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 บทนิยาม    

 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ผลิตภณัฑก์องทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 

ขอ้มูลภายใน ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลูกคา้ท่ีมิพึงเปิดเผย ซ่ึงบริษทัจดัการไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการประกอบธุรกิจ 
โดยรวมถึงขอ้มูลการซ้ือขายและแผนการลงทุนของลูกคา้ 

 บริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

 บริษทัจดัการกองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม 

 
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงครอบคลุมกองทุนส่วนบุคคลหรือ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 

 ส านกังาน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 access person บุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในในแต่ละดา้น 

 cross trade การท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั 

 need-to-know basis หลกัท่ีใช้จ  ากดัขอบเขตการใช้ขอ้มูลภายในเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นแก่ 
การปฏิบติังาน  

 proprietary trading การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

 WL : Watch List บญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามตรวจสอบการท าธุรกรรม  

 RL : Restricted List บญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งจ ากดัการท าธุรกรรม 
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 บทน า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ส านกังานไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติัส าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานท่ีเก่ียวกบัการกระท า 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ของบริษทัจดัการ (conflicts of interest : “COI”) และ 
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ (“proprietary trading”) เพื่อเป็นแนวทางใหบ้ริษทัจดัการ
ประเมินความเหมาะสมของการจดัการ COI และการท า proprietary trading ท่ีไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  
และปรับปรุงระบบการจดัการดงักล่าวของตนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (หากจ าเป็น) รวมถึงเพื่อให้บริษทัจดัการ
ไดรั้บทราบถึงความคาดหวงัของส านกังานในการเขา้ตรวจสอบและพิจารณาวา่บริษทัจดัการมีการจดัการ COI  
และการท า proprietary trading ท่ีเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  ทั้งน้ี เน่ืองจากการก าหนดนโยบาย 
มาตรการจดัการ และระบบงานท่ีเก่ียวกบั COI ถือเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินธุรกิจจดัการลงทุนและ 
เป็นหวัใจของความย ัง่ยนืทางธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจจดัการลงทุนท่ีบริษทัจดัการส่วนใหญ่มีลกัษณะ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (financial conglomerate) (เช่น การส่งค าสั่งซ้ือขาย
หลกัทรัพยผ์า่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือ  การลงทุนในตราสารท่ีออกหรือจดัจ าหน่ายโดยธนาคารพาณิชย ์(“ธพ.”) 
ท่ีเป็นแม่  การลงทุนในตราสารท่ีออกโดยลูกหน้ีของ ธพ. ท่ีเป็นแม่  การออกกองทุนรวมตามนโยบาย 
สภาพคล่องของ ธพ. เป็นตน้) 

เป้าหมายท่ี 
ตอ้งการบรรล ุ

 

2.  แนวทางปฏิบติัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ดงัน้ี  
(1) สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุนในการลงทุนในตลาดทุนผา่นกองทุน (ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วน

บุคคล และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 
(2) มีการจดัการลงทุนแบบ putting investors first โดยผลประโยชน์ของผูล้งทุนตอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์

ส่วนตน บริษทั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ 
(3) มีระบบงานและมาตรการจดัการ COI ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อจดัการและควบคุม COI โดยตอ้งค านึงถึง

และรักษาผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูล้งทุน 
(4) มุ่งหวงัใหก้ารก ากบัดูแลของส านกังานเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระเกินควรต่อ 

บริษทัจดัการ และมีความยดืหยุน่รองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีพฒันาการและ 
ความหลากหลาย เพื่อตอบโจทยลู์กคา้ไดม้ากข้ึน 

เล่ียงหรือหยดุ
ใหบ้ริการ หาก
จดัการกบั COI 
ไดไ้ม่ดีพอ 

3.  หากบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่ นโยบาย มาตรการ และระบบงานในการป้องกนัและจดัการ COI  
ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลต่อลูกคา้ ไม่สามารถจดัการ COI ไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม และ COI ดงักล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและลูกคา้ ให้บริษทัจดัการหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมดงักล่าวหรือ 
หยุดให้บริการดงักล่าวทนัที 
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 แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานทีเ่กี่ยวกับการกระท าทีอ่าจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ รวมถึงการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ 
   

ส่วนท่ี 1 ส่วนที่ 1  การก าหนดนโยบายป้องกนัและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ก าหนด
นโยบาย COI 
จรรยาบรรณ
และหลกั
ปฏิบติั 

(1)  มีการก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
โดยนโยบายดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั1  ทั้งน้ี ให้นโยบายดงักล่าวครอบคลุม
การด าเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษทัจดัการ2 ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน  

นอกจากน้ี ใหบ้ริษทัจดัการมีการก าหนดจรรยาบรรณและหลกัปฏิบติัต่าง ๆ ส าหรับพนกังาน 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย โดยมีการระบุบทลงโทษท่ีเหมาะสมตามกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนดว้ย  

