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บทน า 

ที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในหลายรูปแบบ เช่น  
การให้บริการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ (“traditional”) การน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการวิเคราะห์ คัดเลือกและตัดสินใจลงทุนโดยอัตโนมัตติามเงื่อนไขการลงทุนที่ได้ตกลงไว้ 
กับลูกค้า (“FinTech”) หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่สินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นกองทุนรวม1  
(“กรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม”) เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อให้แนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
มีความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยยังคง 
มาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญ  ส านักงาน 
จึงได้จัดท าแนวปฏิบัตินี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใหผู้้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบงานการด าเนินธุรกิจ 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

                                                           
1 หมายความรวมถึง ทรัสต์ที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวม เช่น ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 
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1. หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 

เน่ืองจากการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) เป็นการจัดการเงินของลูกค้าซึ่งต้องได้รับ
ความไว้วางใจ (trust) จากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง (duty of loyalty and care)  ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเหนือ
ผลประโยชน์ของตนเอง  ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ลงทุน  มีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน  มีการจัดสรรหลักทรัพย์และปฏิบัติต่อลูกค้า
ทุกรายอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เว้นแต่ 
การท าธุรกรรมนั้นได้รับความยินยอมจากลูกค้า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอ  

2.  โครงสร้างองค์กร (organization structure)   
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรหรือกลไกในการด าเนินธุรกิจการจัดการ PF  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   
2.1 การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (“check and balance”) 
2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนโ์ดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และ   
2.3 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล 
ท้ังนี้ โครงสร้างองค์กรหรือกลไกดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และ

ความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ   

แนวทาง  
กรณีที่เป็น traditional 
- มีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงผู้ควบคุมของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน  

และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจ เพื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงก าหนดแนวทางพิจารณาด าเนินการหรือลงโทษ  
เมื่อมีการฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางด าเนินงานดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ ต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
และทบทวนการบริหารจัดการองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานด้านการจัดการลงทุน (investment management) ออกจาก
หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) และ 
การตรวจสอบควบคุมภายใน (internal audit) โดยแบ่งแยกสายงานการรายงานเพื่อให้มีความเป็นอิสระต่อกัน 

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจออกจาก 
การตัดสินใจลงทุนเพื่อลูกค้า  อย่างไรก็ดี ในกรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจอาจใช้ทรัพยากร
ร่วมกันโดยไม่จ าเป็นต้องแบ่งแยกหน่วยงานดังกล่าวออกจากกันก็ได ้
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- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ (chinese wall) และการแบ่งแยกหน่วยงานวาณิชธนกิจออกจากหน่วยงานที่ตัดสินใจลงทุน 
เพื่อลูกค้า  

กรณีที่เป็น FinTech 
- จัดให้มีกลไกในการด าเนินธุรกิจที่แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามข้อ 2.1 - 2.3 เช่น กลไกตรวจสอบการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของระบบ และการใช้งาน 
ในแต่ละระบบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการร่ัวไหลของข้อมูล  
มีกลไกในการสอบทานการท างานของเทคโนโลยี (monitoring and testing) เพื่อให้มั่นใจว่า model  
การประกอบธุรกิจยังคงได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงระบบ (review and 
update plan) เป็นประจ า หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการ  
check and balance 

3.  ความพร้อมด้านบุคลากร 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบุคลากรท่ีมีความพร้อมท้ังด้านจ านวนและคุณภาพอย่าง

เพียงพอ สอดคล้องตามสภาพ ขนาด และความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจ โดยจะต้องมีการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
การจัดการลงทุน (ผู้จัดการกองทุน (“FM”))  ทั้งนี้ การพิจารณาความเพียงพอของ FM ดังกล่าว  
ไม่นับรวม FM ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยสิทธิจากการเป็นผู้บริหาร  

แนวทาง  
กรณีที่เป็น traditional 
- จัดให้มี FM ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อท าหน้าที่จัดการลงทุนในจ านวน 

ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถจัดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า 
กรณีที่เป็น FinTech 
- จัดให้มี FM ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

เทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดย FM อาจไม่จ าเป็นต้อง 
ท างานเต็มเวลาก็ได้ หากสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเทคโนโลยีในการจัดการลงทุน 
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า 

4. การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญารับจัดการ PF 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบในการติดต่อชักชวน แนะน าลูกค้า โดยต้องมีการรวบรวม

