
สิ่งที่สงมาดวย 3 

สรุปการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการลงทุน 
 

หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

การลงทุนไมเปนไปตาม

รายละเอียดโครงการหรือ

ประกาศที่เกี่ยวของ 

 กรณีกองทนุรวมควรกําหนดใหชัดเจนและควรจํากดั

เฉพาะกรณีที่เกิดจากการลงทุนโดยตรงของ บลจ. ซึ่งไม

มีปจจัยอื่นมาเกี่ยวของ  

 การลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการหรือประกาศที่เกี่ยวของครอบคลุม

เฉพาะกรณีเกดิจากการลงทุนเพิ่มของ บลจ. ในอัตราสวนที่กําหนดในขณะใด

ขณะหนึ่ง ยกเวนกรณีที่เปนเหตุสุดวิสัยทีเ่กิดจากปจจยัภายนอก ซึ่งไมตองทําตาม

แนวทางนี้ แตใหรายงานใหสํานักงานทราบ ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่มีการขายคืน 

หนวย ลงทุน เนื่องจาก บลจ.ควรมีระบบในการติดตามสถานะการขายคืนหนวยลงทนุ

อยูแลว 

 หมายเหต ุ กรณีที่เปนอัตราสวนเฉลี่ยในรอบปบัญชี เชน อัตราสวน 45% หรือ

อัตราสวนที่กําหนดในนโยบายการลงทุน จะดําเนินการทนัที โดยไมนับครั้ง 

การลงทุนที่ถือเปนความผดิ 

 

 กรณีกองทนุสวนบุคคล (“PF”) หากไมปฏิบัติตาม

สัญญา แตในสัญญากําหนดเงื่อนไขหรือเงือ่นเวลาไว

ประการใด และ บลจ. สามารถดําเนินการตามเงื่อนไข

ดังกลาว หรือ บลจ.ไดรับสัตยาบันหรือความยินยอมจาก

ลูกคา จะถือวาไมเปนการผิดสัญญาและไมมีการกระทํา

ความผิดใชหรือไม สวนกรณีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สามารถใชเงื่อนไขเดยีวกันกบักองทุนสวนบุคคลได ถา

เปนในสวนทีไ่มขัดหรือแยงกับประกาศสํานักงาน ใช

หรือไม  

กรณี PF ไมควรใหในสัญญากําหนดให กรณีที่เกนิ

อัตราสวนการลงทุนดังกลาวใหบริษัทลดภายใน 3  

วันทําการ  

 ใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปนเพยีงการยกตวัอยาง ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนการตกลงระหวาง บลจ. กับลูกคา 
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

 กรณีเกนิอัตราสวน PF โดยมิไดเกดิจากการลงทุน

เพิ่ม เชน การเพิ่มขึ้นของมูลคาหลักทรัพยหรือการลดลง

ของ NAV ไมควรถือเปนความผิด แมไมไดกําหนดไว

ในสัญญา โดยถือหลักปฏิบัติเชนเดยีวกับกองทุนรวม  

 ตามหลักการใหม สํานกังานจะไมยกขึ้นพิจารณา เนื่องจากขาดเจตนา 

กรณีที่ บลจ. ตรวจพบการ

กระทําผิด บลจ. ยังไมตอง 

ชี้แจง 4 องคประกอบที่ 

เกี่ยวของกับการกระทํา

ความผดิมายงัสํานักงาน แตให

ดําเนินการดงันี ้

 แนวทางในการลดสัดสวนบางประเภทควรเปนไป

ตามแนวทางของประกาศที่ สน.16/2544 และ  

สน.28/2549 ดวย  

 กรณีที่เรื่องดังกลาวมีประกาศกําหนด บลจ. ตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่

เกี่ยวของ แตหากไมสามารถดําเนินการไดตามประกาศ บลจ. ตองชี้แจง 4 

องคประกอบ โดยไมตองปฎบิัติตามแนวทางนี้ 

1. ใหแกไขรายการดังกลาวใน

วันที่รูหรือวันทําการถัดไป 

(T+1) หากไมสามารถทําได ให

รายงาน 4 องคประกอบและ

เสนอแผนใหสาํนักงานทราบใน

วันทําการถัดไป (T+ 2) 