ทบทวนและ
ปรับปรุง 

(2)  มีการก าหนดเวลาให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัดงักล่าว 
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยให้รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการและระบบงานการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ ทั้งน้ี เพื่อรองรับความเส่ียงเก่ียวกบัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีอาจมีเพิ่มข้ึน  
โดยอยา่งน้อยตอ้งทบทวนทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีตรวจพบการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองหรือบ่อยคร้ัง 
ตอ้งจดัให้มีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

ก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบ 

(3)  มีมาตรการในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติั
ดงักล่าว โดยรายงานผลการก ากบัดูแลและตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  

 ตัวอย่าง 
- บริษัทจัดการมกีลไกหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานมกีารปฏิบัติ

ตามนโยบาย จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมกีารตรวจสอบอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามความเส่ียงท่ีอาจมกีารปฏิบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  

 

 

 

 

 

                                                           
1 คณะกรรมการบริษทัอาจมีการมอบหมายให้มีคณะกรรมการยอ่ยท าหนา้ท่ีเฉพาะในแต่ละดา้นก็ได ้
2 รวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ (Proprietary Trading) ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 ส่วนที่ 2  การบริหารจัดการและการจ ากดัการใช้ข้อมูลภายใน  

จดัการและ
จ ากดัการใช้
ขอ้มูลภายใน 

บริษทัจดัการมีการบริหารจดัการและการจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในในรูปแบบท่ีสามารถควบคุมการเคล่ือนยา้ย
ของขอ้มูล (information flow) และป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล (information leakage) เพื่อไม่ก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมแก่ลูกคา้ หรือท าให้ลูกคา้เสียประโยชน์ท่ีควรไดรั้บหรือไม่ไดรั้บประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด  
โดยให้บริษทัจดัการด าเนินการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  

 
2.1  การจัดโครงสร้างองค์กรทีม่ีระบบหรือกลไกในการควบคุม ก ากบัและตรวจสอบการจ ากดัการใช้ข้อมูลภายใน 
ทีม่ีประสิทธิผล (information barrier) 

จดัโครงสร้าง
องคก์ร 

(1)  มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีระบบหรือกลไกท่ีเอ้ืออ านวยต่อการก ากบั ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
และการถ่วงดุลอ านาจในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  

 

 

segregation  
of duties 

ตัวอย่าง 
(ก) แยกงานในส่วนท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงออกจากส่วนท่ีควบคุมความเส่ียง   
(ข) มีการแบ่งแยกกลไกหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน (เช่น แบ่งแยกหน่วยงาน/บุคลากร 
ท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจ (front office) ออกจากหน่วยงาน/บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ด้านงานสนับสนุน (back office)  แบ่งแยกหน่วยงาน/บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
การลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการออกจากหน่วยงาน/บุคลากรท่ีจัดการ 
การลงทุนเพ่ือลูกค้า เป็นต้น) 

Information 
flow control 

(2)  จดัให้มีแนวทางการป้องกนัการไดรั้บขอ้มูลภายในจากการปฏิบติังานซ่ึงอาจท าให้บุคคลท่ีไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งสามารถรับรู้และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในดงักล่าว  

 

Chinese wall 

ตัวอย่าง 
(ก) มีอาณาบริเวณหรือพืน้ท่ีส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
การลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยรวมถึงการป้องกนัข้อมลูท่ีอยู่ในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 

over  
the wall 

(ข) มมีาตรการในการป้องกันกรณี over the wall เช่น กรณีท่ีมกีารยืมตัวพนักงานระหว่างหน่วยงาน  
ให้ถือว่าพนักงานรายดังกล่าวเป็นพนักงานของหน่วยงานท่ีถูกยืมตัวและมีการปฏิบัติตาม  
มาตรการ information barrier (ในส่วนท่ี 2.1) ของหน่วยงานท่ียืมตัวตลอดระยะเวลาท่ียืมตัว 
และจนกว่าข้อมลูภายในท่ีอาจได้รับทราบจากการปฏิบัติงานได้ถกูเปิดเผยเป็นข้อมลูสาธารณะแล้ว 

 ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจมีระบบงานหรือมีกลไกท่ีสามารถควบคุม ก ากบั ตรวจสอบการจ ากดัการใช้
ขอ้มูลภายในท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ สามารถควบคุมการเคล่ือนยา้ยของขอ้มูลและป้องกนัการร่ัวไหลของ
ขอ้มูลได ้
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 2.2  การบริหารจัดการและการจ ากดัการใช้ข้อมูลภายใน 

need-to-know 
basis 

(1)  ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บขอ้มูลภายใน เพื่อจ ากดัขอบเขตการใช ้
ขอ้มูลภายในเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การปฏิบติังาน (หลกั “need to know”) โดยก าหนดให้ขอ้มูลท่ีล่วงรู้มาจาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการติดต่อ การให้บริการ หรือการจดัการลงทุนเพื่อลูกคา้ เป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
ท่ีมีการเก็บรักษาไวอ้ย่างปลอดภยัและไม่มีการน าไปเปิดเผย ส่งต่อ หรือน าขอ้มูลไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

access person (2)  ก าหนดบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในในแต่ละดา้น (“access person”) และควบคุม/ตรวจสอบ
การติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของ access person โดยใกลชิ้ดมากกวา่บุคคลทัว่ไป 
โดยก าหนดใหก้ลุ่ม access person ดงักล่าวมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ
โดยเคร่งครัด 

 ตัวอย่าง access person ของบริษัทจัดการ เช่น 
- ผู้จัดการกองทุน ผู้ส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ (dealer) เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน compliance 

ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูภายในท่ีไม่ได้เปิดเผยเป็นการท่ัวไป  
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษา เป็นต้น  

 ทั้งน้ี access person อาจอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน หรือเป็นบุคคลท่ียมืตวัมา
จากฝ่ายงานอ่ืน หรือจากบริษทัอ่ืนภายในกลุ่มกิจการ หรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษทัจดัการมอบหมายงานให ้
(outsource) ก็ได ้ 

 2.3  การเกบ็รักษาข้อมูลภายใน 

การเก็บ 
ขอ้มูลภายใน 

มีระบบการเก็บรักษาขอ้มูลภายในทั้งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและขอ้มูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกนัมิใหส่้วนงานและ/หรือบุคลากรอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รับรู้หรือเขา้ถึงขอ้มูลในความรับผิดชอบ
ของกนัและกนัได ้โดย 

 

ขอ้มูลเป็น
เอกสาร 

(1)  กรณีขอ้มูลเป็นเอกสาร  
 จดัใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลในสถานท่ีท่ีสามารถควบคุมและบนัทึกการเบิกใชเ้อกสารนั้นได ้

อยา่งเขม้งวด รวมถึงการควบคุมมิใหมี้การร่ัวไหลของขอ้มูลเม่ือมีการท าส าเนาเอกสารหรือเรียกพิมพข์อ้มูล 
จากระบบคอมพิวเตอร์ และมีการท าลายส าเนาเอกสารขอ้มูลภายในท่ีไม่ใชง้านแลว้ 

 
 

ขอ้มูล 
electronics 

(2)  กรณีขอ้มูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 จดัใหมี้รหสัผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปใชง้านได ้มีระบบการบนัทึก

และจดัเก็บหลกัฐานการเขา้ใชง้าน (“logs”) ซ่ึงรวมถึงการเรียกดูและการแกไ้ขขอ้มูล โดยแนวทางการจดัเก็บ 
logs เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศแนวปฏิบติัวา่ดว้ยแนวปฏิบติัในการจดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ส่วนท่ี 3 ส่วนที่ 3  การก ากบัดูแลและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการล่วงรู้ข้อมูลภายใน 

ดูแลให้
พนกังาน 
ปฏิบติัตาม
นโยบาย 

(1)  ก ากบัดูแลให้พนกังานของบริษทัจดัการปฏิบติัตามนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองการป้องปรามการใชป้ระโยชน์ 
จากขอ้มูลภายใน เช่น ห้ามพนกังาน3 (รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็น nominee) ใชข้อ้มูลภายในในลกัษณะ
เอาเปรียบผูล้งทุน และให้พนกังานมีหนา้ท่ีในการช่วยกนัสอดส่องดูแลมิใหมี้การฝ่าฝืนนโยบาย จรรยาบรรณ 
และหลกัปฏิบติัดงักล่าว เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ให้มีขั้นตอนในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงกรณีตรวจพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่ 
อาจมีการใช้ขอ้มูลภายใน โดยหากพบวา่มีการใช้ขอ้มูลภายในจริง ให้รายงานให้ส านกังานทราบโดยทนัที  
รวมทั้งจดัเก็บหลกัฐานในเร่ืองดงักล่าวให้ส านกังานตรวจสอบได ้

ส่ือสารให้
พนกังานทราบ 

(2)  มีการส่ือสารเพื่อใหพ้นกังานรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยใหพ้นกังานทุกคนไดอ่้านและ 
ลงนามรับทราบนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติั ตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมปฏิบติังาน  หลงัจากนั้นใหพ้นกังาน 
ลงนามรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายจรรยาบรรณและหลกัปฏิบติัดงักล่าว   

อบรม 
พนกังานใหม่ 

(3)  จดัใหพ้นกังานใหม่ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบาย จรรยาบรรณ และ 
หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องปรามการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของกองทุนดว้ย โดยยกสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางท่ีพึงปฏิบติัหรือตอ้งหา้ม รวมทั้งสร้างจิตส านึกและจริยธรรมของพนกังานทุกคนให้เห็น
ความส าคญัของการช่วยกนัป้องกนัมิให้มีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิชอบ  

