตองขออนุญาตจากสํ านักงานกอนที่จะประกอบธุรกิจผานสื่อ
on-line แตบริษัทหลักทรัพยยังคงตองปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑในการกํ ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย
แตละประเภทเชนเดิม

อยางไรก็ดี กรณีการใหบริการการรับคํ าสั่งซื้อขายหนวยลงทุน จะตองมีการระบุวิธีการ
ซื้อขายผานสื่อ on-lineไวในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํ านักงานดวย
เชนเดียวกับการใหบริการสั่งซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่อ on-line โดยทาง telebanking หรือ ATM
ในปจจุบัน สวนการใหบริการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลผานสื่อ on-line
บริษัทหลักทรัพยจะตองไดรับความเห็นชอบระบบงานในการใหบริการตางๆ ผานสื่อ on-line จาก
สํ านักงานกอน เชนเดียวกับระบบงานอ่ืนๆ

3. บริษัทหลักทรัพยมีวิธีการใดบางในการจัดใหมีระบบท่ีจะใชสํ าหรับประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยผานสื่อ on-line

เพื่อใหเกิดความยืดหยุนสํ าหรับบริษัทหลักทรัพย และเปดใหเปนการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดใหมีระบบที่จะใชสํ าหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพยผานสื่อ on-line บริษัทหลักทรัพย
สามารถพัฒนาระบบดังกลาวดวยตนเอง (in house) หรือจัดหาระบบจากภายนอก (outsource) ก็ได
เชน รวมมือกับบริษัทผูใหบริการดานระบบ (Technology vendors) เปนตน โดยในกรณีที่เปนการจัดหา
ระบบจากภายนอก บริษัทหลักทรัพยจะตองเปนผูรับผิดชอบมาตรฐานของระบบตาง ๆ เชน ระบบรักษา
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ความปลอดภัย เปนตน
สํ าหรับกรณีการใหบริการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวมสามารถใชระบบของตัวแทนสนับสนุน1 ได ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
มีหนาที่ควบคุมใหตัวแทนสนับสนุนปฏิบัติตามท่ีกํ าหนดในแนวปฏิบัติฉบับน้ี

4. บริการในลักษณะใดบางท่ีผูใหบริการดานระบบ (Technology vendors / Financial
portals) สามารถทํ าได

เน่ืองจาก "การประกอบธุรกิจหลักทรัพย" มีความหมายที่คอนขางกวาง ซึ่งอาจทํ าให
การใหบริการบางลักษณะของผูใหบริการดานระบบอาจเขาขายเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
อันจะทํ าใหเกิดปญหาวาเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับใบอนุญาต  ดังน้ัน เพื่อปองกัน
ปญหาดังกลาว  ผูใหบริการดานระบบจึงสามารถใหบริการไดเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการให
บริการระบบและเทคโนโลยี เชน พัฒนาระบบ ดูแลรักษาระบบ เปนตน หรือทํ าหนาที่เปนเพียงตัวเชื่อม
(web link) ในการใหลูกคากับบริษัทหลักทรัพยไดติดตอกันเทาน้ัน (โดยบริการตาง ๆ ที่เปนการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจะตองเกิดขึ้นที่ web site ของบริษัทหลักทรัพยหรือตัวแทนสนับสนุนเทาน้ัน)
ทั้งน้ี การพิจารณาวาผูใหบริการระบบประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือไม จะพิจารณาจากลักษณะ
และรายละเอียดของการใหบริการเปนรายกรณี

5. การใหบริการในลักษณะใดเขาขายเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทย
(Cross border)

การนํ า Internet เขามาใชเปนสื่อกลางในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เปดโอกาสให
มีการทํ าธุรกิจขามพรมแดนไดมากและงายยิ่งขึ้น อันอาจจะนํ ามาซึ่งปญหาในการกํ ากับดูแลในกรณีที่
เปนการประกอบธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต  ซึ่งการประกอบธุรกิจใดเปนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ในประเทศไทยหรือไมน้ัน เพื่อใหมีหลักเกณฑทั่วไปสํ าหรับใชในการกํ ากับดูแลและใชเปนแนวทาง
สํ าหรับผูประกอบธุรกิจ  สํ านักงานจะพิจารณาจากเจตนาในการประกอบธุรกิจ โดยปจจัยที่จะใชเปน
องคประกอบในการพิจารณารวมถึงปจจัยดังตอไปน้ี

