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เอกสารรับฟังความคิดเหน็ 

เลขที่ อนจ. 6/2562  
 

 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวม (ประเด็น fund governance) 
                                                          เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

 
            เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ์2562 

 
    ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง   

  ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 
 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อดา้นล่าง  หรือ e-mail:  sumitra@sec.or.th 

 
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

                                        1. นางสาว สุมิตรา  พิบูลชล         โทรศัพท์ 0-2263-6072 
                                        2. นาย ดุสติ  อิชยพฤกษ ์  โทรศัพท์ 0-2263-6203 
 

 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 เลขที ่333/3 ถนนวิภาวดรีังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์  1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 
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หลักทั่วไปของการบริหารจัดการกองทุนรวม คือ ผู้ลงทุน (asset owner) มีการน าเงินมาลงทุน  
โดยมอบหมายให้ บลจ. (asset manager) เป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า บลจ. จะบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ในหลายประเทศจึงมีการก าหนด 
เร่ืองการจัดการกองทุนด้วยหลัก fiduciary duty1 ไว้ในระดับกฎหมาย และสร้างกลไกการ oversight กองทุนรวม 
ซึ่งในแต่ละประเทศมีกลไกที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบการจัดตั้งกองทุนรวม2 แต่มีหลักที่เหมือนกัน คือ  
ต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นอิสระท าหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวม 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการกองทุนรวมของไทยและผู้ลงทุนให้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น  
โดยไม่ท าให้เกิดต้นทุนต่อภาคเอกชนมากเกินไป ส านักงานจึงเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ3 โดยก าหนดให้ 
บลจ. ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนให้ผู้ลงทุน จัดการกองทุนด้วยหลัก fiduciary duty และติดตาม
ดูแลการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย รวมทั้งการกระท าที่อาจมีลักษณะ 
ไม่เป็นธรรมหรืออาจท าให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ               

ดังนั้น เพื่อให้ บลจ. สามารถติดตามดูแลการกระท าข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานจึง 
เห็นควรก าหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าทีข่องผู้ทีจ่ะท าหน้าที่ติดตามดูแลการกระท าดังกล่าว และเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการของเกณฑ์ โดยส านักงานจะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป  

 

 
บลจ. ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจให้ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินลงทุนให้ผู้ลงทุน ต้องบริหารจัดการ

กองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตามดูแลและป้องกันการกระท าที่ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด การกระท าที่มีลักษณะไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยหรือท าให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย 
 
 

 

                                         
1
 จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผุ้ถือหน่วย โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

2
 กองทุนรูปแบบ corporate จะมีกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระอยู่ในองค์ประกอบเป็นผู้ท าหน้าที่ กองทุนรูปแบบ trust จะมี trustee เป็นผู้ท าหน้าที่  กองทุนรูปแบบ 

contractual (เช่น กองทุนรวมไทย) จะมี depositary เป็นผู้ท าหน้าที่ 
3
 สนช. อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 1) 

1. ท่ีมา 

 

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
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ส านักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลไกในการติดตามดูแลการกระท าข้างต้น ดังนี้ 
           3.1 บลจ. ต้องจัดให้มีผู้ท าหน้าท่ีติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม 
                  3.1.1 คุณสมบัติของผู้ท าหน้าท่ี ได้แก่ 

1) มีความเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของ บลจ.  
- ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

- มีโครงสร้างหรือลักษณะที่ท าให้สามารถท าหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
จากการบริหารจัดการของ บลจ.   

2) มีผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบและก ากับดูแล                 
3) มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในจ านวนที่เพียงพอกับขอบเขตหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ  

- มีระบบงานที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
- มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น 

เพื่อการปฎิบัติหน้าที่ได้ 
4) สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส าคัญ 

                     3.1.2 รูปแบบของผู้ท าหน้าท่ี : ไม่จ ากัดรูปแบบ แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดใน 
ข้อ 3.1.1 และสามารถปฎิบัติหน้าที่ตามข้อ 3.2 ได้อย่างเต็มที่4            

       ทั้งนี้ บลจ. ต้องรายงานข้อมูลผู้ท าหน้าที่และรูปแบบในการด าเนินการต่อส านักงานภายใน 6 เดือน 
นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บลจ. ต้องรับรองคุณสมบัติครบถ้วนของผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวและผู้ท าหน้าที่ต้องได้รับ 
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บลจ. 

 
 
 

                                         
4
 หากผู้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานภายใน บลจ. ต้องมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ในการติดตามดูแลได้อย่างเต็มที่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการท า

หน้าที่ และมีมุมมองในฐานะตัวแทนผู้ถือหน่วย ทั้งนี้ ผู้ท าหน้าทีต้่องได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท มีผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบและก ากับดูแล และรายงาน
ผลการปฎิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยตรง 

3. แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
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   3.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
          3.2.1 ติดตามดูแลการกระท าที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ส านักงานก าหนด5 และติดตามดูแลการกระท าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยหรือท าให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์
อันพึงได้รับ  
                                 ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องติดตามดูแล เช่น 

- การส่งค าสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในเครือ เน่ืองจากมีการให้ค่าสนับสนุน 
การเดินทางไปต่างประเทศแก่บุคลากรของ บลจ. 

- วิธีการบริหารจัดการกองทุน (active, passive) ที่ไม่เป็นไปตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน 
- การเรียกเก็บค่าช าระบัญชีจากกองทุนสูงกว่า market rate 
- การใช้ benchmark ในการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนไม่เหมาะสม 
- การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ service providers สูงกว่า market rate และคุณภาพ 

การให้บริการที่ได้รับ 
- กองทุนรวมซื้อตราสารหนีท้ี่งบการเงินมีปัญหาจากกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ บลจ. เดียวกัน 
- การลงทุนในตราสารที่ออกหรือจัดจ าหน่ายโดยธนาคารพาณิชย์แม ่ 

          ทั้งนี้ บลจ. ต้องจัดท าแผนการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการติดตามดูแล วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ทั้งนี้ แผนการติดตามดูแล
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ บลจ.  
           3.2.2 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของ 
บลจ. เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วย  
  3.2.3 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหน่วย6 และส านักงาน ก.ล.ต.  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 45 วันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน และรายงานทันทีเมื่อพบการกระท าในข้อ 3.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
5
 ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย/เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ/มีเหตุผลอันสมควร/โปร่งใสและเป็นธรรม 

6
 โดยช่องทางหรือวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง 
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เอกสารแนบ 1 
 
 

 
“มาตรา ๑๒๔/๑  ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
               ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 
รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการกระท าที่
อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รา่ง พ.ร.บ. 
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เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม (ประเด็น fund governance) 
เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ 
 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อบริษัท 
 

โทรศัพท์ 
 

โทรสาร 
 

อีเมล์ 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทจัดการ  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  ผู้ถือหน่วย  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการกองทุน  

ส านักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสาร: 0-2263-6072 หรือ e-mail: sumitra@sec.or.th 

 
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังนี้ 

หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. คุณสมบัติของผู้ท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ 3.1   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. รูปแบบของผู้ท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในข้อ 3.1   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบในข้อ 3.2   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. อื่น ๆ   

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