มีช่องทาง 
whistleblower 

(4)  จดัให้มีช่องทางท่ีพนกังานสามารถแจง้พฤติการณ์อนัควรสงสัยเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ 
นโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัดงักล่าว โดยพนกังานไม่ตอ้งเปิดเผยช่ือตนเอง และใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  

ทบทวนเร่ือง
ขอ้มูลภายใน
เป็นระยะ ๆ 

(5)  ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการและการจ ากดัการใชข้อ้มูลภายใน (ในส่วนท่ี 2) 
เป็นระยะ ๆ และมีการรายงานขอ้บกพร่องท่ีพบใหค้ณะกรรมการของบริษทั4ทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสมต่อไป 

อพัเดทรายช่ือ 
access person 

(6)  ปรับปรุงรายช่ือ access person ใหเ้ป็นปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีมีการโยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
หนา้ท่ีงาน 

บนัทึก/จดัเก็บ
ขอ้มูลการ
สนทนาของ 
access person 

(7)  มีระบบท่ีสามารถบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person โดยมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลการติดต่อสนทนาดงักล่าวตามท่ีก าหนดในประกาศแนวปฏิบติัวา่ดว้ยแนวปฏิบติัในการจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการควบคุมดูแลไม่ให้กลุ่ม access person สามารถควบคุมการบนัทึกขอ้มูล 
การติดต่อสนทนาในระบบไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนไม่ให้สามารถแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มูลท่ีจดัเก็บ
ดงักล่าวดว้ย 

                                                           
3 ค าวา่ “พนกังาน” ในท่ีน้ี หมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีรับจา้งปฏิบติังานใหแ้ก่บริษทัจดัการ
เป็นการชัว่คราว 
4 คณะกรรมการบริษทัอาจมีการมอบหมายใหมี้คณะกรรมการยอ่ยท าหนา้ท่ีเฉพาะในแต่ละดา้นก็ได ้
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ส่วนท่ี 4 ส่วนที่ 4  การบริหารจัดการการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 

เร่ือง “ราคาท่ี
เหมาะสม” 
ขอ้ 15(1) ของ  
สธ. 14/2558 

บริษทัจดัการสามารถท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
แลว้แต่กรณี เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการท าธุรกรรมดงักล่าวทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีเป็นการลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือตราสารทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงตวับริษทัจดัการเอง) ท่ีบริษทัจดัการด าเนินการ 
โดยใช้ราคาที่เหมาะสมท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ให้บริษทัจดัการสามารถด าเนินการไดท้นัที   

 4.1  การท าธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ประเภทหุ้น 

กรณีซ้ือ/ขาย 
หุน้ในตลาด
รอง 

 การใชร้าคาท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ท่ีจดทะเบียน 
ใน exchange (ยกเวน้หุ้นท่ีไม่แสดงถึงการซ้ือขายเป็นปกติ เช่น หุ้นท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย H (Halt) หรือ  
SP (Suspend) เป็นตน้) ให้บริษทัจดัการใช้ราคาใน exchange ท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยสามารถ
เลือกใช้ ราคา ณ ส้ินวนั หรือ ณ ขณะท าธุรกรรม ไดด้งัน้ี  

 (1)  ราคา ณ ส้ินวนั หมายถึง ราคาใน exchange  โดยจะเลือกใช้ (ก) ราคาปิด  หรือ (ข) ราคาเฉล่ีย 
ท่ีค  านวณโดย exchange ก็ได ้  

 (2)  ราคา ณ ขณะท าธุรกรรม5 หมายถึง ราคาท่ีเกิดข้ึนใน exchange ในระหวา่งวนัท่ีมีการท าธุรกรรม  
โดยจะเลือกใช ้(ก) ราคาท่ีมีการซ้ือขายจริงล่าสุด  หรือ (ข) ราคาเฉล่ียของราคาท่ีมีการซ้ือขายจริงล่าสุด 
ท่ีค  านวณโดย exchange ก็ได ้  

ทั้งน้ี หากไม่มีราคาตาม (1) และ (2) ให้ใช้ราคาเฉล่ียของราคาเสนอซ้ือสูงสุดและราคาเสนอขายต ่าสุด  

 4.2  การท าธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ทีม่ิใช่หุ้น 

 การใชร้าคาท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มิใช่หุน้ (ในขอ้ 4.1)  
ใหบ้ริษทัจดัการใชร้าคาท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีไดก้ารยอมรับเป็นการทัว่ไป เช่น 

กรณีเงินฝาก ▪ กรณีเงินฝาก – ให้บริษทัจดัการใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสามารถอา้งอิงได ้(reference rate) หรือ
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัทางการคา้ท่ีใชก้บัธุรกรรมนั้น 