                                                       
1 ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนเพ่ือทํ าหนาท่ีสนับสนุนการจํ าหนายหนวยลงทุนของกองทุนปด ตัวแทนเพ่ือทํ าหนาท่ีสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด หรือตัวแทนเพ่ือทํ าหนาท่ีรับคํ าส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนปด
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(1) มีขอความระบุชัดเจนวาการประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือการใหบริการที่
เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคหรือไมมีวัตถุประสงคที่จะกระทํ าตอบุคคลในประเทศไทย

(2) สามารถติดตอไดภายในประเทศไทย เชน มีสถานที่ หรือหมายเลขโทรศัพท หรือ
ตัวแทนในประเทศไทย เปนตน

(3) การใชสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธในประเทศไทยหรือเปนภาษาไทย
(4) หนวยเงินในการเสนอขายหรือใหบริการเปนเงินบาท
(5) มีการระบุถึงอัตราภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยในประเทศไทย

6. สํ านักงานมีแนวทางในการกํ ากับดูแลการดํ าเนินธุรกิจหลักทรัพยผานสื่อ on-line อยางไร
การกํ ากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมแปรเปลี่ยนตามสื่อที่ใชในการติดตอหรือ

ทํ าธุรกิจ  ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ตองการจะใหบริการผานสื่อ on-line โดยทั่วไปยังคงตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของในปจจุบัน อยางไรก็ดี สํ านักงานเห็นวา ผูประกอบการควรเพิ่มเติม
มาตรการอ่ืนในเร่ืองที่เห็นวามีความสํ าคัญและจํ าเปน โดยบริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีโครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure) ที่พรอมในการใหบริการผานสื่อ on-line ไมวาจะเปนระบบคอมพิวเตอร
บุคลากร และคูมือการปฏิบัติงาน ดังน้ี

(1) ระบบคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัย
1.1 บริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีมาตรการปองกันและรองรับกรณีที่ระบบ

คอมพิวเตอรเสียหายหรืออยูในสถานะท่ีไมสามารถใหบริการได (Interruption) เชน อุปกรณ
คอมพิวเตอรเสียหาย  สายโทรศัพทไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถใชระบบฐานขอมูลได เปนตน
ซึ่งอาจมีผลทํ าใหการซื้อขายหลักทรัพย หรือการใหบริการของบริษัทหลักทรัพยตองหยุดชะงักลง หรือ
ทํ าใหฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือขอมูลของลูกคาเสียหาย โดยอยางนอยบริษัท
หลักทรัพยควรจัดใหมี

1.1.1 แผนรองรับความเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร (capacity planning)
เพื่อใหระบบมีสมรรถนะ (performance) และขนาดที่เหมาะสมในการรองรับกับจํ านวนลูกคาปจจุบัน
และที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยไมกอใหเกิดปญหาความลาชา (delay time) ในการรับสงขอมูล
ผานเครือขาย รวมถึงพัฒนาระบบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

1.1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยสํ าหรับเครือขายและแมขายคอมพิวเตอร
(network & host security)  ไดแก  การติดต้ังระบบ firewall เพื่อสรางกลไกการตรวจสอบผูที่เขามาใช
ขอมูล (access control)  การกํ าหนดสิทธิการใชงานหรือบริการที่จํ าเปน (service specific control) และ
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การเก็บขอมูลตางๆ ของผูที่เขามาใชงานเพื่อใชในการตรวจสอบ (audit log) เมื่อมีเหตุการณผิดปกติ
เกิดขึ้นในภายหลัง  รวมถึงการติดต้ัง host security system เชน การปดบริการที่ไมไดใชบนคอมพิวเตอร
แมขาย และติดต้ังคาตัวแปรตาง ๆ ใหมีความปลอดภัย เปนตน