ข้อมูล และประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (KYC and suitability test) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
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และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงระบบงานในการเข้าท าสัญญารับจัดการ PF 
ตามประกาศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท า
สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

5. สัญญารับจัดการ PF 
ในการเข้าท าสัญญารับจัดการ PF นั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีสัญญารับจัดการ PF 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
5.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
5.2 ประเภท อัตรา และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม 

การจัดการ (management fee) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ค่าตอบแทนอ่ืนใด หรือรายได้ค่าธรรมเนียมในทางอ้อม 
ที่สืบเนือ่งจากการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ PF เช่น ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)  

5.3 นโยบายและข้อจ ากัดในการลงทุน 
5.4 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
5.5 รายละเอียดการเก็บรักษาและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้า 
5.6 ข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ และการก าหนดระยะเวลาที่เปิดเผย 

ข้อมูลดังกล่าว 
5.6.1  ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิของลูกค้า 
5.6.2  รายงานเกีย่วกับการลงทุน หรือการก่อภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์ 

ที่ส านักงานก าหนด  
5.6.3  ช่องทางการสื่อสารให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับธุรกรรม/กระท าการใด ๆ  

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) โดยให้ระบุถ้อยค าอย่างน้อย ดังนี้  
“ท่านสามารถตดิตามข้อมูลการท าธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีความขัดแย้ง 

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

5.7 ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า เช่น เงื่อนไข 
การเปลี่ยนแปลงสัญญา อายุของสัญญา เป็นต้น  

กรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม 
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาแล้วพบว่า ได้มีการท าสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต

ควบการลงทุน (unit-linked) ไว้กับลูกค้า โดยมีสาระส าคัญเป็นไปตามข้อ 5.1 - 5.7 แล้ว สามารถใช้
สัญญาฯ ดังกล่าว เป็นสัญญารับจัดการ PF ได้ หรือหากยังมีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน สามารถท าเป็น
เอกสารเพิ่มเติมได้ 
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6. การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการเปิดเผยวิธีการคิดค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนอื่นใด  

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าในสัญญารับจัดการ PF ให้ชัดเจน  ทั้งนี้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
รายไดค้่าธรรมเนียมในทางอ้อมที่สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ PF  
เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  เพื่อให้ลูกค้าใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน / ใช้บริการ 

7. การจัดการลงทุน 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกลไกหรือกระบวนการในการจัดการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับรูปแบบ ขนาด 
และความซับซ้อนของธุรกิจได้ 

7.1 การบริหารจัดการและตัดสินใจลงทุน : ด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุน 
(investment strategy)  วัตถุประสงค์ของการลงทุน วิเคราะห์สินทรัพย์เพื่อการตัดสินใจลงทุน (product  
due diligence) รวมถึงตัดสินใจลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน 
ของกองทุน โดยควบคุมดูแลและตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและอัตราส่วนการลงทุน 
ที่ตกลงกับลูกค้า รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เหมาะสม  

แนวทาง 
กรณีที่เป็น traditional 
- มีกระบวนการในการพิจารณากรอบสินทรัพย์ที่จะลงทุน วิเคราะห์และคัดเลือก 

สินทรัพย์รายตัวที่จะลงทุน สร้างกลุ่มสินทรัพย์ที่จะลงทุน (portfolio construction) ตัดสินใจลงทุน 
ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม house view และ/หรือตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า 

กรณีที่เป็น FinTech 
- มีบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (“designated person”) ซึ่งเข้าใจ ตรรกะ ความเสี่ยง 

และการก ากับดูแล (rationale, risks and rules) ของเทคโนโลยี และมี FM เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
เทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรบั   
ทั้งนี้ FM อาจท าหน้าที่เป็น designated person ด้วยก็ได้ 

กรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม 
- มีการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกกองทุนรวม เช่น นโยบาย 

การลงทุนของกองทุนรวม พอร์ตการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง  
และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น  
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7.2 การส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า : ส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า 
ตาม 6.1 โดยต้องเปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่า การส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าจะด าเนินการ 
ด้วยตนเอง (กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ผ่านบริษัทในเครือที่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านบริษัทอ่ืน 

