
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สธ. 14/2558 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและ 

จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉบบัประมวล) 

__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 139(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และขอ้ 5(1) ประกอบกบั
ขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 22(3) ขอ้ 23 และขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  
ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สน. 29/2549  เร่ือง การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและ
หลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 21/2551  เร่ือง การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนและ
หลกัเกณฑใ์นการป้องกนั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ 
การให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
  “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
 “กองทุนรวมพิเศษ”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
 (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
 (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
 “ขอ้มูลภายใน”  หมายความวา่   ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
ของหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ 
ท่ีมิพึงเปิดเผย ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “การลงทุน”  หมายความวา่   การไดม้า การจ าหน่ายไป หรือการมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
 “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล 
 “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”3  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ี 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 (1)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษทัจดัการหรือกองทุน ตามภาคผนวก 
ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 (2)  บุคคลท่ีบริษทัจดัการก าหนดวา่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัการก าหนด
ลกัษณะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัจดัการมีหนา้ท่ีก าหนดตามขอ้ 18(1) แห่งประกาศมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ 
 (3)  บุคคลท่ีอยูใ่นวสิัยท่ีบริษทัจดัการจะทราบไดว้า่หากบริษทัจดัการเขา้ท าธุรกรรม 
เพื่อกองทุนกบับุคคลดงักล่าว ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมในทา้ยท่ีสุดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  

                                                        
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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 (4)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดไม่วา่โดยทางสัญญา การถือหุน้ การควบคุม  
หรือการบริหารจดัการกบัผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ดงักล่าว  
ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวอยูใ่นข่ายท่ีอาจท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความไม่เป็นธรรม 

 ขอ้ 4   ขอ้ก าหนดในรายละเอียดตามประกาศน้ี ก าหนดข้ึนเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ 
ปฏิบติัตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 (1)  การท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้เกินความจ าเป็น ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 
 (2)  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมเก่ียวกบัการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
 (3)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
 (4)  การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 

หมวด 1 
การท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้เกินความจ าเป็น 

_______________ 

  ขอ้ 52   ในการก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามขอ้ 17 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดนโยบายดงักล่าว 
ใหค้รอบคลุมในเร่ืองการท าธุรกรรมเกินความจ าเป็น (churning) ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การไม่ชกัชวนหรือกระตุน้ใหลู้กคา้มีการท าธุรกรรมบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็น  
  (2)  การไม่ท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัคู่สัญญารายใดรายหน่ึงบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็น 

หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมเก่ียวกบัการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้ 

กบัผูป้ระกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

______________ 

 ขอ้ 6   ความในหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมพิเศษ 
กบับริษทัจดัการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 72/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
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 ขอ้ 73   ยกเลิก 

 ขอ้ 8   ในกรณีท่ีเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุนตาม 
มาตรา 17(2) แห่งพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  ใหถื้อวา่การท าธุรกรรมระหวา่ง
นโยบายการลงทุนแต่ละนโยบายเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ส่วนท่ี 1 
การจดัท าเอกสารหลกัฐานการท าธุรกรรม 

______________ 

 ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
นั้นเองหรือกบับุคลท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนดในขอ้ 22(1) และ (2) 
แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนให้ลูกคา้ทราบอยา่งเพียงพอและเหมาะสมก่อนการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

 ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีเหตุอนัสมควรในการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีก าหนดในขอ้ 22 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีเอกสารหลกัฐานที่แสดงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุอนัสมควรในการท า
ธุรกรรมเช่นนั้น และความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทุกคร้ังท่ีมีการท า
ธุรกรรมนั้น และจดัเก็บเอกสารหลกัฐานไวเ้พื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได ้

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการท าธุรกรรมเพื่อกองทุน 

กบับริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
______________ 

 ขอ้ 113   ในการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษทั
จดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัจดัการกองทุนรวมกบักองทุนรวมที่อยูภ่ายใต ้
การจดัการ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้ 12 

                                                        
3 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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 (2)  การตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้ 13 
 (3)  การก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรือใบทรัสต์ของทรัสตที์่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม ท่ีบริษทัจดัการซ่ึงรับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน 
ขอ้ 13/1 
 (4)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) (2) และ (3) ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 15 

 ขอ้ 12   การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัจดัการกองทุนรวมกบักองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใต ้
การจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะกระท าไดต่้อเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร และไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการท าธุรกรรมนั้น 
 ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัจดัการเป็นผูช้  าระบญัชีของกองทุนรวม 
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการ โดยบริษทัจดัการจะรับค่าตอบแทนในการเป็นผูช้  าระบญัชีนั้นดว้ย  แต่ทั้งน้ี  
หากการรับค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(2) บริษทัจดัการสามารถด าเนินการได ้
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนการท าธุรกรรมนั้น 

 ขอ้ 133   การตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล ใหก้ระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้หรือคณะกรรมการ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ก่อนการตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์นรายดงักล่าว 
 ในการขอความยนิยอมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งอธิบาย 
ใหลู้กคา้หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบถึงความเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตาม 
วรรคหน่ึงและเหตุผลท่ีเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

 ขอ้ 13/13   การก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมหรือใบทรัสตข์องทรัสตท่ี์มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม ท่ีบริษทัจดัการซ่ึงรับจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ให้กระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความยนิยอมเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ก่อนการก าหนดนโยบายการลงทุน
ดงักล่าว  

                                                        
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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 ในการขอความยนิยอมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งอธิบายใหลู้กคา้หรือคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เหตุผลในการก าหนดนโยบายการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ 
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ 
 (2)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
ดงักล่าว 
 (3)  รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีบริษทัจดัการจะไดรั้บจากการจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมหรือทรัสต ์

 ขอ้ 143   การขอความยนิยอมตามขอ้ 13 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 13/1 วรรคหน่ึงบริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลจะขอความยนิยอมจากลูกคา้หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นการทัว่ไป
ไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลก่อนก็ได ้

 ขอ้ 15   การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ 
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการท าธุรกรรมดงักล่าว
ทุกคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการสามารถด าเนินการไดท้นัที 
 (1)  การลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน โดยใชร้าคาท่ีเหมาะสมตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
 (2)  การใชบ้ริการท่ีค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราทัว่ไปตามธรรมเนียม
ปฏิบติัทางการคา้ท่ีใชก้บับริการนั้น 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการก าหนดนโยบายหรือวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการก าหนดราคา 
หรืออตัราท่ีจะใชใ้นการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนโยบายหรือวิธีปฏิบติัดงักล่าวไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ หรือคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ บริษทัจดัการจะไม่ขอความเห็นชอบหรือ 
ไม่ขอความยนิยอมก่อนการเขา้ท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละคร้ังตามท่ีก าหนด 
ในวรรคหน่ึงอีกก็ได ้

                                                        
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 44/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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 1ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยก์บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการไดม้าเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 31 
หลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพยก์บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
________________ 

  ขอ้ 15/1   ในส่วนน้ี 
  “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษทัจดัการกองทุนรวมหรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยต์ามภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลตาม (1)  
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือเป็น 
หุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ท่ีไม่ใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 15/2   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขา้ลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการไดม้าเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  เป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทข้ึนไป หรือตั้งแต่ร้อยละสามของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว 

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 69/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 69/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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ใหน้บัรวมมูลค่าธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาหกเดือน ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ท ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัดว้ย  

  ขอ้ 15/3   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะกระท าธุรกรรมตามขอ้ 15/2 ไดต่้อเม่ือไดรั้บ 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวแลว้ โดยมติดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15/4 
  ในกรณีท่ีการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงเป็นธุรกรรมที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ท ากบับุคคลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในภาคผนวก นอกจากการด าเนินการตาม 
วรรคหน่ึงแลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัให้ผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษรวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางคา้ปกติเสมือนเป็น 
การท าธุรกรรมกบัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมิไดม้ีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 

  ขอ้ 15/4   ในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมตามขอ้ 15/3 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน หรือโดยการเรียก
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  จดัใหมี้ขอ้มูลในหนงัสือขอมติหรือหนงัสือนดัประชุม แลว้แต่กรณี เพื่อประกอบ 
การตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมตามขอ้ 15/3  
วรรคสอง ใหแ้นบเอกสารการตรวจสอบและรับรองของผูดู้แลผลประโยชน์ไปกบัหนงัสือขอมติหรือ
หนงัสือนดัประชุมดว้ย  
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน องคป์ระชุมตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
  (4)  มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
 (ก)  กรณีท่ีส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกิน 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 (ข)  กรณีท่ีเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 
สามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 การนบัคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึง (4) ตอ้งไม่นบัจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย 
ลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
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หมวด 3 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

_______________ 

 ขอ้ 16   เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 23 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีก าหนด 
ใหต้อ้งมีการเปิดเผยผลการท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหลู้กคา้ทราบอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในการท าธุรกรรมดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกบับริษทัจดัการหรือ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามขอ้ 17  
 (2)  การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนส่วนบุคคลกบับริษทัจดัการ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 18  

 ขอ้ 17   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวม
กบับริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ 16(1) ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อส านกังานตามแบบและวธีิการท่ีก าหนดไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน  
 (2)  เปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวม 
เป็นรายเดือน พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับกองทุนรวม และ
ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย 
 การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีดงัต่อไปน้ี ไม่จ  าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตาม 
วรรคหน่ึง 
 (1)  การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น 
สถาบนัการเงินเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น 
 (2)  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือกองทุนรวม 
ส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
 (3)2  การลงทุนในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  
 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 72/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
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 (4)2  การลงทุนในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 18   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าขอ้มูลการท าธุรกรรมตามขอ้ 16(2) 
และแจง้ใหลู้กคา้หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีท าธุรกรรม ลกัษณะของธุรกรรม 
มูลค่าของธุรกรรม ราคาต่อหน่วย (ถา้มี) และอตัราส่วนการลงทุนโดยเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนส่วนบุคคล โดยใหร้ะบุวา่ธุรกรรมดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นธุรกรรมกบับริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกรณีใดตามประเภทธุรกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแบบท่ีส านกังานก าหนดไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังานตามขอ้ 17(1) โดยอนุโลม 
 บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจก าหนดขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบั 
การจดัท าขอ้มูลการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสองกบัลูกคา้หรือคณะกรรมการกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

หมวด 4 
การควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน 

______________ 

 ขอ้ 19   การก าหนดระเบียบปฏิบติัหรือมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนของพนกังานตามขอ้ 18(2) (ง) แห่งประกาศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี และเป็นไปตามประกาศของสมาคมท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (1)  ตอ้งมีลกัษณะเป็นการควบคุมดูแลการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของพนกังาน 
ทั้งการลงทุนเพื่อบญัชีของพนกังานหรือเพื่อบญัชีท่ีพนกังานเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการในการลงทุน  
 (2)  ตอ้งสามารถป้องกนัมิให้พนกังานน าขอ้มูลภายในท่ีตนไดล่้วงรู้อนัเน่ืองมาจาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ีไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 
 (3)  ตอ้งก าหนดใหพ้นกังานแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจทราบ ในกรณีท่ีพนกังานและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน มีบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนกบัผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน 
 (4)  มีมาตรการท่ีท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเขา้ถึงขอ้มูลการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ของพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานได ้ 
                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 72/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
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 พนกังานตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความถึงพนกังานและลูกจา้งของผูป้ระกอบธุรกิจ 
และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนดว้ย 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสมาคมท่ี 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