1.1.3 แผนฉุกเฉิน/แผนสํ ารอง (contingency plan) เพื่อรองรับความไมแนนอน
ของเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรเสียหาย  โดยบริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมี
การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กํ าหนดขั้นตอนและวิธีการที่ใชในการแกไขปญหาในแตละกรณี
มีระบบการสํ ารองขอมูลและการนํ าขอมูลกลับมาใชใหม  ทั้งน้ี ควรมีการปรับปรุงและทบทวนวิธีการดังกลาว
อยูเสมอ

1.2 บริษัทหลักทรัพยควรมีระบบที่สามารถปองกันความเสียหายจากการถูกลักลอบดู
หรือสํ าเนาขอมูล (Interception) โดยบุคคลที่มิไดรับอนุญาต เชน ถูกลักลอบดูขอมูลคํ าสั่งซื้อขายของลูกคา
ที่อยูระหวางสงผานเครือขาย ถูกลักลอบสํ าเนาขอมูลของลูกคาหรือบริษัทหลักทรัพยในฐานขอมูล เปนตน
ซึ่งมีผลทํ าใหขอมูลลับ (confidential information) ของท้ังลูกคาหรือบริษัทหลักทรัพยร่ัวไหล และถูกบุคคล
ที่มิไดรับอนุญาตนํ าไปใชประโยชนได  โดยบริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีระบบในการเขารหัส (encryption)
ขอมูลกอนสงผานเครือขายไปยังผูรับทุกคร้ัง และผูรับที่มีสิทธิเทาน้ันที่จะมีกุญแจในการถอดรหัส
(decryption) ขอมูลดังกลาวได ทั้งน้ีวิธีการที่ใชในการเขาและถอดรหัสตองเปนวิธีที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือได เชน RSA (Rivest, Shamir and Adleman) และ 3DES (Triple Data Encryption Standard) เปนตน

1.3 บริษัทหลักทรัพยควรมีระบบที่สามารถปองกันความเสียหายจากการถูกแกไข
ขอมูล (Modification) เชน การถูกแกไขจํ านวนหุน หรือราคาหุนของลูกคาระหวางทางที่กํ าลังสงขอมูล
ผานเครือขายไปยังบริษัทหลักทรัพย  การแกไขขอมูลของลูกคาในฐานขอมูลโดยผูที่ไมมีสิทธิ เปนตน
ซึ่งสงผลกระทบตอความถูกตองเชื่อถือได (integrity) ของขอมูล ดังน้ัน เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมมีสิทธิเขามา
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลได  บริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีวิธีการในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดรับวาเปนขอมูลชุดเดียวกับที่สงมาจากตนทางโดยปราศจากการทํ าซํ้ า (duplication) การแทรก
ขอความ (insertion) การเปลี่ยนแปลง (modification) การสงซํ้ า (reordering) ทั้งน้ี วิธีการที่ใชในการ
ตรวจสอบควรเปนวิธีที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได เชน MD5 (Message Digest 5) และ SHA
(Secure Hash Algorithm) เปนตน

1.4 บริษัทหลักทรัพยควรมีระบบที่สามารถปองกันการลักลอบเขามาใชระบบ
(unauthorized usage) และการสรางรายการปลอม (Fabrication) เชน การสรางรายการซื้อขายหลักทรัพย
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ปลอมโดยแอบอางวาเปนคํ าสั่งซื้อขายของลูกคา ซึ่งมีผลกระทบตอความมีตัวตนที่แทจริง (authentication)
ของขอมูล ดังน้ัน เพื่อทํ าใหบริษัทหลักทรัพยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับจากลูกคาผานเครือขายเปนขอมูลที่ลูกคาสง
มาตามที่อางอิงอยางแทจริง และปองกันมิใหทั้งบริษัทหลักทรัพยและลูกคาปฏิเสธวาเปนบุคคลที่รับหรือสงขอ
มูลดังกลาว (non-repudiation) บริษัทควรจัดใหมีวิธีการที่สามารถพิสูจนไดวาขอมูลหรือคํ าสั่งซื้อขายของลูกคา
ที่สงผานเครือขายเปนของลูกคาคนที่อางอิงจริง ทั้งน้ี วิธีการพิสูจนดังกลาวควรมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือได เชน การใชลายมือชื่อดิจิตอล (digital signature) ที่มีมาตรฐาน  การใชมาตรฐานในการสงขอมูล
แบบ SSL (Secure Sockets Layer) ที่มีการทํ า authentication ทั้ง client และ server เปนตน

