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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนจ. 12/2562 

เรื่อง ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
 

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

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ ตามที่ติดต่อด้านล่าง  หรือ  
e-mail: kunpatu@sec.or.th หรอื piravade@sec.or.th หรอื nichaya@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 มีนาคม 2562  
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
 

1. นางสาวกุลพธู ศรคุปต์  โทรศัพท์ 0-2263-6071 
2. นางสาวภิรวดี เทียนสิงห์ชัย โทรศัพท์ 0-2263-6566 
3. นางสาวณิชยา โกศลวงศ์   โทรศัพท์ 0-2263-6221 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 
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ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีพัฒนาการการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ 
ลูกค้า และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและช่วยตอบสนอง 
กับความต้องการของลูกค้า อันจะท าให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการในตลาดทุนได้มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งไม่รวม 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (“PF”) ในปัจจุบัน อาจยังไม่สามารถรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
ที่มีพัฒนาการต่าง ๆ ข้างต้น ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ PF  
ให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
ที่สูงจนเกินความจ าเป็น โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานได้ศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจที่หลากหลายของผู้ประกอบธุรกิจ
หลายแห่ง รวมทั้งแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ PF ในต่างประเทศ และได้ยกร่างปรับปรุง 
แนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ PF เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงแนวทางการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน รายละเอียดตามเอกสารรับฟัง 
ความคิดเห็นเลขที่ อนจ. 31/2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประเภท 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
หลักเกณฑ์ท่ีจะปรับปรุงในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ PF ในตลาดทุนไทย 

จากการเปิดรับฟังความคิดเห็น ส านักงานพบว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เห็นด้วย 
กับแนวทางท่ีส านักงานเสนอ โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนมาประกอบการพิจารณา   
อย่างไรก็ด ีเพ่ือให้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ 
ที่มีความหลากหลาย ช่วยแก้ปัญหา และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจที่เกิดข้ึนได้ ส านักงานจึงได้ 
มีการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง 
และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมเติม เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) บริษัทประกันชีวิต 
ซึ่งประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ค้า จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ผู้ประกอบธุรกิจ 
รายใหม่ที่สนใจจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (PF) เป็นต้น   
เพ่ือให้ส านักงานได้พิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลให้สามารถก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ 
ไดอ้ย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าที่มีทางเลือกในการใช้บริการ PF  
ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

อนึ่ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงานขอเรียนว่า ลักษณะการให้บริการ 
ที่จะน าไปสู่การลงทุนโดยที่ผู้ประกอบธุรกิจมีดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้าตามกรอบ 
และนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของสินทรัพย์ที่จะลงทุน สินทรัพย์รายตัว 

I. บทน า 
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ที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน จ านวนและราคาของสินทรัพย์ในการลงทุน รวมถึงเวลาที่จะท าการส่ง
ค าสั่งซ้ือขาย จะพิจารณาว่าเป็นการให้บริการที่เป็นการประกอบธุรกิจ PF   

ในการนี้ ส านักงานจึงได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การประกอบธุรกิจ PF ดังนี้ 

1. ร่างประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ร่างประกาศแนวปฏิบัติ”) 
2. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ.    /2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และบุคลากรของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ร่างประกาศระบบงาน”) 

3. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สน.     /2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม 
เพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่        ) 
(“ร่างประกาศจัดการ”) 

4. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สธ.    /2562 เรื่อง  หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการ 
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า (“ร่างประกาศข้อร้องเรียน”) 

และได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับร่างประกาศข้างต้น ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยส านักงาน 
จะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม 
ในทางปฏิบัติต่อไป 
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1. ส านักงานได้ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ PF (ไม่รวม
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

หัวข้อ ร่างประกาศ
แนวปฏิบัติ 

ร่างประกาศ
ระบบงาน 

ร่างประกาศ
จัดการ 

ร่างประกาศ 
ข้อร้องเรียน 

1.  หลักการในการประกอบธุรกิจ PF : 
หลักการเดิม* 

 - - - 

2.  โครงสร้างองค์กร : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น 
principle-based มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ในการประกอบธุรกิจ PF 

  - - 

3.  ความพร้อมบุคลากร : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น 
principle-based มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ในการประกอบธุรกิจ และยกเลิกเรื่องการก าหนด 
ให้มี Fund Manager (“FM”) อย่างน้อย 2 คน  
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อม
ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับรูปแบบ 
ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ 

  - - 

4.  การท าความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าท าสัญญา 
รับจัดการ PF : หลักการเดิม*  

  - - 

5.  สัญญารับจัดการ PF : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
โดยยกเลิกรายละเอียดของสัญญาที่ไม่จ าเป็น
คงเหลือก าหนดเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ  ทั้งนี้ ส าหรับ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนด
ร่วมกับลูกค้าเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

 - - - 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ : 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF 
โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า 

 -  - 

7.  การจัดการลงทุน : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น 
principle-based มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ในการประกอบธุรกิจ PF โดยยกเลิกการก าหนด 
ให้มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ 

  - - 

II. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศ 
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หัวข้อ ร่างประกาศ
แนวปฏิบัติ 

ร่างประกาศ
ระบบงาน 

ร่างประกาศ
จัดการ 

ร่างประกาศ 
ข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการลงทุน (investment committee) 
และให้ความส าคัญกับการมีกลไกหรือกระบวนการ 
ในการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง : ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF   
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ PF ด าเนินการตาม 
ร่างแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
แทนแนวทาง1 ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 

  - - 

9. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น 
เพ่ือให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับ
การประกอบธุรกิจ PF มากขึ้น เช่น ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
(information flow) ที่ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ 
(ยกเลิกการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว) เป็นต้น 

 - - - 

10. การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน : ไม่มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์  โดยส านักงานขอซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจที่ตรงกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจ 
ต้องให้ความส าคัญกับการจัดให้มีกระบวนการ/
ระบบงานในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(compliance function) ที่สอดคล้องกับ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จ ากัดรูปแบบ 
หรือวิธีการ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งเป็น 
หน่วยงานเฉพาะเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF 
มากยิ่งขึ้น 

 - - - 

                                                           
1 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน (investment risk management guideline) และแบบประเมนิตนเองกอ่นตัดสินใจลงทนุในตราสาร 
หรือธรุกรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อน (due diligence checklist) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงออกโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุน และบังคับใช้
กับบริษัทจดัการซ่ึงบริหารจัดการกองทุนรวม กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ และกองทนุส่วนบุคคลของผู้ลงทุนที่มิใชผู่้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ ่
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หัวข้อ ร่างประกาศ
แนวปฏิบัติ 

ร่างประกาศ
ระบบงาน 

ร่างประกาศ
จัดการ 

ร่างประกาศ 
ข้อร้องเรียน 

11. การควบคุมภายใน : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ให้เป็น principle-based มากข้ึน เพ่ือเพ่ิม 
ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF 

  - - 

12.  การค านวณมูลค่ายุติธรรม : หลักการเดิม*  - - - 

**13.  การวัดผลการด าเนินงาน : ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (“benchmark”) ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน และเป็นดัชนีผลตอบแทนรวม 
(total returns index : “TRI”) เท่านั้น 

 - - - 

**14. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า :  
เป็นหลักการซึ่งเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น 
ส่วนหลักการ (เอกสารเลขที่ อนจ.31/2561)  
โดยก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ 
ผู้รับการแต่งตั้งว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลง และ
ตรวจสอบการเก็บรักษาทรัพย์สินของ 
ผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ (ongoing 
basis) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 
การจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน กล่าวคือ มิให้มีการ
น าทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ เพื่อแสวงหา 
ประโยชน์อื่น รวมถึงให้เป็นไปตามหลักสากลด้วย  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับฝากทรัพย์สิน
ของ PF ที่ตนเองบริหารจัดการได้  
(“self-custody”) และไม่จ ากัดขนาดของ 
มูลค่าทรัพย์สินชองลูกค้า  

  - - 

**15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) : ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เป็น principle-based มากขึ้น เพ่ือให้
หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับการ
ประกอบธุรกิจ PF เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

 - - - 
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หัวข้อ ร่างประกาศ
แนวปฏิบัติ 