กรณีซ้ือ/ขาย
ตราสารหน้ี 
ในตลาดรอง 

▪ กรณีหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีในตลาดรอง – ให้บริษทัจดัการเลือกใชร้าคาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัน้ี  

(1)  ราคา ณ ส้ินวนั ท่ีประกาศใน ThaiBMA  โดยรวมถึงราคาท่ีเสนอโดย Market yield Web Page 
(executed price และ quoted price) และ Model Yield Web Page 

                                                           
5 บริษทัจดัการตอ้งมีระบบงานหรือเอกสารท่ีส านกังานสามารถตรวจสอบได ้เช่น Time stamp เป็นตน้ 
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 (2)  ราคาท่ีดีท่ีสุดจากการเสนอราคาแบบ firm quote จากนายหนา้ซ้ือขาย (dealer) อยา่งนอ้ย  
3 ราย โดยบริษทัจดัการจดัให้มีการเก็บหลกัฐานดา้นราคาจาก dealer ทุกราย เพื่อพิสูจน์กบัส านกังาน 
ในภายหลงัดว้ย 

 (3)  ราคาท่ีค านวณโดยใชร้าคาของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุคงเหลือเท่ากนักบัตราสารหน้ีท่ีจะท า
ธุรกรรม บวกรวมกบั credit spread6 

กรณีลงทุน 
ในตลาดแรก 

ทั้งน้ี กรณีการท าธุรกรรมการลงทุนในหลกัทรัพยต์าม 4.1 และ 4.2 ในตลาดแรก  ให้บริษทัจดัการใช้ราคา 
ท่ีเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัทางการคา้ท่ีใชก้บัธุรกรรมนั้น เช่น กรณีการซ้ือหุ้น IPO ให้ใชร้าคาเสนอขาย
แก่ผูล้งทุนทัว่ไป (ราคา IPO) เป็นตน้   

 4.3  การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกนั (cross trade) 

ลกัษณะของ
ราคากรณี  
cross trade 

การใชร้าคาท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั 
(cross trade) ใหบ้ริษทัจดัการใชร้าคาท่ีเหมาะสมในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ก.  เป็นราคาท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีไดก้ารยอมรับเป็นการทัว่ไป 
ข.  เป็นราคาท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ (ex-ante / forward price) 
ค.  ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนักบัทุกกองทุน  และ 
ง.  เป็นไปตามหลกัความสม ่าเสมอ (consistency)  โดยบริษทัจดัการควรก าหนดระเบียบวธีิปฏิบติั 

ในการเลือกราคาอา้งอิงดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ และจะเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์นการเลือกราคาอา้งอิงดงักล่าว 
ก็ต่อเม่ือมีหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ ราคาอา้งอิงจากหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูเ่ดิมไม่เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 ทั้งน้ี ราคาท่ีเหมาะสมในการท า cross trade ใหเ้ป็นไปตาม 4.1 และ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 ส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีเพ่ิมข้ึนจากพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
เช่น ThaiBMA website เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 5 ส่วนที่ 5  การบริหารจัดการการกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบธุรกิจและการใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 บริษทัจดัการมีวธีิการบริหารจดัการการกระท าท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ  โดยใหด้ าเนินการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  

การรับ soft / 
hard dollar 

รับไดห้ากลูกคา้
ไดป้ระโยชน์ 

5.1  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการประกอบธุรกจิ (soft/ hard dollar) 

(1)  รับผลประโยชน์ตอบแทนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ โดยบริษทัจดัการระบุเง่ือนไข 
และหลกัเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บทราบและพิจารณาไดว้า่  
การรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกคา้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 

เปิดเผยให้
ลูกคา้ทราบ 

(2)  มีการระบุเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารรับผลประโยชน์ตอบแทนตาม (1) ไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  
โดยกรณีกองทุนรวมให้ระบุในโครงการจดัการกองทุนรวมและเปิดเผยดว้ยว่า บริษทัจดัการไม่สามารถ 
รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษทัเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้ห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ือง 
ท่ีไม่พึงกระท าโดยวชิาชีพ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษทัจดัการหรือพนกังานของบริษทัจดัการไดรั้บ 
ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัจดัการก าหนดไวภ้ายในบริษทั ซ่ึงลูกคา้สามารถ 
ขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้             (โปรดระบุ)  

หา้มรับเพื่อ
ประโยชน์ 
ของ บลจ.  