(2) บุคลากรผูรับผิดชอบ
บริษัทหลักทรัพยควรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความชํ านาญ เพื่อรองรับการ

ติดตอสื่อสาร  การทํ าธุรกรรมผานสื่อ on-line และการตรวจสอบการปฏิบัติการดานหลักทรัพย (business
operations) ที่กระทํ าผานสื่อ on-line เพื่อใหมั่นใจไดวามีการตรวจสอบควบคุม (check & balance) ที่ดี

(3) คูมือการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร กํ าหนด

วิธีการ (procedure) ในการทํ างานแตละขั้นตอนใหชัดเจนและแจงใหเจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของทราบ
เชน การกํ าหนดระดับสิทธิของการใชงาน (authorization) วิธีการใชรหัสผานในการเขาระบบ วิธีการ
สงรหัสผูใชงาน หรือกุญแจที่ใชในการเขาและถอดรหัสใหลูกคาอยางปลอดภัย ทั้งน้ีบริษัทหลักทรัพย
ควรมีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการดังกลาวใหทันตอการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วอยูเสมอ รวมถึงกระบวนการในการรองรับสถานการณฉุกเฉินที่เกี่ยวของกับการติดตอ
สื่อสารและการทํ าธุรกรรมผานสื่อ on-line

(4) การเก็บรักษาขอมูลและการจัดทํ ารายงาน
      การทํ าธุรกรรม (ทั้งการสงคํ าสั่งซื้อขายและการสงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย)

ผานสื่อ on-line บริษัทหลักทรัพยตองมีระบบการเก็บรักษาขอมูลและการจัดทํ ารายงาน เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบได

(5) การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
บริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรในระยะเวลาที่

เหมาะสม เพื่อทํ าใหมั่นใจวาระบบการรักษาความปลอดภัยมีความนาเชื่อถือและปลอดภัย  รวมถึง
พนักงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติเปนไปตามนโยบายและวิธีการที่บริษัทหลักทรัพยกํ าหนด
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7. บริษัทหลักทรัพยควรดํ าเนินการอยางไรในการใหบริการผานสื่อ on-line
7.1 การใหความรูแกนักลงทุน
บริษัทหลักทรัพยควรจัดใหมีขอมูลที่เปนประโยชนตอนักลงทุนลงบน web site ของ

บริษัท  โดยอาจจะเปนขอมูลที่เปนการสงเสริมความรูความเขาใจ หรือความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยผานสื่อ on-line  หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่บริษัทหลักทรัพยเห็นวาจะมีสวนชวย
ในการพัฒนาความรูแกนักลงทุน และเพื่อเปนการกระตุนใหนักลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวเอง

7.2 ขั้นตอนการเปดบัญชี มีแนวทางที่ควรดํ าเนินการ ดังน้ี
(1) การพิสูจนความมีตัวตนที่แทจริงของลูกคา
บริษัทหลักทรัพยตองมีกระบวนการท่ีจะพิสูจนความมีตัวตนที่แทจริงของลูกคา

กอนที่จะอนุมัติการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคา เพื่อปองกันปญหาการมี nominee รวมถึง
การกระทํ าอันไมเปนธรรมผานบัญชี nominee (ปจจุบันสํ านักงานไดมีหนังสือเวียนกํ าหนดแนวปฏิบัติ
ในเร่ืองดังกลาวสํ าหรับบริษัทหลักทรัพยไปแลวและอยูในระหวางดํ าเนินการในทํ านองเดียวกันสํ าหรับ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม)