7.3 การจัดสรรการลงทุนส าหรับลูกค้า : เมื่อได้รับหลักทรัพย์ตาม 7.2 ต้องมีวิธีการจัดสรร 
ตามหลักความยุติธรรม (เช่น first come first serve, pro rata เป็นต้น) และจัดสรรให้เป็นไปตามวิธีการ
ดังกล่าว รวมถึงมีหลักฐานแสดงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือการจัดสรร 
ที่ไม่เป็นไปตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้  

8. การบริหารและจัดการความเสี่ยง (“risk management”)   
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีนโยบาย 

การบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (รวมถึงมาตรวัดความเสี่ยงและกระบวนการ 
รายงานการบริหารความเสี่ยง) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของลูกค้า ลักษณะความเสี่ยง  
(risk profile) รวมถึงรูปแบบ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกจิอย่างเพียงพอ โดยค านึงถึง 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น (1) ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) (2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
(liquidity risk) (3) ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (credit risk) (4) ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน (operational risk) และ (5) ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น  นอกจากนี้ ต้องจัดให้มี 
การทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน และสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยส าคัญตามสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ  

แนวทาง 
กรณีที่เป็น traditional 
- จัดให้มีเคร่ืองมือ/วิธีการวัดค่าความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่จะลงทุน  

มีการทดสอบผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนหากเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ (stress test)  
รวมถึงมีการทบทวนเคร่ืองมือ/วิธีการให้สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

กรณีที่เป็น FinTech  
- มีระบบในการสอบทานการท างานของเทคโนโลยี  เพือ่บริหารจัดการความเสี่ยง 

ของระบบ เช่น ในส่วนของ algorithm  อาจท าได้โดยการสุ่มข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลัง  
(back-testing) เพื่อน ามาทดสอบว่า การท างานของ algorithm มีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือไม่  
โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการก าหนดความเสี่ยงที่สามารถรับได้ (risk tolerance) ที่ชัดเจนว่า  
เมื่อใดจึงจะเข้าข่ายต้องมีการปรับปรุงโมเดล  ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวควรก าหนดสมมติฐาน 
ที่ชัดเจน เป็นธรรม และไม่เอนเอียงด้วยการมองข้ามข้อมูลที่อาจจะขัดแย้งกับผลการทดสอบ  
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ทั้งช่วงเวลาที่เลือกทดสอบ และเกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่จะน ามาทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลลัพธ ์
ในเชิงที่คาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้น เป็นต้น 

กรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม 
- มีการทบทวนผลการด าเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนรวม เพื่อประกอบ 

การพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน  
ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้แทนแนวทางเกี่ยวกับ 

การบริหารความเสี่ยงของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดได้ 

9.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกลไกในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลและการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยเป็นการเอาเปรียบลูกค้า โดยควรมี  
9.1 การจัดการลงทุนที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืนที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
9.2 การบริหารจัดการและจ ากัดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติงาน (need to know basis) และ  
9.3 การเก็บรักษาข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง รู้หรือเข้าถึงข้อมูลในความรับผิดชอบของกันและกันได้  ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับรูปแบบ  
ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ และจัดให้มีการควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว  รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของเร่ืองดังกล่าวเป็นประจ าด้วย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการท าธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เปิดเผยให้ลูกค้าทราบตามช่องทางที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (ระบุในสัญญา) เช่น website หรือ รายงาน
ที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า เป็นต้น  

9.4 การก ากับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในซึ่งอาจถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม (staff dealing) 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ย
ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

10. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกลไกหรือกระบวนการก ากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

เพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่จ ากัดรูปแบบ 
หรือวิธีการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพ ขนาด และความซับซ้อนของการประกอบธุรกิจของบริษัท   
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ท้ังนี้ อาจไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติ 
ให้เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ  

11.  การตรวจสอบและควบคุมภายใน (internal control) 
11.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  

ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (check and balance) เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

แนวทาง 
กรณีที่เป็น traditional 
- ก าหนดบุคลากรมากกว่า 1 คน ในการปฏิบัติงานหนา้ที่ใดหน้าที่หนึ่ง โดยให้ 

แต่ละคนแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างเหมาะสม ชัดเจน และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
11.2  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีการควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) ที่ชัดเจน เพื่อควบคุมดูแล 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน  
มีการทบทวนความเหมาะสมของกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการประเมินระบบงานการให้บริการ 
และจัดการลงทุนทั้งหมด เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและวางระบบควบคุมเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นและสามารถตรวจจับสิ่งบ่งชี้ความผิดปกติ (detect) ได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงแก้ไขหรือหยุดความเสียหายได้ทันที   