 

 

ก าหนด
แนวทาง
ปฏิบติัการรับ 
corp. gift  
ใหช้ดัเจน  

 

(3)  การรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทัจดัการเองนั้น 
หา้มมิใหก้ระท าอยา่งเด็ดขาด เจตนารมณ์ของขอ้หา้มท่ีเขม้งวดดงักล่าวก็เพื่อใหบ้ริษทัจดัการไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถเยีย่งผูมี้วชิาชีพในการคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจะใหลู้กคา้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
ดว้ยความเป็นกลางและปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการคดัเลือกดงักล่าว   

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากผลประโยชน์ในบางลกัษณะเป็นเร่ืองปกติตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม 
ซ่ึงไม่มีลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจะให้ลูกคา้ เช่น ของขวญั 
ท่ีผูใ้หเ้ตรียมไวแ้จกทัว่ไปในนามบริษทั (corporate gift) ไดแ้ก่ ปฏิทิน ไดอาร่ี สมุดโนต้ กระดาษจดบนัทึก  
หรือการจดัสัมมนาเพื่อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้ทัว่ไป โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสัมมนา  ซ่ึงผลประโยชน์นั้น 
อาจเป็นการใหแ้ก่บริษทัจดัการโดยตรงหรือเป็นการมอบใหแ้ก่พนกังานของบริษทัจดัการ กรณีดงักล่าวน้ี 
ส านกังานจะไม่พิจารณาวา่เป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มในการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษทัจดัการเอง  
หากบริษทัจดัการไดแ้สดงให้เห็นถึงความชดัเจนในการรับผลประโยชน์ในลกัษณะดงักล่าวโดยไม่มีการแอบแฝง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม โดยระบุส่ิงของหรือมูลค่าท่ีจะสามารถรับไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
ซ่ึงควรมีการจ ากดัมูลค่าไม่ใหสู้งมากจนอาจท าใหไ้ม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ขา้งตน้ โดยมีการส่ือสารให้
พนกังานภายในบริษทัทราบแนวทางดงักล่าว รวมทั้ง จดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐานเพื่อใหส้ านกังานสามารถ
ตรวจสอบไดด้ว้ย 
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 5.2  การรับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) กรณ ีfeeder fund  

การรับ rebate 
กรณี feeder 
fund 

กรณี feeder fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  หา้มบริษทัจดัการรับเงินค่าตอบแทน 
จากกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (rebate) เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษทัจดัการเอง เวน้แต่การรับ rebate ดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี และมีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 5.3 (2)  

 (1)  ให้บริษทัจดัการน า rebate ท่ีไดรั้บจากบริษทัจดัการต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีตนบริหาร 

 (2)  เม่ือไดด้ าเนินการตาม (1) แลว้ บริษทัจดัการสามารถคิดค่าธรรมเนียมการจดัการ (“management fee”)  
โดยนบัรวม rebate ท่ีกองทุนไดรั้บได ้เช่น หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะคิด management fee ไม่เกิน 1%   
บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด management fee เป็นไม่เกิน 1.50% เพื่อนบัรวมการรับ rebate เขา้บริษทั 
ไม่เกิน 0.50% ได ้   

 

 
 

(ขอ้ 98  
สน.87/2558) 

ทั้งน้ี ในการก าหนด management fee ซ่ึงนบัรวม rebate  ให้บริษทัจดัการเปิดเผยอตัราค่าธรรมเนียม 
การคิด management fee และการนบัรวม rebate ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการลงทุนและหนงัสือช้ีชวน 
โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด 
(หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล)  

 5.3  การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผย
ขอ้มูลการรับ 

(1)  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยเง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทนตาม 5.1 ไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาบญัชี 
และในกรณีเป็นกองทุนรวมเปิดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย 

ผลประโยชน์  
& rebate 

(2)  กรณีการรับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) ตาม 5.2 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัการคิด management fee และท่ีมาในการรับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ  
โดยระบุส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนและรายงาน 
รอบระยะเวลาบญัชี 

 5.4  การใช้บริการจากบริษัทนายหน้าซ่ึงเป็นบุคคลที่เกีย่วข้องของบริษัทจัดการ7 

การคดัเลือก 
broker 

กรณีท่ีบริษทัจดัการจะใชบ้ริการจากบริษทันายหนา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกองทุน หรือเพื่อประกอบ 
การพิจารณาในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการเพื่อกองทุน บริษทัจดัการมีการก าหนดให้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาถึงความสามารถของบริษทันายหนา้หรือบุคคลผูใ้ห้บริการดงักล่าวในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

                                                           
7 ยกเวน้กรณีบริษทัจดัการท่ีรับจดัการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ไดรั้บจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพและกองทุนรวม 
 ไม่ตอ้งด าเนินการตาม 5.4 
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โดยเปรียบเทียบกบับริษทันายหนา้หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทันายหนา้ 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการอ่ืนเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน  

การพิจารณา
เลือก broker 

(1)  ระบบการส่งค าสั่งซ้ือขาย  การยนืยนัผลการสั่งซ้ือขาย  ตลอดจนการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดต่อกองทุน (best dealing and execution)  

