
ประกาศแนวปฏิบติั 

ท่ี นป. 1/2558 

เร่ือง  แนวทางปฏิบติัส าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ 

ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 

______________________ 

  ตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 เร่ือง มาตรฐานการ 

ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 (ประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556)  

และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สธ. 14/2558 เร่ือง ขอ้ก าหนด 

ในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ลงวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558  

(“ประกาศ ท่ี สธ. 14/2558”)  ก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้นโยบาย มาตรการ และระบบงานในการ

ป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยตอ้งด าเนินการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบ 

ใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดงักล่าว  ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสม 

ของเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า  นั้น 

   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ของผูป้ระกอบธุรกิจ  ส านกังานโดยอาศยั

อ านาจตามขอ้ 5(3) ประกอบกบั ขอ้ 17 ขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  

เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  6 กนัยายน พ.ศ. 2556 จึงก าหนด

แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1 แนวทางปฏิบติัน้ีเป็นแนวทางเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การจดัใหมี้นโยบาย มาตรการ และระบบงานในการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 
   (2)  การควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานตาม (1) 
   (3)  การทบทวนความเหมาะสมของ (1) 
 

   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดป้ฏิบติัตามแนวทางตามวรรคหน่ึงจนครบถว้น  ส านกังาน 
จะพิจารณาวา่ผูป้ระกอบธุรกิจไดป้ฏิบติัตามประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ 
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การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และประกาศ ท่ี สธ. 14/2558 แลว้  ทั้งน้ี  หากผูป้ระกอบธุรกิจ
ด าเนินการต่างจากแนวปฏิบติัน้ี  ผูป้ระกอบธุรกิจมีภาระท่ีจะตอ้งพิสูจน์ให้เห็นไดว้า่การด าเนินการนั้น 
ยงัคงอยูภ่ายใตห้ลกัการและขอ้ก าหนดของประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ 
การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และประกาศ ท่ี สธ. 14/2558  

  ขอ้ 2   แนวทางปฏิบติัตามขอ้ 1 วรรคหน่ึงมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ีแนบทา้ย
ประกาศแนวปฏิบติัน้ี  ทั้งน้ี รายละเอียดดงักล่าวไดแ้ก่เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่วนท่ี 1  การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ 
มีขอ้มูลท่ีล่วงรู้มาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นขอ้มูลท่ีมิพึงเปิดเผย  
  (2)  ส่วนท่ี 2  มาตรการควบคุมภายในและการก ากบัดูแลและตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการ
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร  
  (3)  ส่วนท่ี 3  มาตรการป้องกนัและจดัการการกระท าท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.1  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการประกอบธุรกิจ (soft/ hard dollar) 
3.2  การท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.1  การใชร้าคาท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมระหว่างกองทุนท่ีอยูภ่ายใต ้
การจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั (cross trade) 

3.2.2  การใชบ้ริการจากบริษทันายหนา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ 
บริษทัจดัการ 

(4)  ส่วนท่ี 4  การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน 
   4.1  การจดัท าบญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามตรวจสอบและจ ากดัการท า
ธุรกรรม (WL : Watch List  และ RL : Restricted List) 
   4.2  การติดตามตรวจสอบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน  

   ประกาศ ณ วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 

 
               (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                เลขาธิการ 
   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 



ภาคผนวก 

ส่วนท่ี 1  การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีข้อมูลท่ีล่วงรู้ 
มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นข้อมูลท่ีมิพึงเปิดเผย 

ผูป้ระกอบธุรกิจมีวิธีการจดัการท่ีรัดกุมและเพียงพอในการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลภายใน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ขอ้มูลการซ้ือขายและแผนการลงทุนของลูกคา้ โดยด าเนินการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1.1  การแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากร (Chinese wall) 
(1)  แบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลจาก 

การปฏิบติังาน (ขอ้มูลภายใน) ออกจากหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีโอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการติดต่อใหบ้ริการ เช่น งานดา้นวาณิชธนกิจ งานดา้นการให้
สินเช่ือ งานดา้นการใหค้  าแนะน าการลงทุนแก่ลูกคา้ งานดา้นการวิเคราะห์การลงทุน เป็นตน้  และหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบดา้นการลงทุนเพื่อลูกคา้ เช่น งานดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อลูกคา้ 
งานดา้นการจดัการลงทุนเพื่อกองทุน เป็นตน้ โดยแบ่งแยกออกจากหน่วยงานอ่ืนอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะ 
งานดา้นการบริหารสินทรัพยข์องผูป้ระกอบธุรกิจและงานดา้นการคา้หลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท หรือเป็นส่วนหน่ึง 
ของกลุ่มกิจการท่ีมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้ Chinese wall เพื่อป้องกนั 
การร่ัวไหลของขอ้มูลระหวา่งประเภทธุรกิจ อนัอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกคา้ หรือท าใหลู้กคา้ 
เสียประโยชน์ท่ีควรไดรั้บหรือไม่ไดรั้บประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการในการป้องกนักรณี over the wall เช่น กรณีท่ี 
มีการยมืตวัพนกังานระหวา่งหน่วยงาน ใหถื้อวา่พนกังานรายดงักล่าวเป็นพนกังานของหน่วยงานท่ียมืตวั 
และมีการปฏิบติัตามมาตรการ Chinese wall ของหน่วยงานท่ียมืตวัตลอดระยะเวลาท่ียืมตวัและจนกวา่ขอ้มูล
ภายในท่ีอาจไดรั้บทราบจากการปฏิบติังานไดถู้กเปิดเผยเป็นขอ้มูลสาธารณะแลว้ 