แนวทาง 
กรณีที่เป็น traditional 
- การมี three lines of defense ได้แก่                
ชั้นแรก คือ การควบคุมภายในและการสอบทานการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(business unit) 
ชั้นที่สอง คือ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง 

ในลักษณะ oversight function ว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ (compliance และ  
risk management)  และ  

ชั้นที่สาม คือ การตรวจสอบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอของ
มาตรการต่าง ๆ (internal audit) 

โดยทุกระดับชั้นควรเห็นร่วมกันในการก าหนดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
เพื่อที่จะมีเป้าหมายในการท างานเดียวกัน  
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กรณีที่เปน็ FinTech 
- จัดให้มีกลไกในการสอบทานการท างานของเทคโนโลยี (monitoring and 

testing) เพื่อให้มั่นใจว่า model การประกอบธุรกิจยังคงได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงมีการทบทวน
และปรับปรุงระบบ (review and update plan) เป็นประจ า หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบ
อย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น  

11.3  ผู้ประกอบธุรกิจตอ้งมีการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบหรือข้อบังคับภายในของผู้ประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยตรง 

เพื่อให้สามารถติดตามหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ 

อย่างมีนัยส าคัญ และประเมินได้ว่ามาตรการ/ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล และปรับปรุง 

ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

12. การค านวณมูลค่ายุติธรรม 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการค านวณมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ราคายุติธรรม  

ตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือตามมาตรฐานที่สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ก าหนด 

13. การวัดผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินความสามารถในการจัดการลงทุนของบริษัท  ผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องจัดให้มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (“benchmark”) ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และเป็นดัชนี
ผลตอบแทนรวม (total returns index : “TRI”) เท่านั้น  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ PF มีนโยบายการลงทุนที่ไม่สามารถระบุ benchmark เป็น TRI ได้  
และเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า (“hurdle rate”) เพื่อการน าเสนอผลการด าเนินงาน ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะต้องอธิบายได้ถึงความเหมาะสมของ hurdle rate ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาแนวทาง 
การค านวณ การวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานเพิ่มเติมได้จากแนวทางที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดได้ 

กรณีสินทรัพย์เป็นกองทุนรวม 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ benchmark ของกองทุนรวมที่ลงทุนได้ 

14. การดูแลรักษาทรัพย์สินลูกค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจตอ้งจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของ PF และผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการ ดังนี้ 
14.1 จัดให้มีข้อตกลงให้ด าเนินงาน (instruction) และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  

เช่น การตรวจสอบและดูแลทรัพย์สิน การจัดท าบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจ านวนทรัพย์สิน เป็นต้น 
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14.2 จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับการแต่งตั้ง (รวมท้ังผู้รับมอบหมาย (sub-custodian))  
ว่าได้ปฏิบัตติามข้อตกลง และตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินและการด าเนินงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน 
อย่างสม่ าเสมอ (ongoing basis) ตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน   

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับฝากทรัพย์สินของ PF ท่ีตนเองบริหารจัดการได้ 
(“self-custody”) โดยไม่จ ากัดประเภทและขนาดของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า (asset size) แต่ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีระบบงาน 
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินสอดคล้องกับทรัพย์สินที่ประกอบธุรกิจ PF บรหิารจัดการด้วย   
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะท า self - custody ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน 
จากส านักงาน ยกเว้นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (เช่น บริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น) ไม่ต้องยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน แต่ต้องแจ้งเร่ิมการ
ด าเนินการเป็น self - custody ต่อส านักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เร่ิมด าเนินการ 

15. การลงทุนเพื่อทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย/หลักเกณฑ์การลงทุนท่ีชัดเจนและมีการทบทวน

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยต้องมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการลงทุน การป้องกัน
การล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อมิให้การลงทุนนั้นส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ
และต่อสภาพการซื้อขายท่ีเป็นปกติของตลาด ตลอดจนมิให้เป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมในฐานะ 
ผู้มีวิชาชีพหรือที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดในรายละเอียด
เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

16. การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับด าเนินการ (outsource) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการ outsource  

