
ก.ล.ต. ลงโทษ บล.เออีซี ผู้บริหาร
และผู้แนะน าการลงทุน



• ข่าวเสียชีวิตของลูกค้ารายหนึ่ง 
• มีการโอนหุ้นจ านวนมากให้คนที่ไม่รู้จักกันก่อนเสียชีวิต

ไม่นาน
• ก.ล.ต. ขอให้ บล.ที่เกี่ยวข้องชี้แจง  เข้าตรวจสอบบริษัท 

& สอบถ้อยค าผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

1.  ที่มา & การด าเนินการ



2. ผลการด าเนินการ



ผู้แนะน าการลงทุน บล. เออีซี 3 ราย

นางสาวอุรชา วชิรกุลฑล
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

10 ปี

นางสาวพัชรีย์ ธัชธ ารงชัย 
พักการให้ความเห็นชอบ 

1 เดือน 

นายนัฐพล เฉลิมพจน์ 
พักการให้ความเห็นชอบ

6 เดือน

2.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าว

1 2 3



กรณีนางสาวอุรชา

กรณีนางสาวอุรชา เพิกถอนใหค้วามเห็นชอบ  10 ปี

 จัดการโอนหุ้นในบัญชีของลูกค้ารายที่เป็นข่าวเข้าบัญชีมารดา & ตนเอง
ได้รับประโยชน์

 มีการเตรียมการเป็นขั้นตอน ดังนี้
 เปิดบัญชีมารดาที่ บล.เออีซี โดยไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ 
 จัดการโอนหุ้นโดยไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ไดเ้ป็นผูแ้นะน าฯ ที่ดูแล

บัญชีลูกค้า
 จัดการให้ฝ่ายปฏิบัติการฯ ด าเนินการ

(1) ยืนยันการโอนหุ้นกับบุคคลที่ตนอ้างว่าเป็นลูกค้าเจ้าของบัญชี
(2) เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของลูกค้า 
ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนหุ้นส าเร็จ 



ความผิด
 ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระท ามิชอบ

ต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
 ใชบ้ัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น 
 ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยการเบิกถอนโอนย้ายหลักทรัพย์

ของผู้ลงทุน 
 ไมป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่

ก าหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กรณีนางสาวอุรชา (ต่อ)



 รับค าสั่งซื้อขายจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอ านาจ 
 มีการใช้ค าพูดเพ่ือให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า ตนก าลังสนทนา & รับค าสั่งซื้อขาย

กับเจ้าของบัญชี 
(ไม่พบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น)

ความผิด
 ไมป่ฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสร้างหลักฐานว่า   

ผู้สั่งซื้อขายเป็นเจ้าของบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลอื่น เพื่ออ าพรางปกปิดบริษัท & 
หน่วยงานก ากับดูแล

 ไม่ไดใ้ห้บริการซื้อขายตามค าสั่งของเจ้าของบัญชหีรือผูม้อบอ านาจ (รับค าสั่ง
จากคนอ่ืน)

กรณีนายนัฐพล

กรณีนายนัฐพล พักการให้ความเห็นชอบ 6 เดือน 



ให้การยอมรับว่า รับค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ
บัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอ านาจ (ไม่พบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้น)

ความผิด
 ไม่ได้ให้บริการซื้อขายตามค าสั่งของเจ้าของบัญชีหรือผู้มอบอ านาจ 

(รับค าสั่งจากคนอื่น)

กรณีนางสาวพัชรีย์

กรณีนางสาวพัชรยี์  พักการให้ความเห็นชอบ 1 เดือน 



บล. เออีซี

เปรียบเทียบความผิดเป็นเงิน 1,101,000 บาท

• พบความบกพร่อง 3 ระบบงานที่เข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 113 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ

• ต้องระวางโทษตามมาตรา 282 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ 
(ปรับไม่เกิน 300,000 บาทและอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท)

2.2 ประเด็นเกี่ยวกับระบบงาน & การก ากับดูแล



ระบบงาน

ระบบงานส าคัญของ บล. เออีซี 3 ด้าน ที่บกพร่อง
 การท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 การก ากับดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
 การก ากับดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน / ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของบริษัท



 ลูกค้าหลายรายท าธุรกรรมไม่สอดคล้องกับศักยภาพของทางการเงิน
และความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีสาระส าคัญ 

 บริษัทไม่ได้ด าเนินการอย่างเพียงพอเพื่อระบุตัวตนลูกค้าและผู้รับประโยชนท์ี่
แท้จริง & ไม่ได้พิจารณาทบทวนวงเงินอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด

 ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถป้องกันพฤติกรรมการซื้อขายทีผ่ิด
กฎหมายหรือไมเ่หมาะสมอื่น ที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อธุรกิจหลักทรัพย์
และตลาดทุนโดยรวม

1. ระบบงานในการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า



• พบความบกพร่องในการกระบวนการสอบยันกับลูกค้าที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า โดยพบข้อเท็จจริงว่า
• ลูกค้าหลายรายเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ และบริษัทยืนยัน

การท ารายการโดยใช้หมายเลขที่ขอเพ่ิมเพียงหมายเลขเดียว 
• ท าให้ไม่มั่นใจว่าเป็นการท ารายการตามความประสงค์ของลูกค้า
• บางรายมีข้อพิรุธ เช่น 

(1) ผู้แนะน าฯ ที่ด าเนินการไม่ได้เป็นผู้แนะน าฯ ที่ดูแลบัญชี  
(2) ฝ่ายปฏิบัติการและผู้แนะน าฯ ที่ดูแลบัญชีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
(3) ฝ่ายปฏิบัติการท ารายการให้ทั้งที่ทราบว่าหมายเลขที่ติดต่อไม่ใช่

หมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้เดิม

2. ระบบการก ากับดูแลทรัพย์สินของลูกค้า



 ระบบงานไม่รัดกุมเพียงพอที่จะตรวจพบกรณีที่พนักงานใช้บุคคลที่
เกี่ยวข้องมาเปิดบัญชีและท ารายการต่าง ๆ 

 ในกรณีที่ตรวจพบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน ก็ไม่ได้
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการก ากับดูแล เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน/การกระท าที่ไม่เหมาะสม/ ทุจริตของพนักงาน

3. ระบบการก ากับดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท



การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร

ผู้บริหารหลัก 2 ราย ได้แก่ 
• นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ (ควบคุมงานด้าน back office) 
• นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล (ควบคุมงานด้าน front office)

ละเลยการตรวจสอบดูแล & สั่งการให้มีการด าเนินการใด ๆ เพื่อ
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากผลการ
ตรวจสอบของบริษัทเอง/ จากการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสงสัย
ของลูกค้า  จนเป็นเหตุให้บริษัทมีการกระท าผิด



นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ และนายพิสิทธิ์ ปทุมบาล

สรุปการลงโทษผู้บริหารทั้งสองราย

 มีความผิดตามมาตรา 283 อันเน่ืองมาจากละเลยการก ากับดูแลจนเป็น
เหตุให้บริษัทกระท าผิดมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

 มลีักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

ความผิดตามมาตรา 283 : 
จะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ

พักการให้ความเห็นชอบ “บุคลากรใน
ธุรกิจตลาดทุน” เป็นเวลา 6 เดือน

ไม่สามารถบริหารงาน เป็นทีป่รึกษา 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตธุรกิจตลาดทุน


