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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนจ. 31/2561 

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง  หรือ e-mail: kunpatu@sec.or.th หรือ suttikun@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
 

1. นางสาวกุลพธู ศรคุปต์  โทรศัพท์ 0-2263-6071 
2. นางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล โทรศัพท์ 0-2033-9979 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 
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ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีพัฒนาการการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้น ซึ่งอาจเขา้ข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) 
เช่น การจัดการลงทุนในรูปแบบ model portfolio มาตรฐาน เพ่ือให้ลูกค้าเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การปรับ portfolio การลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ (tactical asset allocation) 
การเปลี่ยน product (switching) เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ PF ในปัจจุบัน อาจยังไม่สามารถรองรับ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีพัฒนาการต่าง ๆ  ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ PF
ให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
ที่สูงจนเกินความจ าเป็น โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของลูกค้าเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานได้ศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจที่หลากหลายของผู้ประกอบธุรกิจ
หลายแห่ง รวมทั้งแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ PF ในต่างประเทศ และไดย้กร่างปรับปรุง 
แนวทางการประกอบธุรกิจ PF เพ่ือขอความคิดเห็นในเบื้องต้นจากผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) แล้ว  และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะปรับปรุงในครั้งนี้ 
มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ PF ในตลาดทุนไทย  ส านักงานจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความคิดเห็นต่อเอกสารการรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ ซ่ึงจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2561 โดยส านักงานจะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา 
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติต่อไป  

I. เหตุผลในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
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ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง
สามารถแสดงได้ตามตารางด้านล่าง 

 
ทั้งนี้ รูปแบบการประกอบธุรกิจ มีดังนี้ (เรียงตามล าดับของการให้บริการที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของลูกค้าจากระดับน้อยไปถึงมาก ตาม  ถึง ) 

 Advice : การให้บริการให้ค าแนะน าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
 Advice + pass on to trade : การให้บริการให้ค าแนะน าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ 

ในตลาดทุนและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการอ านวยความสะดวกเพ่ือรับส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทนุ 

 Trade : การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามค าสั่งลูกค้า 
 Trade with discretion : การใหบ้ริการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แก่ผู้ลงทุน โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจ ากัด (market timing) 
 Portfolio management with no discretion : การให้บริการให้ค าแนะน า 

เพื่อการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน โดยมีการจัดสรร/กระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ 
รวมทั้งติดตามผลและปรับปรุงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยง 
ที่ก าหนด โดยไม่ได้มีการตัดสินใจแทนลูกค้า   

 Portfolio management with discretion : การให้บริการบริหารจัดการ 
พอร์ตการลงทุน โดยมีการจัดสรร/กระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ รวมทั้งติดตามผล 
และปรับปรุงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ก าหนด  

II. รูปแบบการด าเนินธรุกิจและใบอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง  
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โดยมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้  ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนให้บริการทุกครั้ง 

 Portfolio management with unitization : การให้บริการบริหารจัดการ 
พอร์ตการลงทุน ที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีการแบ่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในลักษณะของ 
หน่วยลงทุนและแต่ละหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากัน โดยเป็นการจัดการเงินของประชาชนรายย่อย  
ทีม่ีการจัดสรร/กระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ รวมทั้งติดตามผลและปรับปรุงการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ก าหนด ได้แก่ การจัดการกองทุนรวม  
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

หมายเหตุ : 
1 MF หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
2 PF หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
3 Broker หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์
4 Discretionary account หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการให้บริการซื้อขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนโดยลูกคา้
ยินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด 

5  IA หมายถึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน



 

5 

 

 
 

1. ส านักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ PF (ไม่รวมกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ) ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ PF ปรากฏอยู่ตามประกาศต่าง ๆ 
(เอกสารแนบ) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อ การด าเนินการ 
1.  หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน หลักการเดิม 
2.  โครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ 
3.  ความพร้อมบุคลากร ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ และยกเลิกเรื่อง 
การก าหนดให้มี Fund Manager (“FM”) อย่างน้อย 2 คน 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อม 
ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ สอดคล้องกับรูปแบบ ขนาด  
และความซับซ้อนของธุรกิจ 

4.  การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

หลักการเดิม 

5.  การจัดการลงทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ และยกเลิก 
การก าหนดให้มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุน (investment committee) โดยให้
ความส าคัญกับการมีกระบวนการ/กลไกที่มีประสิทธิภาพ 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ โดยเน้น 
การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 

7.  การวัดผลการด าเนินงาน ก าหนดเพิ่มเติมให้ต้องมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(“benchmark”) ที่มีความยุติธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมิน
ความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ 
benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและค านวณ
โดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) (ถ้ามี) เช่น กรณีที่มี
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนจะเปรียบเทียบผล 
การด าเนินงานกับ SET TRI หรือ SET 50 TRI  เป็นต้น  

III. หลักการท่ีเสนอ 
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หัวข้อ การด าเนินการ 
8.  สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยยกเลิกรายละเอียดของสัญญา 

ที่ไม่จ าเป็นคงเหลือก าหนดเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ   
ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ก าหนดร่วมกับลูกค้าเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

9.  การค านวณมูลค่ายุติธรรม หลักการเดิม 

10.  การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
โดยยกเลิกการก าหนดระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สิน  
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ 

11. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของการท า self-custody  
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ PF ที่ต้องการท า self-custody 
สามารถท าได้ไม่จ ากัด asset size โดยต้องขอความเห็นชอบ
เป็น custodian  ยกเว้นเฉพาะกรณี broker ซึ่งมีระบบ 
เก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกก ากับดูแลภายใต้หลักเกณฑ์ดูแล 
รักษาทรัพย์สินของลูกค้า (segregation of assets)  
ไม่ต้องขอความเห็นชอบเป็น custodian โดยให้แจ้งการเป็น  
self-custody ต่อส านักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เริ่ม
ด าเนินการ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ทรัพย์สินของลูกค้า PF 
ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์ 
ซึ่งประกอบธุรกิจ PF ตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกสั่งระงับด าเนินกิจการ 

12. การควบคุมภายใน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ 

13. การบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ 

14. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับ 
การประกอบธุรกิจ PF มากขึ้น เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (information 
flow) ที่ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ (ยกเลิกการห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว) เป็นต้น 
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หัวข้อ การด าเนินการ 
15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น  
เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับ 
การประกอบธุรกิจ PF เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส าหรับ PF  
ในกรณี short term trading ให้ไม่เหลื่อมล้ ากับ 
การประกอบธุรกิจ broker เป็นต้น  ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ 
ตามโครงการ Regulatory Reform (COI in Fund 
Management Business) 

16. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ไม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์  โดยส านักงานขอซักซ้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้
ความส าคัญกับการจัดให้มีกระบวนการ/ระบบงานในการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance function) ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จ ากัดรูปแบบ
หรือวิธีการ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะ
เพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มี 
ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการเดิม 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หลักการเดิม 

19. การจัดการเรื่องร้องเรียน หลักการเดิม 

20. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับ
ด าเนินการ (outsource) 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ PF สามารถ 
outsource ระบบงานต่าง ๆ ได้ โดยผู้รับ outsource  
ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก
ส านักงาน และใหผู้้ประกอบธุรกิจ PF มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ผู้รับ outsource ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  
ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก ากับดูแลตนเอง (self-regulate) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

21. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า 

เพื่อประกอบการเปิดบัญชีและท าสัญญากับลูกค้า โดยปรับปรุง
การจัดเก็บข้อมูลผล suitability test ซึ่งให้เก็บตลอด
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หัวข้อ การด าเนินการ 
ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และจัดเก็บต่อไปอีก 5 ปีนับแต่ 
วันที่ปิดบัญชี  

2. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการท า
ธุรกรรมของลูกค้า/กองทุน  ได้แก่ หลักฐานเกี่ยวกับ PF  
เช่น การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อตัดสินใจลงทุน การจัดสรร
หลักทรัพย์เพื่อกองทุน รวมทั้งการกระทบยอดกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน เป็นต้น โดยปรับปรุงใหจ้ัดเก็บ 5 ปีนับแต่ 
วันที่ท ารายการหรือธุรกรรม ซึ่งใน 2 ปีแรกต้องเก็บ 
ในลักษณะท่ีพร้อมให้ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที 

ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม 
22. การรายงานต่อส านักงาน ปรับปรุงการรายงานการฝากทรัพย์สินของ PF กรณีที่เป็น 

self-custody ให้แจ้งการด าเนินการเป็น self-custody  
โดยไม่ต้องแจ้งการฝากทรัพย์สิน และปรับปรุงวิธีการรายงาน
การฝากทรัพย์สินของ PF ให้ด าเนินการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน (ตามข้อเสนอของสมาคม 
บริษัทจัดการลงทุน)  ทั้งนี้ รายงานของ PF ทีเ่กี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม 

23. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) หลักการเดิม 
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2. รายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ PF มีดังนี้ 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  
(duty of loyalty and care) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ 
ของลูกค้าเหนือผลประโยชน์ของตนเอง มีการจัดสรรหลักทรัพย์และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม  
ไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
จดัการลงทุน ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 

 
 

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างเป็นระบบ โดยก าหนดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายและแผนการด าเนินงานในระดับบริษัทและหน่วยงานย่อย
ของบริษัทอย่างชัดเจนและสอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแบ่งแยกหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะ 
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน (เช่น แบ่งแยกหน่วยงานและ
บุคลากรวาณิชธนกิจออกจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่ตัดสินใจลงทุนเพ่ือกองทุน เป็นต้น)   

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ (Chinese wall)  และมาตรการป้องกันกรณี over the wall 

2.4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร 
ในหน่วยงานดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องไม่มอบหมายให้บุคลากรคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ตลอดกระบวนการในลักษณะที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือมุ่งเน้นให้สามารถจัดการลงทุน 
ให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจเอง   

ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และความซับซ้อน 
ของการประกอบธุรกิจของบริษัท  

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ เพ่ือให้ 
สามารถปฏิบัติหน้าทีไดส้อดคล้องตามโครงสร้างองค์กร โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรในต าแหน่งงานต่าง ๆ (job description) อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการลงทุน (ผู้จัดการกองทุน 

1.  หลักการในการประกอบธุรกิจ PF (principle) 

2.  โครงสร้างองค์กร (organization structure)   

 

3.  ความพร้อมด้านบุคลากร 
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(“FM”) อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับรูปแบบ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ  ทั้งนี้ การพิจารณา 
ความเพียงพอของ FM ดังกล่าว ไมน่ับรวม FM ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยสิทธิ์จากการเป็นผู้บริหาร   

 
 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบในการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC and 

suitability test) โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงระบบงานในการเข้าท า
สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปและ 
เพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

- ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 

- ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง  การจัดตั้งกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปและเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการหรือกลไกในการตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
และค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับรูปแบบ ขนาดและ 
ความซับซ้อนของธุรกิจได้ โดยอย่างน้อยต้องมี  

(1) การก าหนดระบบการจัดการลงทุนที่มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการก่อนการลงทุน 
และภายหลังการลงทุนอย่างชัดเจน  

(2) การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน (investment policy and strategy)  
ที่เหมาะสมกับลูกค้า 

(3) การก าหนดแนวทางในการคัดเลือกสินทรัพย์แต่ละตัวและ/หรือกลุ่มสินทรัพย์ 
ทีจ่ะลงทุน โดยมีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (quantitative) และ 
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (qualitative) รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์การลงทุนที่ก าหนด (product due diligence / 
product selection)  

4.  การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนสว่นบุคคล 

5.  การจัดการลงทุน 
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(4) การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุน (portfolio construction) และจัดการลงทุน 
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการลงทุน 
ของกองทุน1 ด้วย 

(5) การก าหนดแนวทางการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือลูกค้าที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าเป็นส าคัญ  โดยจะต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่า การส่งค าสั่งจะด าเนินการด้วยตนเอง  
ผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอ่ืน 

(6) การจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมส าหรับลูกค้า/กองทุน  
(fair allocation) เช่น มีการบันทึกการจัดสรรการลงทุนก่อนที่จะท าการซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดสรร
หลักทรัพย์ภายหลังจากการซื้อขายเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกการจัดสรรก่อนหน้านี้ และเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนใหม่ หรือการจัดสรรการลงทุนในกรณีที่ไม่เป็นไปตามบันทึกการจัดสรร
ก่อนการลงทุน เป็นต้น 

(7) การบันทึกเหตุผลที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า FM2 มีการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ และ  

(8) การควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วน 
การลงทุนที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการลงทุน
หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เหมาะสม (update and review fund performance) 

 
 

6.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สมเหตุสมผล  

6.2 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลประเภทของรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในทางอ้อมที่สืบเนื่องจาก 
การประกอบธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน   

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
2  ส านักงานได้ด าเนินการปรับคุณสมบัตินักวิเคราะห์การลงทุน และ FM ให้เท่าเทียมกันแลว้ โดยนักวิเคราะห์ฯ สามารถมาขอความเห็นชอบ

เป็น FM หากสอบผา่นความรู้เกีย่วกบั พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์และ พ.ร.บ. สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
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ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (“benchmark”) ที่มีความยุติธรรม 

ถูกต้อง และสมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการจัดการ
ลงทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ benchmark ต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและค านวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(total returns) (ถ้ามี) เช่น กรณีท่ีมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน จะเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันได้แก่ SET TRI หรือ SET 50 TRI เป็นต้น    

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม  
ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
(2) ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม 

การจัดการ (management fee) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือข้อมูลประเภทของรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ในทางอ้อมที่สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
เช่น ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)  

(3) นโยบายการลงทุนและข้อจ ากัดในการลงทุน 
(4) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(5) รายละเอียดการเก็บรักษาและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้า 
(6) ข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ และการก าหนดระยะเวลาที่เปิดเผย 

ข้อมูลดังกล่าว 
(6.1)  ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิของลูกค้า 
(6.2)  รายงานเกี่ยวกับการลงทุน หรือการก่อภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์ 

ที่ส านักงานก าหนด  
(6.3)  ช่องทางการสื่อสารให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับธุรกรรม/กระท าการใด ๆ  

ทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) โดยให้ระบุถ้อยค าอย่างน้อย ดังนี้  
“ท่านสามารถติดตามข้อมูลธุรกรรม/กระท าการใด ๆ ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ของบริษัท ได้ที่ ......... (ตัวอย่างเช่น website หรือ รายงานการเปิดเผยข้อมูลที่จัดส่ง 
ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น) ”   

ทั้งนี้ การท าธุรกรรมดังกล่าวต้องค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
(7) ข้อมูลอื่น ๆ ตามท่ีตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า เช่น เงื่อนไข 

การเปลี่ยนแปลงสัญญา อายุของสัญญา เป็นต้น  
 
 

7.  การวัดผลการด าเนินงาน 

8.  สัญญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ราคายุติธรรม ซ่ึงมีระบบ 
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
อันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานตามที่สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ก าหนด 

- ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.สบ 2/2544 เรื่อง: หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ส่วนบุคคล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน 
ที่ชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า เช่น การสิ้นสุดสัญญาตามเวลาของสัญญา การยกเลิก
สัญญา เป็นต้น  เพ่ือให้ลูกค้า ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือบริษัทจัดการ ได้รับทรัพย์สินในระยะเวลา 
ตามท่ีได้ตกลงกับลูกค้า เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง  

 

 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับฝากทรัพย์สินของ PF ทีต่นเองบริหารจัดการได้  
(“self-custody”) โดยไม่จ ากัดประเภทและขนาดของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า (asset size) แต่ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วย3   
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ PF ที่ประสงค์จะท า self - custody ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน 
จากส านักงาน ยกเว้นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  เช่น broker เป็นต้น ที่มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ลูกค้าซ่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า4 และถูกก ากับดูแลในด้าน 
segregation of assets อย่างเข้มงวดจากส านักงานแล้ว ไม่ต้องยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็น 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน แต่ต้องแจ้งเริ่มการด าเนินการเป็น self - custody ต่อส านักงานภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่เริ่มด าเนินการ  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบงานในการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
ให้สอดคล้องกับทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจ PF บริหารจัดการด้วย 

                                                           
3  (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝาก

ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (2) ประกาศปส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 20/2552  
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีการในการอนุญาตเกี่ยวกับการลงชื่อในทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และ (3) 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2543  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับ
ฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวันที ่19 มิถนุายน พ.ศ. 2543 

4  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 43/2552  การดูแลรักษาทรัพยส์ินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.  2552 

9.  การค านวณมูลค่ายุติธรรม 

10. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน 

11. การดูแลรักษาทรพัย์สินลูกค้า 
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นอกจากนี้ อาศัยอ านาจตามมาตรา 111/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ส านักงาน 
จะก าหนดเพ่ิมเติมให้ลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกิจ PF ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน กรณีบริษัทหลักทรัพย์ 
ซึ่งประกอบธุรกิจ PF ตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกสั่งระงับด าเนินกิจการ  
(ตาม ม. 111/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)  

(รายละเอียดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนจ. 16/2561 เรื่อง หลักการและ
ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล) 

ส านักงานอยู่ระหว่างเสนอประกาศเพ่ือแก้ไขประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการตามวรรคหนึ่ง  
และออกประกาศเพ่ิมเติมตามหลักการตามวรรคสอง 

 

 
12.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม  

(check and balance) โดย 
(1) มีกระบวนการในการตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละข้ันตอนและ

กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ  
(2) มีการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแต่ละระดับชั้นของการปฏิบัติงาน

อย่างครบถ้วน (เช่น มี three lines of defense5 เป็นต้น)  
(3) มีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล รวมถึง 

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคลากรต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และ 
(4) มีการประเมินระบบงานการให้บริการและจัดการลงทุนทั้งหมด เพ่ือระบุ 

หรือก าหนดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและวางระบบควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น 
(protect) เพ่ือสามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้ความผิดปกติ (detect) ได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขหรือหยุด 
ความเสียหายได้ทันที   

12.2  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
หรือข้อบังคับภายในของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง
สามารถติดตามหรือแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ  
และประเมินได้ว่ามาตรการ/ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล และปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปตามภาคผนวก 1  

                                                           
5  three lines of defense ได้แก่ (1) ชั้นแรก คือ การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัติงานประจ าวัน (2) ชัน้ที่สอง คือ การก ากบั

ดูแลและตรวจสอบในลกัษณะ oversight function ว่ามกีารปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ และ (3) ชั้นที่สาม คือ การบริหาร
ความเส่ียงและการตรวจสอบเพือ่ประเมนิความเพียงพอของมาตรการต่าง ๆ  

12.  การควบคุมภายใน 
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13.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมกีระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบาย 

การบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
ลักษณะความเสี่ยง (risk profile) รูปแบบ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ (business model)  
ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (risk culture) และการก ากับดูแล 
ในภาพรวมที่ดี (ensure compliance) ภายใต้ภาวการณ์ด าเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ที่รวดเรว็ มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงระหวา่งกันมากขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรบัปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
และสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ   
โดยการก าหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงด้วย 

13.2  ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (investment risk management)  
ต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (แนวทางการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดการลงทุน 
เป็นไปตามภาคผนวก 2) 

(1) ความเสี่ยงด้านราคา (market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของราคาท่ีอาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

(2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
ไม่สามารถขายทรัพย์สิน หรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง 
หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ 

(3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (credit risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยง 
ที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน 

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) ซึ่งเป็น 
ความเสี่ยงทีเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) หรือระบบงานและการควบคุม 
การปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสียหายจนท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ 

(5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน 
ในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ (reputation risk) 

13.3  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ (risk manager) ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ปฏิบัติงาน (risk taker) และไม่ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

13.  การบริหารความเสี่ยง (risk management) 
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14.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงานในการป้องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการเอาข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์โดยเป็นการเอาเปรียบลูกค้า โดยควรมี  

(1) ระบบการจัดการลงทุนที่เป็นอิสระออกจากหน่วยงานอ่ืนที่มีโอกาส 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  

(2) ระบบการบริหารจัดการและจ ากัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะ 
เท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน (need to know basis) และ  

(3) ระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง รู้หรือเข้าถึงข้อมูลในความรับผิดชอบของกันและกันได้  ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบ  
ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และจัดให้มีการควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว  รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวเป็นประจ าด้วย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีธุรกรรมหรือกระท าการใดที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบตามช่องทางที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (ระบุในสัญญา)  
เช่น website หรือ รายงานที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า เป็นต้น  

14.2  หลักเกณฑใ์นรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีดังนี้  

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 1/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เก่ียวกับการกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า 
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

โดยส านักงานอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ PF ในบางประเด็น เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากข้ึน ดังนี้ 

(1) การเป็น self-custody ของผู้ประกอบธุรกิจ PF ต้องมีระบบการแบ่งแยก
ทรัพย์สิน (segregation of assets) ของลูกค้า และมีการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นอิสระจากการ 
บริหาร PF และให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า โดยในการขอ 
ความยินยอมนั้น ผู้ประกอบธุรกิจอาจขอความยินยอมจากลูกค้าเป็นการทั่วไปไว้ในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลก่อนก็ได้ 

 

14.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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(2)  การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร (Chinese wall) การป้องกันการรับรู้
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร (information flow) และการรั่วไหลของข้อมูล (information 
leakage) เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างประเภทธุรกิจ อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
แก่ลูกค้า หรือท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ที่ควรได้รับหรือไม่ได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุด ให้ด าเนินการดังนี้ 

(ก)  ก าหนดนโยบายในการแบ่งแยก/ควบคุมดูแลหน่วยงานและบุคลากร 
ที่เข้าถึงข้อมูล และมีมาตรการการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเป็นพิเศษ  

(ข)  ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลภายใน  
เพ่ือจ ากัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน (หลัก “need to know”) 

(ค)  ก าหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (“access person”) และ
ก าหนดให้กลุ่ม access person ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม (ก) - (ค)  
และวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจเอง6   

(3) การส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้า (broker) ผู้ประกอบธุรกิจ 
อาจส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผ่านบริษัทอ่ืนก็ได้  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนด้วย 

(4) การลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing) ในกรณีท่ีพนักงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ประกอบธุรกิจเอง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน   

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 
เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 1/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และระบบงานที่เก่ียวกับการกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า  
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 
15.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย/หลักเกณฑ์การลงทุนที่ชัดเจนและ 

มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการลงทุน  
ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ  
และระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อมิให้การลงทุนนั้นส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ 

                                                           
6  ส านักงานจะปรับลดขอ้ก าหนดที่เป็นรายละเอยีดมากเกินไป เช่น ยกเลิกส่วนที่เป็นรายละเอียดเรื่องการควบคุมการตดิต่อสื่อสารของ 

กลุ่ม access person ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

15. การลงทุนเพื่อทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6797s.pdf
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ผู้ประกอบธุรกิจและต่อสภาพการซื้อขายท่ีเป็นปกติของตลาด ตลอดจนมิให้เป็นการลงทุน 
ที่ไม่เหมาะสมในฐานะผู้มีวิชาชีพหรือที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

15.2  หลักเกณฑใ์นรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเพ่ือทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ มีดังนี้  

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนด
นโยบายและระบบงานในการดูแลการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่  
7 เมษายน พ.ศ. 2558 

โดยส านักงานอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ PF ในบางประเด็น เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากข้ึน ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลงทุนระยะสั้นเพ่ือการขายต่อหรือเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของราคา (“short-term trading”) ได้ โดยให้ 
ก าหนดแนวทางการจัดการ Prop Trade และวิธีปฏิบัติขององค์กรเอง  

(2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของผู้ประกอบธุรกิจได้  
โดยต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต (fiduciary duties) และค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน โดยส านักงานจะไม่มีการก าหนดประเภทของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถลงทุนได้ 

(3) ส าหรับการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic investment) เช่น กรณีบริษัทจัดการ 
เข้าซื้อและถือหุ้นของบริษัท National Digital ID เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมจัดท าระบบการพิสูจน์และยืนยัน 
ตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย Ease of Doing Business ของภาครัฐ เป็นต้น   
ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานที่เกี่ยวกับ Prop Trade 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุน Prop Trade ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดกรอบ 
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องมีการมอบหมายให้หน่วยงาน 
และบุคลากรท าหน้าที่ลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจตามนโยบายดังกล่าว และตัดสินใจลงทุน 
อย่างเป็นอิสระ  โดยก าหนดให้กรรมการแต่ละรายและผู้บริหารระดับสูงสามารถให้ความเห็นชอบ 
การลงทุน Prop Trade ได้ แต่มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพย์สินและตัดสินใจลงทุน 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 
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- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนด
นโยบายและระบบงานในการดูแลการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ  
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

 

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อควบคุม 
ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่จ ากัดรูปแบบหรือวิธีการ 
ซึ่งต้องความสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจของบริษัท   
ทั้งนี้ อาจไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ  

- ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มี
หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑใ์นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดในการจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ  

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดในการจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

- ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

16. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
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19.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีช่องทาง 
การร้องเรียนและสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางดังกล่าว  

19.2  ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่
เกี่ยวกับการรับและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ก าหนดระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  

19.3  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเก่ียวกับ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับการพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น   

19.4  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรายงานผลการด าเนินการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ลูกค้า คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจและส านักงานทราบด้วย   

19.5  ส าหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

 

 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการ outsource  

ที่ชัดเจน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ ส านักงานอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยใหผู้้ประกอบ
ธุรกิจสามารถ outsource ระบบงานต่าง ๆ ได้ โดยผู้รับ outsource ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากส านักงาน และใหผู้้ประกอบธุรกิจ PF มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
ผู้รับ outsource ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อช่วยผู้ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ  
และให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก ากับดูแลตนเอง (self-regulate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่า 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2561  

- ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง การให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจที่ท าให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลที่ดังกล่าวทั้งท่ีเป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ 

19. การจัดการเรื่องร้องเรียน 

20. การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ (outsource) 

21. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) 
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ที่เก่ียวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถป้องกันการแก้ไข การสูญหาย หรือการถูกท าลาย
อย่างไม่เหมาะสม และง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ โดยมีการก าหนดประเภทข้อมูล เอกสารหลักฐาน 
และระยะเวลาขั้นต่ าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

ประเภทข้อมูล เอกสารหลักฐาน ระยะเวลาขั้นต่ า 
ในการจัดเก็บข้อมูล  

1. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาค าขอเปิดบัญชีและ
การท าสัญญากับลูกค้า การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า 
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และผู้มีอ านาจควบคุมของลูกค้า  
ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า วัตถุประสงค์การลงทุน 
ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน 
การประมวลผลข้อมูลของผู้ลงทุน (suitability) รวมทั้งเอกสาร
เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
ข้อมูลของผู้ลงทุน เป็นต้น 

จัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และ
ต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวต่อไปอีก  
5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้า/กองทุน  ได้แก ่
หลักฐานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม / การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล เช่น การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือตัดสินใจลงทุน การจัดสรร
หลักทรัพย์เพ่ือลูกค้า/กองทุน การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้ง
การกระทบยอดกับผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น 

จัดเก็บ 5 ปีนับแต่วันที่ท ารายการหรือ
ท าธุรกรรม ระยะเวลา 2 ปีแรกต้อง
กระท าในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที 

3. รายงานหรือบทความการวิเคราะห์การลงทุน จัดเก็บไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา  
2 ปีนับแต่วันที่เผยแพร่รายงานหรือ
บทความการวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่
ลูกค้าในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานในประกาศใดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 

 
 

ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ดังนี้ 
(1) บัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ PF แต่ละราย โดยเก็บรักษาเอกสารไว้ที่บริษัท 

22.  การรายงานต่อส านักงาน 
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(2) รายงานสถานะและการลงทุนของทุก PF (ข้อมูลรายเดือน) โดยจัดส่งทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

(3) รายงานการฝากทรัพย์สินของ PF (ข้อมูลรายปี ณ วันท าการสุดท้ายของปี)  
โดยให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน   

ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่ป็น self-custody ให้แจ้งส านักงานถึงการด าเนินการเป็น  
self-custody โดยไม่ต้องแจ้งการฝากทรัพย์สิน 

  
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการใช้สิทธิออกเสียงที่ถือว่ามีความชัดเจนและรักษา
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยให้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจส่ง 
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ลูกค้า และเปิดเผยแนวทางใช้สิทธิออกเสียง การด าเนินการ 
ใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบ 

23. การไปใช้สิทธอิอกเสียง (Proxy Voting) 
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ภาคผนวก 1  แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

1.  มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน  
และหาวิธีการแก้ไข หรือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การให้ความเห็นชอบ การสอบทานการปฏิบัติ
หน้าที่ การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งอาจก าหนดลักษณะของ
การควบคุมใน 4 ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การมีระบบในการเตือน (Early warning) เพ่ือให้การลงทุน
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนของแต่ละโครงการ  

(2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เพ่ือสืบหาข้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

(3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เพ่ือแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
หรือหาวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นอีก เช่น มีการตรวจสอบหาสาเหตุของระบบงานที่มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และในกรณีที่พบว่าเกิดจากผู้ปฏิบัติงานเข้าใจผิด ควรจะมีการอบรมให้มี 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

(4) การควบคุมแบบส่งเสริม โดยการให้ค าแนะน าล่วงหน้า (Directive Control) 
เพ่ือส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด เช่น การจัดท า Fund mandate 
ของกองทุนที่มีการจัดตั้งใหม่ เพ่ือสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจลักษณะของแต่ละกองทุน เช่น นโยบาย  
วัตถุประสงค์ อัตราส่วนการลงทุน เป็นต้น 

2.  มีการก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด 
การสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน (Checks and Balances) เช่น ก าหนดบุคลากรตั้งแต่ 2 คน  
หรือมากกว่าปฏิบัติงานหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยวิธีการต่าง ๆ โดยให้แต่ละคนแบ่งแยกหน้าที่กัน 
อย่างเหมาะสมที่สุด  

3.  มีการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน (On Going Monitoring) มีการประเมินผล
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดขึ้น โดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  
มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)  รวมทั้งจัดให้มีการรายงาน 
ความคืบหน้าของงาน การสอบทานหรือข้อบกพร่องไปยัง คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบผลการด าเนินงานและด าเนินการในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าว 
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ภาคผนวก 2  แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (investment risk 
management) 

1.  ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
ตลาด ท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน โดย 

(1) มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการลงทุน รวมถึงก าหนด
รูปแบบและวิธีการที่ใช้วัดค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น value-at-risk เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใด 
เพ่ือการประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน 

(2) มีการติดตามความเสี่ยง โดยก าหนดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุน และท าการทดสอบภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงด าเนินการทดสอบในหลากหลายสมมติฐาน 

2.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ 
ที่กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ หรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการ 
ขาดสภาพคล่อง หรือการเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ โดย 

(1) มีการก าหนดวิธีการวิเคราะห์และประเมินสภาพคล่องของตราสาร หรือ 
ตลาดที่ซื้อขายตราสาร เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุตราสารขาดสภาพคล่อง 

(2) มีการติดตามข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินของ 
ผู้ออกตราสาร การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร และมีการทบทวนความสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมต่าง ๆ 

3.  ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (credit risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน โดย 

(1) มีการก าหนดวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการช าระหนี้ 
ของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา การใช้แหล่งเงินทุนผิดวัตถุประสงค์ของผู้ออกตราสาร (funding mismatch) 
ก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าในการลงทุน ก าหนดค่าความเสี่ยงที่กองทุนจะสามารถรับได้ และ
ก าหนดการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญารายใดรายหนึ่ง 

(2) มีการทบทวนเครดิตของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา โดยการตรวจสอบ 
ฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือ และแนวทางการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีผู้ออกตราสาร/
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียงพอ 
ตลอดจนความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสียหายจนท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดย 

(1) มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับในกรณี 
ที่ธุรกิจอาจหยุดชะงัก อันจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า 
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(2) มีการติดตามมาตรการควบคุมภายใน โดยก าหนดแผนการสุ่มตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน ระบบงาน และการควบคุมภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกเรื่อง มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดท าแผนฉุกเฉินรองรับในแต่ละด้าน 
ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือมิให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบต่อการลงทุนลูกค้า 

5. การป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ (reputation risk)  โดยมีการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และแผนการด าเนินงานป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายที่กระทบต่อธุรกิจ PF  
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนของ
ลูกค้า และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจ  รวมถึงติดตามมาตรการ/แผนการด าเนินงาน
ดังกล่าวด้วย
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ระบบงาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ทธ. 35/2556 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

2.  โครงสร้างองค์กร  ทธ. 35/2556 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

3.  ความพร้อมบุคลากร ทธ. 35/2556 
ทลธ. 8/2557 
อข/น. 5/2549 

4.  การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ทธ. 35/2556  
ทน. 88/2558 

5.  การจัดการลงทุน ทธ. 35/2556 
ทน. 87/2558 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  สน. 87/2558 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

7.  การวัดผลการด าเนินงาน ทน. 88/2558 

8.  สญัญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

9.  การค านวณมูลค่ายุติธรรม สน. 87/2558 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

10.  การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

11. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทน. 20/2552 

12. การควบคุมภายใน ทธ. 35/2556 
สข/น. 4/2549 

สรุปภาพรวมหลักเกณฑป์ัจจุบันทีเ่กี่ยวกับ PF  

เอกสารแนบ 
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ระบบงาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

อข/น. 5/2549 

13. การบริหารความเสี่ยง ทธ. 35/2556 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

14. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทธ. 35/2556 
สธ. 14/2558 
นป. 1/2558 

15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ทธ. 35/2556 
สธ. 15/2558 
นป. 2/2558 

16. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ทธ. 39/2555 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สธ. 37/2559  
นป. 3/2559 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สธ/น. 45/2559 
นป. 4/2559 

19. การจัดการเรื่องร้องเรียน ทด. 62/2552  

20. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
(outsource) 

ทธ. 25/2556 

21. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

22. การรายงานต่อส านักงาน สน. 87/2558 

23. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) สน. 87/2558 
สข/น. 4/2549 
อข/น. 5/2549 

หมายเหตุ :  
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เรื่อง  มาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558  เรื่อง  การลงทุนของกองทุน 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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3. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558  เรื่อง  การจัดตั้งกองทุนรวม 
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปและเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

4. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

5. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2552  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

6. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 39/2555  เรื่อง  การจัดให้มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

7. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 62/2552  เรื่อง  การก าหนดให้ 
บริษัทหลักทรัพย์ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

8. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2556 เรื่อง  การให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สข./น.  4 /2549 เรื่อง  ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน 

10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 15/2558  เรื่อง  ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 37/2559 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 

13. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ/น. 45/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดในการจัดให้มีระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

14. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สน. 87/2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

15. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ อข./น. 5/2549  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน  
ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 
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16. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 1/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนด 
นโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เก่ียวกับการกระท าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า  
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

17. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนดนโยบาย
และระบบงานในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

18. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 

19. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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เร่ือง การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 

ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ______________________________ ต าแหน่ง ____________________________ 

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์______________________________ โทรสาร _____________________________ 

อีเมล์ _____________________________________________________________________ 

 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ______________________________________________________ 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : kunpatu@sec.or.th หรือ suttikun@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดการปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.  หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2.  โครงสร้างองค์กร  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3.  ความพร้อมบุคลากร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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4.  การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญารับจัดการ 
 กองทุนส่วนบุคคล 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5.  การจัดการลงทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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7.  การวัดผลการด าเนินงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8.  สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

9.  การค านวณมูลค่ายุติธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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10. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

11. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

12. การควบคุมภายใน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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13. การบริหารความเสี่ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

14. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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16. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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19. การจัดการเรื่องร้องเรียน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

20. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ 
(outsource) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

21. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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22. การรายงานต่อส านักงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

23. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 