(2)  ประสิทธิภาพของระบบการรับและส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัต่อการ
ลงทุนซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีตลาดรอง (organized secondary market) เผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  

(3)  คุณภาพของงานวจิยัหรือการวเิคราะห์การลงทุนของบริษทัดงักล่าว  
(4)  ระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาความลบัเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุน 
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ส่วนท่ี 6 ส่วนที่ 6  การควบคุมดูแลการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (Staff Dealing) 
 

มี staff dealing 
rules 

 

มีหน่วยงานอิสระ 
ดูแลการจดัท า
บญัชี WL/RL 

(1)  บริษทัจดัการมีวธีิการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน (staff dealing)  
เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบการลงทุนของพนกังาน ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ และ 
มีการมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ เช่น หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance unit) 
เป็นผูก้  ากบัดูแลการจดัท าบญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามตรวจสอบและจ ากดัการท าธุรกรรม  
(Watch List : WL และ Restricted List : RL) โดยมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการข้ึนบญัชีและการเพิกถอน 
รายช่ือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จากบญัชีดงักล่าว รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการติดตามตรวจสอบ 
การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชี WL และการจ ากดัการท าธุรกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชี RL  

 

ตวัอยา่ง
หลกัทรัพย ์
ใน WL 

ตัวอย่าง  
(ก) หลักทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการต้องติดตามตรวจสอบ (Watch List : WL) เช่น  

- เม่ือบริษัทจัดการอยู่ระหว่างไปเยีย่มชมกิจการของผู้ออกหลักทรัพย์ (company visit)  
เพ่ือเกบ็ข้อมลูส าหรับพิจารณาหลักทรัพย์เพ่ือลงทุน 

- เม่ือบริษัทจัดการอยู่ระหว่างวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมลูดังกล่าว
ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

- เม่ือบริษัทจัดการอยู่ระหว่างเจรจาจ านวนเงินท่ีได้รับชดเชยเป็นพิเศษจากผู้ออกตราสารหนี  ้
ซ่ึงเคยผิดนัดช าระหนีแ้ก่กองทุน ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวยงัเป็นความลับ  เป็นต้น 

ตวัอยา่ง
หลกัทรัพย ์
ใน RL 

(ข) หลักทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการต้องจ ากัดการท าธุรกรรม (Restricted List : RL) เช่น 
- กรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างเตรียมก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวยงัเป็นความลับ  

- กรณีท่ีพอร์ตของบริษัทจัดการและพอร์ตของลูกค้ากองทุน มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกัน และต่อมาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนดังกล่าวเข้าไปลงทุน 
ในจ านวนท่ีมีนัยส าคัญเกิดผิดนัดช าระหนี ้ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวยังมิได้เปิดเผยเป็นการท่ัวไป  
เป็นต้น 

 

จ ากดั 
การเผยแพร่ 

(2)  บริษทัจดัการมีการจ ากดัการเผยแพร่รายช่ือหลกัทรัพยใ์นบญัชี WL/RL เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง
เท่านั้น โดยเฉพาะในกรณีบญัชี RL หา้มพนกังานเปิดเผยรายช่ือหลกัทรัพยใ์นบญัชี RL ต่อบุคคลภายนอกบริษทั 

 อน่ึง บญัชี WL/ RL ควรมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ช่ือหลกัทรัพย ์วนัท่ีข้ึนบญัชี เหตุผลท่ีข้ึนบญัชี 
และช่ือพนกังานในสายงานท่ีรับผิดชอบหรือทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยใ์นบญัชี WL/ RL รวมถึง
พนกังานท่ีรับผิดชอบในการแจง้เก่ียวกบัการข้ึนบญัชีหรือเพิกถอนรายช่ือหลกัทรัพยจ์ากบญัชีดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 7 ส่วนที่ 7  การดูแลการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary Trading) 

หน่วยงาน/
บุคลากร 
ท า prop. trade 
ตามกรอบ
นโยบาย 

(1)  นอกจากบริษทัจดัการมีการมอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรท าหนา้ท่ีลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของบริษทัโดยเฉพาะแลว้ ให้การท าหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
โดยผูบ้ริหารระดบัสูง และตอ้งมีการตดัสินใจลงทุนอยา่งอิสระ โดยกรรมการแต่ละรายและผูบ้ริหารระดบัสูง
สามารถให้ความเห็นชอบการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดได ้ 
แต่มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคดัเลือกทรัพยสิ์นและตดัสินใจลงทุน  

กรณีผูท้  า prop. 
trade เป็น
ผูบ้ริหารท่ีดูแล
ส่วนอ่ืนดว้ย 

 