ที่ชัดเจน โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ   
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17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีแผนงานรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแผนงานดังกล่าว 

ควรครอบคลุมวิธีปฏิบัติงานที่ส าคัญที่ท าให้แน่ใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบ 
ต่อการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า  หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง 
ผลกระทบได้  ต้องมีวิธีสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจกับลูกค้า ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
อย่างเหมาะสม รวมถึงทดสอบแผนงานว่าสามารถปฏิบัติตามแผนได้จริง สามารถควบคุมผลกระทบ 
และความเสียหายได้ และกู้คนืระบบปฏิบัติการส าคัญได้ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดในการจัดให้มี 
ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

19.  การรายงานต่อส านักงาน 
ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ดังนี้ 
21.1 บัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ PF แต่ละราย โดยเก็บรักษาเอกสารไว้ที่บริษัท 
21.2 รายงานสถานะและการลงทุนของทุก PF (ข้อมูลรายเดือน) โดยจัดส่งทางระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  
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20. การจัดการข้อร้องเรียน 
20.1  ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน โดยมีช่องทาง 

การร้องเรียนและสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางดังกล่าว  
20.2  ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่

เกี่ยวกับการรับและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ก าหนดระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ 
เร่ืองร้องเรียนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  

20.3  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการด าเนนิการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับการพิจารณาแก้ไข 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น   

20.4  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรายงานผลการด าเนินการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ลูกค้า คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจและส านักงานทราบด้วย   

20.5  ส าหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้า 

21. การไปใช้สิทธอิอกเสียง (Proxy Voting) 
ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

ผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงที่มีความชัดเจนและ 
รักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยให้ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบ 
อย่างมีนัยส าคัญต่อผลประโยชน์ลูกค้า และเปดิเผยแนวทางใช้สิทธิออกเสียง การด าเนินการ 
ใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบ  อน่ึง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ 
มอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทราบก็ได้ 

22. การจัดเก็บเอกสาร/การจัดการข้อมูล (record keeping) 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าว ท้ังท่ีเป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอแก่การปอ้งกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถป้องกันการแก้ไข การสูญหาย หรือการถูก
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ท าลายอย่างไม่เหมาะสม และง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ โดยมีการก าหนดประเภทข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน และระยะเวลาขั้นต่ าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

ประเภทข้อมูล เอกสารหลักฐาน ระยะเวลาขั้นต่ า 
ในการจัดเก็บข้อมูล  

1. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาค าขอเปิดบัญชี
และการท าสัญญากับลูกค้า การตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของ
ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และผู้มีอ านาจควบคุมของลูกค้า  
ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า วัตถุประสงค์การ
ลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ลงทุน การประมวลผลข้อมูลของลูกค้า (suitability) รวมทั้ง
เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
ข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น 

จัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน
เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที และ
ต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวต่อไปอีก  
5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี  

2. ขอ้มูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้า/กองทุน  ได้แก่ 
2.1  การดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน 
2.2  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ส าหรับใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนเพื่อกองทุน รวมทั้งเหตุผลในการลงทุน 
2.3  การส่งค าสั่งซื้อขายและเอกสารยืนยันการซื้อขาย

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมถึงลายมือชื่อผู้มีอ านาจในการแก้ไขปรับปรุงใน
กรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว  

2.4 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้  
และค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน  รวมทั้งการกระทบยอด 
กับผู้รับฝากทรัพย์สิน 

2.5  การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
2.6  การขอความเห็นชอบจากลูกค้ากรณีที่เป็นการจัดการ 

ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุน 
2.7  การค านวณผลการด าเนินงานของกองทุน 
2.8  การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting)  
2.9  สัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับลูกค้าและ/หรือ 

บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.10 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

จัดเก็บ 5 ปีนับแต่วันที่ท ารายการหรือ
ท าธุรกรรม ระยะเวลา 2 ปีแรกต้อง
กระท าในลักษณะที่พร้อมให้
ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้
ทันที 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหรือ
หลักฐานในประกาศใดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
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23. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน 

ท่ีชัดเจนในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า เช่น การสิ้นสุดสัญญาตามเวลาของสัญญา การยกเลิก
สัญญา เป็นต้น  เพื่อให้ลูกค้า ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือบริษัทจัดการ ได้รับทรัพย์สินในระยะเวลา 
ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า และการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง  

 