ร่างประกาศ
ระบบงาน 

ร่างประกาศ
จัดการ 

ร่างประกาศ 
ข้อร้องเรียน 

ส าหรับ PF (ซึ่งไม่ได้บริหารกองทุนรวมและ/หรือ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) ให้สามารถท า short term 
trading ให้ไม่เหลื่อมล้ ากับการประกอบธุรกิจ  
broker เป็นต้น    
**16. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับ
ด าเนินการ (outsource) : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจ PF สามารถ outsource ระบบงาน
ต่าง ๆ ได ้โดยผู้รับ outsource ไม่จ าเป็นต้องมี
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก
ส านักงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
และให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก ากับดูแลตนเอง 
(self-regulate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ต้องสมเหตุสมผล 
และไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ 
(empty box) 

 - - - 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
หลักการเดิม* 

 - - - 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ :  
หลักการเดิม* 

 - - - 

**19. การรายงานต่อส านักงาน : ยกเลิกการรายงาน
การฝากทรัพย์สินของ PF  ทั้งนี้ รายงานของ PF ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม 

 -  - 

**20. การจัดการเรื่องร้องเรียน : ก าหนดเพ่ิมเติม 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ2 ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ระยะเวลาพิจารณา / แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 
และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ๆ 
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - - 
3 

21. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) : 
หลักการเดิม* 

 - - - 

                                                           
2 ผู้ประกอบธุรกิจหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทและผู้ประกอบธุรกิจส ญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
3 เป็นการออกประกาศเพือ่ทดแทนประกาศที่ถกูยกเลกิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย มาตรฐานการประกอบธรุกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และละการให้บรกิารของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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หัวข้อ ร่างประกาศ
แนวปฏิบัติ 

ร่างประกาศ
ระบบงาน 

ร่างประกาศ
จัดการ 

ร่างประกาศ 
ข้อร้องเรียน 

22. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) 
: ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลของ
ลูกค้าเพ่ือประกอบการเปิดบัญชีและท าสัญญากับ
ลูกค้า โดยปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผล suitability 
test ซึ่งให้เก็บตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า  
และจัดเก็บต่อไปอีก 5 ปีนับแต่วันที่ปิดบัญชี  

2. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูล 
การท าธุรกรรมของลูกค้า/กองทุน  ได้แก่ หลักฐาน
เกี่ยวกับ PF เช่น การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือ
ตัดสินใจลงทุน การจัดสรรหลักทรัพย์เพ่ือกองทุน 
รวมทั้งการกระทบยอดกับผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น 
โดยปรับปรุงให้จัดเก็บ 5 ปีนับแต่วันที่ท ารายการหรือ
ธุรกรรม ซึ่งใน 2 ปีแรกต้องเก็บในลักษณะที่พร้อมให้
ส านักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที  ทั้งนี้ ในส่วน
ประเด็นอ่ืน ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม 

  - - 

23. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน : 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็น principle-based มากขึ้น 
โดยยกเลิกการก าหนดระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สิน 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ PF  

 - - - 

ทั้งนี้ ส าหรับในบางระบบงานข้างต้นที่มิได้ปรากฏอยู่ในร่างประกาศระบบงาน  
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานได้จัดท าสรุปภาพรวม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดดังตารางในเอกสารแนบข้างท้าย 

 

 

 

หมายเหตุ  หัวข้อที่มี  * เป็นไปตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนจ. 31//2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 (“เอกสารเลขที่ อนจ. 31/2561”) และหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล 
PF ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ อข./น. 5/2549  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบงานการประกอบธุรกิจ 
การจัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้น  

 ** เป็นหัวข้อที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเอกสารเลขที่ อนจ. 31//2561 เมื่อที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561
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เร่ือง ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

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  piravade@sec.or.th หรอื nichaya@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความรว่มมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:kunpatu@sec.or.th
mailto:piravade@sec.or.th
mailto:nichaya@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล โดยแบ่งแยกในประเด็นต่อไปนี้ 

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 PF เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5.  สัญญารับจัดการ PF เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6.  การก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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7.  การจัดการลงทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8.  การบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

9.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

11. การควบคุมภายใน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

12. การค านวณมูลค่ายุติธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

14. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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16. การมอบหมายงานให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับด าเนินการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

17. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

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

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

20. การจัดการเรื่องร้องเรียน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

21. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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22. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

23. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