(2)  กรณีท่ีบุคลากรท่ีมีอ านาจตดัสินใจลงทุนหรือมีหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ เป็นผูบ้ริหารของบริษทัจดัการท่ีตอ้งดูแลการปฏิบติังานในส่วนอ่ืนนอกเหนือจาก
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ ผูบ้ริหารดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผย
ของหน่วยงานท่ีติดต่อ ใหบ้ริการ หรือจดัการลงทุนเพื่อลูกคา้ เช่น ผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  
รองกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานโดยรวมของบริษทัจดัการ  
หรือดูแลหน่วยงานท่ีติดต่อ ใหบ้ริการ หรือจดัการลงทุนเพื่อลูกคา้ดว้ย เป็นตน้ 

จดัท า WL/RL (3)  บริษทัจดัการมีการจดัท าบญัชี WL/RL เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการลงทุน 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ  ทั้งน้ี แนวทางการจดัท าบญัชี WL/ RL เป็นไปตามท่ีก าหนดใน 
ส่วนท่ี 6 ของแนวทางปฏิบติัฉบบัน้ี 

บลจ. MF/PVD 
หา้มท า  
short-term 
speculation 

ยกเวน้กรณี 
บลจ. MF/PVD 
มอบหมายให ้
บลจ. PF อ่ืน 
บริหารให ้ 
โดยไม่ช้ีน า/ 
สัง่การ   

(4)  กรณีบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเฉพาะท่ีมีการบริหารจดัการ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของตนดว้ยตนเอง ให้บริษทัจดัการประเภทดงักล่าว 
มีระบบท่ีสามารถควบคุมมิให้มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนระยะสั้น โดยมีเจตนาเพื่อการขายต่อ 
หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างของราคา (“short-term speculation”) 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทุนที่ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ลงทุน8  ยกเวน้กรณีบริษทัจดัการดงักล่าวมอบหมาย 
ให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอ่ืน (บลจ. PF) บริหารทรัพยสิ์นของบริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการ
ไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการไปเก่ียวขอ้ง/ช้ีน า/สั่งการ บลจ. PF ท่ีรับบริหารทรัพยสิ์นของตน หรือไม่เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงินหรือการตดัสินใจลงทุนของ บลจ. PF (รายละเอียดตามร่าง
ประกาศเร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ) 

 

                                                           
8 กรณีท่ีเป็นการฝากเงินหรือซ้ือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือบริหารสภาพคล่องของ port และการซ้ือตราสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี
และถือไวจ้นครบก าหนด  รวมถึงการถอนเงินลงทุนก่อนอายคุรบ 1 ปีเพ่ือไปใชใ้นกรณีบริษทัจดัการขาดสภาพคล่อง   
ส านกังานไม่พิจารณาวา่เป็น short-term speculation 
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บลจ. 
ด าเนินการ 
ท่ีเป็นการให้
ผลประโยชน ์
แก่ลูกคา้ก่อน
ผลประโยชน ์
ของบริษทั 
 

(5)  บริษทัจดัการมีมาตรการท่ีเอ้ือต่อหลกัการใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ของลูกคา้ก่อนผลประโยชน์ 
ของบริษทั ดงัน้ี 

(5.1)  มีการก าหนดวธีิการและขั้นตอนท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใหแ้ก่
ลูกคา้ไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการก่อนท่ีจะจดัสรรใหบ้ญัชีของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งจองซ้ือ
แยกจากกนัอยา่งชดัเจน และผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัสรรใหบ้ริษทัและลูกคา้แยกจากกนั 

(5.2)  มีการก าหนดวธีิการและขั้นตอนท่ีจะท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัของลูกคา้และ 
ของบริษทัในตลาดรอง (organized secondary market) มีความเป็นธรรมต่อลูกคา้ เช่น 

ก. กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งซ้ือขายผา่นระบบ central dealing และเวลาในการส่งค าสั่งเกิดข้ึน 
ในช่วงเวลาเดียวกนั  ใหบ้ริษทัจดัการส่งค าสั่งซ้ือขายใหลู้กคา้ก่อนดว้ยราคาท่ีดีท่ีสุด 

ข. กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งซ้ือขายโดยไม่ผา่นระบบ central dealing  ให้บริษทัจดัการจดัให้มีระบบ
เพื่อให้แน่ใจวา่ไม่มีการท าค าสั่งให้บริษทัตนเองก่อนในลกัษณะตดัหนา้ลูกคา้หรือให้บริษทัตนเองไดร้าคา
ดีกวา่ลูกคา้ท่ีมีค  าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้น  เช่น มีการแบ่งแยกการส่งค าสั่งซ้ือขายอยา่งชดัเจน หรือ 
มีระบบก ากบัวนัและเวลา (time stamping) ในการส่งค าสั่งซ้ือขาย เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการจดัสรร
หลกัทรัพยท่ี์สั่งซ้ือขายตามค าสั่งก่อนและหลงัตามล าดบั 
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