สํ าหรับกรณีกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจะตองจัดใหมีระบบการพิจารณา
รับลูกคาเพื่อตรวจสอบการมีอยูจริงของลูกคากอนที่จะลงนามในสัญญา และการลงนามในสัญญาลูกคา
ตองเปนผูทํ าสัญญาดวยตนเอง นอกจากน้ี ตองจัดใหมีวิธีการที่สามารถพิสูจนไดวาขอมูล / คํ าสั่ง /
คํ ายินยอม ของลูกคาที่สงผานสื่อ on-line เปนของลูกคาคนที่อางอิงจริง ทั้งน้ี วิธีการพิสูจนดังกลาวตองมี
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดที่มีการทํ า authentication

(2) เอกสารหลักฐานประกอบการเปดบัญชีและการทํ าสัญญา
1. เอกสารหลักฐานทางกฎหมาย
เอกสารหลักฐานประกอบการเปดบัญชีที่ตองใชยืนยันทางกฎหมายและการทํ า

สัญญา และการเปดเผยขอมูลใหลูกคายังคงจํ าเปนตองใชเอกสารหลักฐานที่เปนกระดาษ (hard copy)
เชน คํ าขอเปดบัญชีกองทุน คํ าขอความยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก ขอมูลของลูกคากองทุนสวนบุคคล
(customer�s profile) สัญญา ความยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก การรายงานผลการดํ าเนินงาน (performance)
การรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจาง เงินสมทบของนายจางและผลประโยชนที่ไดรับ (กรณีกองทุน
สํ ารองเลี้ยงชีพ) การใหความยินยอมตาง ๆ เปนตน เน่ืองจากในปจจุบันกฎหมายท่ีรองรับเอกสารหลักฐาน
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ในรูปอิเล็กทรอนิกสยังไมมีผลใชบังคับ ดังน้ัน การใชเอกสารหลักฐานในรูปอิเล็กทรอนิกส จึงยังมี
ความเสี่ยงในเร่ืองของการฟองรองกันตามกฎหมาย

2. การกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญา
สัญญาระหวางบริษัทหลักทรัพยและลูกคา เชน สัญญาแตงต้ังใหบริษัท

หลักทรัพยเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือคํ าขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่อ on-line
ควรมีการกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของลูกคาไวใหชัดเจน เชน ลูกคามีหนาที่เก็บรักษารหัสผาน
(password) ของตนเอง หากมีบุคคลอ่ืนนํ ารหัสผานของลูกคาไปใชสงคํ าสั่งซื้อขาย ลูกคาที่เปนเจาของ
รหัสผานจะตองเปนผูรับผิดชอบ เปนตน

3. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (brochure rule)
กรณีบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการจัดการกองทุนสวนบุคคล ตองจัดใหมี

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
สวนบุคคล (ประกาศหลัก) และมีขอความตรงกับที่ยื่นไวตอสํ านักงาน

7.3 แนวทางสํ าหรับการใหบริการ
(1) ระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กอนเร่ิมใหบริการ บริษัทหลักทรัพยควรแจงใหลูกคาทราบถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากการใชบริการหลักทรัพยผานสื่อ on-line เชน lag time ของการสงคํ าสั่งซื้อขาย การไมไดรับ
execute order หากมีความขัดของทางเทคนิค รวมท้ังเงื่อนไขตางๆ (ถามี) ที่แตกตางจากการสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยโดยวิธีปกติ เปนตน

(2) การทํ าความรูจักกับลูกคา และการใหคํ าแนะนํ า
บริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการเกี่ยวกับการแนะนํ าการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

(specific advice) ไมวาจะกระทํ าผานสื่อชนิดใด  บริษัทหลักทรัพยตองมีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาที่เพียงพอ
โดยเฉพาะขอมูลในเร่ืองวัตถุประสงคการลงทุน สถานะทางการเงิน หรือความตองการอ่ืนใดเปนพิเศษ
ทั้งน้ี  เพื่อใหสามารถใหคํ าแนะนํ าไดอยางถูกตองเหมาะสมกับลูกคา  สํ าหรับการใหคํ าแนะนํ าประเภท
ทั่วไป (general advice) ผานสื่อ on-line บริษัทหลักทรัพยจะตองมีคํ าเตือนใหลูกคาทราบดวย เพื่อใหลูกคา
ใชวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจวาการลงทุนน้ันเหมาะสมกับลูกคาหรือไม