 

 ขอเสนอใหการแกไขภายใน 5 วันทําการถือวาเปน

การแกไขทนัที เนื่องจากการแกไขรายการบางกรณ ี

อาจขึ้นกับความพรอมของ counterparty อีกฝายดวย  

 กรณีเปนหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง บลจ.อาจตอง

ใชเวลา ทําใหไมสามารถแกไขไดทันท ี 

 เห็นควรยืดหยุนเวลาใหมากขึ้น โดยใหแกไขรายการ

ภายใน 2 วนัทาํการนับถัดจากวันที่รู (T+ 2) หากไม

สามารถทําไดใหรายงาน 4 องคประกอบ และเสนอแผน

ใหสํานักงานทราบในวนัทาํการถัดไป (T+ 3)  

 กรณี PF : เห็นดวยกรณีลงทุนไมเปนไปตามที่

ประกาศกําหนด แตในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญา

กําหนด เหน็ควรแจงลูกคาหรือคณะกรรมการกองทุน

เนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญ สํานักงานจงึเห็นวา บลจ. ควรแกไขโดยเร็ว โดยควร

แกไขในวนัทีรู่หรือวันทําการถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญากําหนด ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด 

และ บลจ. ไดรับสัตยาบันจากลูกคา สํานักงานไมยกขึ้นพิจารณา เนื่องจากลูกคา

ยินยอม แสดงวาบริษัทยังปฏิบัติเปนไปตามเจตนาของลกูคา โดยการแจงลูกคาให
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

ทราบกอน เพือ่ชี้แจงและขอความยินยอมจากลูกคาวาจะ

ใหลงทุนหรือขายออก ถาลูกคาใหลงทุนไดก็ไมถือเปน

ความผิด ทั้งนี้ หาก บลจ.ลงทนุไมเปนไปตามที่กําหนด

ในสัญญา ลูกคาสามารถฟอง บลจ.ไดอยูแลว  

 กรณี PF ควรใหเปนไปตามความประสงคของลูกคา

ซึ่งกําหนดไวในสัญญา และไมควรรวมถึงการมีไวซึ่ง

หลักทรัพยผิดประเภททีก่ําหนด โดยมีสาเหตุจากการ

เปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนสภาพของตราสาร หรือผูออก 

ผูอาวัล ผูค้ําประกัน ภายหลังจากที่กองทนุไดลงทุนไว 

ควรเปนเฉพาะกรณีที่มกีารลงทุนเพิ่มจริง ๆ  

เปนไปตามที่กาํหนดในสัญญา 

 

 

 

 ในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญากําหนด ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด 

และ บลจ. ไดรับสัตยาบันจากลูกคา สํานักงานไมยกขึ้นพิจารณา  

2.  ใหดําเนินการกับผลของ 

การแกไขรายการ ดังนี ้ 

(1) กรณีที่มีกําไรใหนํากําไรเขา

กองทุนรวม (2) กรณีขาดทนุ

ให บลจ. จายคาชดเชยให 

กองทุนรวม โดยคาชดเชยให

รวมทั้งยอดขาดทุนและ

คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การแกไขรายการ 

 ควรกําหนดขอบเขตใหชัดเจนวากรณีใดที่ บลจ.

จะตองจายคาชดเชย เชน กรณีที่ บลจ. ทุจรติ  

 

 

 ควรกําหนดนิยามของคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การแกไขรายการ  

 

 

 กรณี PF บลจ. เห็นวาไมจําเปนตองเขยีนวากรณีที่มี

กําไรใหนํากําไรเขากองทุน เนื่องจากกําไรตองตกเปน

ของลูกคาอยูแลว สวนกรณีขาดทุน ไมเห็นดวย 

เนื่องจากกรณกีองทุนสวนบคุคล สัญญาเปนขอตกลงที่

 แนวทางนีใ้ชกับทุกกรณทีี่มีการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการหรือ

ประกาศที่เกีย่วของ แตหากสํานักงานตรวจพบวาการลงทุนนั้นเกิดจากการทุจริต 

สํานักงานจะยกขึ้นดําเนินการอยางเขมงวด เชน ระงับการประกอบธุรกิจ เพกิถอน

ความเหน็ชอบผูบริหารและผูจัดการกองทนุ เปนตน 

 คาใชจายหมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามที่

กําหนด เชน คาธรรมเนียมในการขายหลกัทรัพย คาปรับที่เกี่ยวของ (เชน คาปรับ 

ที่ SET ปรับ กรณีขายหลักทรัพยโดยไมมีในครอบครอง) คาใชจายในการแจงผูถือ

หนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาเสียโอกาส 

 กรณีกองทุนสวนบุคคล ลงทุนไมเปนไปตามที่สัญญากําหนด ซึ่งอยู

นอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด และ บลจ. ไดรับสัตยาบนัจากลูกคา สํานักงานไม

ยกขึ้นพจิารณา เนื่องจากลูกคายินยอม แสดงวาบริษัทยังปฏิบัติเปนไปตามเจตนาของ

ลูกคา จึงไมตองดําเนินการตามแนวทางนี ้
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

กระทําระหวางลูกคากับ บลจ. เปนการสวนบุคคลอยู

แลว หากเกดิขาดทุนหรือความเสียหาย ลูกคาสามารถ

เลือกที่จะบังคบัหรือเรียกรองในเชิงกฎหมายให บลจ. 

ชดใชคาเสียหายไดอยูแลว โดยลูกคาอาจเลอืกที่จะไม

เรียกคาเสียหายก็ได ซึ่งจะสงผลตอชื่อเสียงของ บลจ.

เอง และอาจทาํใหลูกคายกเลกิสัญญาก็ได จงึมิควร

กําหนดขอบังคับที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิดังกลาวของ

ลูกคา  

 กรณี PF เห็นดวยกรณีลงทุนไมเปนไปตามที่

ประกาศกําหนด แตในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญา

กําหนด ถาลูกคาประสงคจะใหขายออกแลวขาดทุน 

ควรขึ้นกับขอตกลงระหวาง บลจ. และลูกคาซึ่งตองเปน

ลายลักษณอักษรเกี่ยวกับผลขาดทุนและคาใชจายที่

เกี่ยวของ กอนที่จะมีการดําเนินการชดเชยผลขาดทุน  

 การชดเชยกําไรขาดทุนในวิธีการปกตจิากการขาย

หลักทรัพยนาจะมีความเพียงพอแลว ไมควรคิด

คาใชจายตาง ๆ จากที่เกีย่วของกับการแกไขรายการอีก 

และถือเสมือนไมมีรายการนัน้เกิดขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื่องจากการแกไขรายการมีคาใชจายที่เกี่ยวของ บลจ. จึงควรชดใชใหกองทนุ

ดวย 

3.  แจงผูถือหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนรวม หรือ

คณะกรรมการกองทุนกรณี

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ

 ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งก็ถือวาเพยีงพอหรือไม  

 ไมเห็นดวย เพราะ บลจ.ไดจายชดเชยแลว และโดย

ปกติไดแจงสํานักงานและผูดแูลฯ แลว  

 

 บลจ. สามารถเลือกใชวีการใดวิธีการหนึ่งได 

 สํานักงานยึดหลักการเปดเผยขอมูล ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติไมเปนไปตามรายละเอียด

โครงการหรือประกาศ เจาของเงินหรือผูถือหนวยลงทุนควรที่จะไดรับทราบขอมูล  

ทั้งนี้ หาก บลจ. เกรงผลกระทบที่เกิดขึ้น ควรเรงแกไขและชดเชยเพื่อใหเกิด 
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

ลูกคากรณีกองทุนสวนบุคคล

ภายใน 10 วันนับแตวันที่แกไข

การลงทุนแลวเสร็จ หรือแจงใน

รายงานผลการดําเนินงาน หรือ

เปดเผยบนเว็บไซตของบรษิัท 

ซึ่งบริษัทสามารถเลือกใช

วิธีการใดวิธีการหนึ่งได  

 

 กรณี PF เห็นดวยกรณีลงทุนไมเปนไปตามที่

ประกาศกําหนด แตในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญา

กําหนด ควรแจงลูกคาหรือคณะกรรมการกองทุนให

ทราบ  

 

ความเชื่อมั่นแกผูถือหนวยลงทุน 

 ในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญากําหนด ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด 

และ บลจ. ไดรับสัตยาบันจากลูกคา สํานักงานไมยกขึ้นพิจารณาและ บลจ.ไมตอง

ดําเนินการตามแนวทางนี ้

4.  แจงสํานักงานและผูดูแล

ผลประโยชนภายใน 5 วันทํา

การนับแตวนัที่รู  

 

 ตองแจงขอมูลใดบาง  

 

 กรณี PF เห็นดวยกรณีลงทุนไมเปนไปตามที่

ประกาศกําหนด แตในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญา

กําหนด ควรแจงสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต

วันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

 แจง (1) ลักษณะความผิด (2) สาเหตุ (3) การแกไขของ บลจ. (4) จาํนวนผลกําไร

หรือคาชดเชยที่จายให (5) วธิีการเปดเผยขอมูล 

 ในกรณีไมเปนไปตามที่สัญญากําหนด ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด 

และ บลจ. ไดรับสัตยาบันจากลูกคา สํานักงานไมยกขึ้นพิจารณาและ บลจ.ไมตอง

ดําเนินการตามแนวทางนี ้
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

 กรณีที่เกิดความผิด เปน 

ครั้งที่ 3 ให บลจ. ดําเนินการ

ตาม 1 - 4  และชี้แจง 4 

องคประกอบที่เกี่ยวของกับ 

การกระทําความผิดมายัง

สํานักงานดวย 

 การนับจํานวนครั้งที่เกิดความผิดควรนบัเฉพาะที่

เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนนั้น ๆ 

และไมควรนําจํานวนครั้งที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา

บัญชีในปกอนมานับรวม  

 ขอเสนอวาควรตัดยอดการนับครั้งความผิดทุกสิ้นป  

 ควรนับ 3 ครั้งของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชี 

และควรระบุความผิดสะสมวา มีระยะเวลาเทาใด เชน 

นับความผิดสะสมที่เกิดภายใน 6 เดือน หรือ 1 ป 

หลังจากนัน้กล็างยอดสะสมแลวเริ่มตนนับใหม  

 จะเริ่มนับตอนไหนและสิน้สุดเมื่อไร ควรกําหนด

เปนรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน  

 จะนับรวมทุกกองทุนหรือแยกแตละกองทุน  

 การนับ 3 ครั้งจะนับอยางไร  

 กรณีตอไปนี้จะนับอยางไร 

1) บลจ.ลงทุนผิดในธุรกิจ MF PF และ PVD อยางละ 

1 ครั้ง จะนับวาผิด 3 ครั้ง หรือนับแยกธุรกจิ เปนผิด

ธุรกิจละ 1 ครั้ง 

2) ในการลงทุนผิดครั้งเดียว แต Fund Manager ลงทุน

ใหกองทนุหลายกองทุน จะนับวาเปนความผิดครั้ง 

       เดียว หรือนับเรียงตามจํานวนกองที่ผิด 

  

 

 การนับความผิด 

1  นับแยกธรุกิจระหวาง MF และ PF+PVD เวนแตเกดิจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ซึ่งทําใหผิด 3 ธุรกิจ จะนบัเปน 1 ครั้ง 

2 นับตามปปฏิทิน โดยตัดยอดออกทกุวนัที่ 31 ธันวาคม  

3 ความผิดใน 2 ครั้งแรก หากดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด สํานกังานจะไม

ยกขึ้นดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผิดธุรกิจละ 1 ครั้ง  

 

 

 นับเปน 1 ครั้ง 
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

 

 

 

3) ในการลงทุนครั้งเดียวกัน แตผลการลงทุนทําใหเกิด

ความผิดทั้งประเภทหลักทรพัยและอัตราสวนการ

ลงทุน จะนับวาผิดครั้งเดียวหรือนับเปน 2 ครั้ง 

 นับเปน 1 ครั้ง  

 

 

กรณีที่ผลจากการแกไขรายการ

ที่ลงทุนผิดนั้นเกิดขาดทุนและ 

คาชดเชยที่เกิดจากการลงทนุ

ผิดนัน้เกิน 30,000 บาท  

ให บลจ. ดําเนินการตาม 1 - 4

และชี้แจง 4 องคประกอบที่

เกี่ยวของกับการกระทํา

ความผดิมายงัสํานักงานดวย 

 จํานวนคาชดเชย 30,000 บาท อาจจะยงัไมมี

นัยสําคัญที่จะตองชี้แจง และเปนภาระของ บลจ. ในการ

จัดทําเอกสาร และขอเสนอเปน 50,000 –100,000 บาท 

 ไมเห็นดวย กรณีขาดทุนและคาชดเชยที่เกิดจากการ

ลงทุนผิดนั้นเกิน 30,000 บาท ซึ่งกําหนดใหตองชี้แจง

องคประกอบความผิดดวย เนื่องจาก บลจ. ตองชดเชย

ผลการกระทําผิดอยูแลว ประกอบกับตองรายงานตอ

ผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัท สํานักงาน

ควรพิจารณาเฉพาะจํานวนครั้งของการกระทําความผิด

นาจะเพียงพอแลว  

 คาชดเชยทีเ่กิดจากการลงทุนผิดพลาดเห็นควรให

เปนไปตามแนวทางของ Incorrect Pricing ซึ่งมีประกาศ

รองรับอยูแลว  

 จํานวน 30,000 บาท ตามที่สํานักงานกําหนด เปนตวัเลขสถิติสูงสุดที่รวบรวมจาก

การชดเชยจากการลงทุนผิดในชวงที่ผานมา 

  

 จากฐานขอมูลดานความผิดของสํานักงาน ลักษณะความผิดดังกลาว ถือเปนเรื่อง

ที่มีผลกระทบมาก จึงตองดําเนินการทันท ี

 

 

 

 

 

 กรณี Incorrect จะกําหนดใหชดเชยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบตอมลูคาหนวย  

ซึ่งการกําหนดดังกลาวไมครอบคลุมความผิดในทุกกรณ ี

อื่น ๆ   กรณีที่มีการลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนด แตในวัน

ถัดมามูลคาของหลักทรัพยลดลงทําใหเปนไปตามที่

กําหนด บลจ.ตองแกไขอยางไร  

 กรณีที่มีการลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนด บลจ.ตอง

จําหนายหลักทรัพยทั้งหมดที่ไดลงทุนหรอืจําหนายเพยีง

บางสวนก็ได  

 ถือวาไดแกไขแลว 

 

 

 จําหนายจนสามารถเปนไปตามที่รายละเอียดโครงการหรือประกาศที่เกี่ยวของ

กําหนด 
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หัวขอ ความเห็น บลจ. ความเห็นสํานกังาน 

 กรณีที่มีการลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนด บลจ.

จําหนายหลักทรัพยออกไปบางสวนและมีกําไร 

(realized profit) แตตอมาเมื่อสิ้นวันทําการนั้น ราคา

หลักทรัพยลดลงเปนผลใหหลักทรัพยบางสวนที่ยัง

ไมไดจําหนายออกไปเกดิ unrealized loss การคิดผล

กําไร-ขาดทุนจะคิดอยางไร  

 คิดเฉพาะสวนที่มีการจําหนายเพื่อใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการหรือ

ประกาศที่เกีย่วของกําหนด (realized gain/loss) 
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