ในกรณีบริษัทหลักทรัพยใหบริการจัดการกองทุนสวนบุคคล ตองมีแบบสอบถาม
ใหลูกคาบันทึกขอมูลของลูกคาโดยใหครอบคลุมรายละเอียดของขอมูลของลูกคากองทุนสวนบุคคล
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(customer�s profile) ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกํ าหนด และอธิบายวิธีการประมวลผลแบบ
สอบถามที่ถูกตองโดยใชถอยคํ าที่ชัดเจน เขาใจงายเพื่อใหลูกคาทราบรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตน
เอง (portfolio model)

(3) การรับคํ าสั่งซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคา
การรับคํ าสั่งซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาไมวาดวยวิธีการใด ๆ ตองจัดใหมีระบบ

หรือวิธีการที่ทํ าใหมั่นใจไดวาลูกคาไดรับความเปนธรรมในการจัดอันดับคํ าสั่งซื้อขาย และควรมีการ
บันทึกเวลาของการรับคํ าสั่งซื้อขายและการทํ ารายการ (transaction) สํ าหรับลูกคาแตละรายดวย และ
บริษัทหลักทรัพยควรมีวิธีการในการแจงใหลูกคาทราบวาบริษัทหลักทรัพยไดรับทราบถึงคํ าสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาผานสื่อ on-line แลว

(4) การยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย และการแจงสถานะการลงทุนของลูกคา
บริษัทหลักทรัพยควรแจงยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาในวันที่ลูกคา

มีการซื้อขายและแจงสรุปสถานะการลงทุนเปนระยะๆ ผานสื่อ on-line เพื่อใหลูกคารับทราบ
นอกจากน้ี กรณีกองทุนสวนบุคคล ในการเปดเผยขอมูลฐานะการลงทุนและ

ผลการดํ าเนินงาน การประเมินผลการดํ าเนินงาน รายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจาง เงินสะสม
ของนายจาง และผลประโยชนที่ไดรับ (กรณีกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย
หรือทรัพยสินที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการกอภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสิน
ของลูกคา รายชื่อผูรับฝากทรัพยสินรวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบ หากลูกคามีความประสงคจะใหสง
ผานสื่อ on-line บริษัทหลักทรัพยจะตองจัดใหมีระบบที่ทํ าใหบริษัทหลักทรัพยทราบวาลูกคาไดรับขอมูล
ที่ครบถวนแลว

7.4 การโฆษณา และการเผยแพรขอมูลอ่ืนผานสื่อ on-line
หลักเกณฑในการโฆษณาของบริษัทหลักทรัพย ใชหลักเกณฑตามประกาศวาดวย

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย วันที่ 18 พ.ค.2535  และหลักเกณฑ
ตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อจํ าหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม

นอกจากน้ี บริษัทหลักทรัพยสามารถจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานทุกรอบระยะเวลา
6 เดือนของรอบปบัญชี รายงานทุกรอบปบัญชี ใหลูกคาเรียกดูผานสื่อ on-line ได ทั้งน้ี บริษัทหลักทรัพย
ตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ประกาศวาดวย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศ เร่ือง แนวปฏิบัติในการขายหรือ
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รับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) (อยูระหวางการพิจารณารางประกาศ)
อน่ึง การเผยแพรขอมูลใด ๆ ผานสื่อ on-line โดยเฉพาะการเผยแพรขอมูลไปสู

กลุมบุคคลที่ไมใชลูกคา (เชน การใช e-mail)  บริษัทหลักทรัพยจะตองใชความระมัดระวังวาขอมูล
ดังกลาวตองไมเปนขอมูลที่เปนไปในลักษณะของการรบกวน หรือเปนการชักจูงใหมาใชบริการของ
บริษัทโดยใหขอมูลที่เกินกวาความเปนจริงหรือขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจผิด  นอกจากน้ี ในกรณีที่
บุคคลใดแสดงอยางชัดเจนวาไมตองการไดรับขอมูลหรือการติดตอใด ๆ จากบริษัท บริษัทควรจัดใหมี
รายชื่อของบุคคลที่ไดแสดงความจํ านงดังกลาว และไมควรติดตอกับบุคคลดังกลาวอีก
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