(2)  จดัใหมี้พื้นท่ีหรืออาณาบริเวณท่ีใชเ้ฉพาะหน่วยงานตาม (1) ซ่ึงแยกเป็นอิสระจาก
หน่วยงานอ่ืน โดยตอ้งมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบการเขา้ออกพื้นท่ีดงักล่าวตามความส าคญั 
ของแต่ละหน่วยงาน  เช่น กรณีงานดา้นวาณิชธนกิจ งานดา้นการวิเคราะห์การลงทุน งานดา้นการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อลูกคา้ งานดา้นการจดัการลงทุนเพื่อกองทุน ตอ้งมีบตัรและรหสัผา่น 
มีระบบบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกพื้นท่ี รวมทั้งมีระเบียบหา้มการเปิดเผยและใหย้มืรหสัผ่านระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังานดว้ย 

  1.2  การบริหารจดัการและการจ ากดัการใชข้อ้มูลภายใน 
(1)  ก าหนดระเบียบปฏิบติัส าหรับหน่วยงานท่ีอาจไดรั้บขอ้มูลภายใน เพื่อจ ากดั

ขอบเขตการใชข้อ้มูลภายในเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังาน (หลกั “need to know”) โดยก าหนดให้
ขอ้มูลท่ีล่วงรู้มาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการติดต่อ การใหบ้ริการ หรือการจดัการลงทุนเพื่อลูกคา้  
เป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ซ่ึงบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลนั้นไวใ้หป้ลอดภยัและ
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ไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือ 
บุคคลอ่ืน 

(2)  ก าหนดบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในในแต่ละดา้น (“access person”) และ
ควบคุมและตรวจสอบการติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของ access person โดย
ใกลชิ้ดมากกวา่บุคคลทัว่ไป โดยก าหนดใหก้ลุ่ม access person ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการโดยเคร่งครัด 

ตวัอยา่ง access person เช่น ผูจ้ดัการกองทุน ผูส่้งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์(dealer) 
ผูว้ิเคราะห์หลกัทรัพย ์ผูดู้แลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในท่ีไม่ไดเ้ปิดเผย 
เป็นการทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน compliance ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา เป็นตน้  
โดย access person ดงักล่าว อาจอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน หรือเป็นบุคคลท่ียมืตวั 
มาจากฝ่ายงานอ่ืน หรือจากบริษทัอ่ืนภายในกลุ่มกิจการ หรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษทัจดัการมอบหมาย
งานให ้(outsource) ก็ได ้ 

1.3  การเก็บรักษาขอ้มูลภายใน รวมถึงขอ้มูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัมิใหห้น่วยงานและบุคลากรอ่ืนท่ีไม่มี 

ส่วนเก่ียวขอ้ง รู้หรือเขา้ถึงขอ้มูลในความรับผิดชอบของกนัและกนัได ้โดย 
(1)  กรณีขอ้มูลเป็นเอกสาร จดัใหมี้การจดัเก็บในสถานท่ีปลอดภยั เช่น มีการจดัเก็บใน 

ตูห้รือห้องท่ีลอ็คกุญแจ และมีผูค้วบคุมและบนัทึกการเบิกใชเ้อกสารนั้นอยา่งเขม้งวด และในกรณีท่ีมีการ 
ท าส าเนาเอกสาร หรือเรียกพิมพข์อ้มูลจากระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้งมีการควบคุมมิใหมี้การร่ัวไหลของขอ้มูล 
ผา่นการกระท าดงักล่าว  เช่น ท าลายส าเนาเอกสารขอ้มูลภายในท่ีไม่ใชง้านแลว้ เป็นตน้ 

(2)  กรณีขอ้มูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จดัใหมี้รหสัผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกนั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปใชง้านได ้มีระบบบนัทึก (“log file”) การเขา้ใชง้าน การเรียกดูการแกไ้ข โดยจดัเก็บ 
log file ไวต้ามหลกัเกณฑ์ของประกาศส านักงานท่ีเกีย่วข้อง 
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ส่วนท่ี 2  มาตรการควบคุมภายในและการก ากบัดูแลและตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัการล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร 

2.1  การก ากบัดูแลและตรวจสอบ 
(1)  ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของระบบ Chinese wall เป็นระยะ ๆ  

และมีการรายงานขอ้บกพร่องท่ีพบใหค้ณะกรรมการของบริษทั1ทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสมต่อไป 

(2)  ก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัต่าง ๆ ของพนกังานท่ีเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการป้องปรามการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน เช่น หา้มพนกังาน 
(รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็น nominee) ใชข้อ้มูลภายในในลกัษณะเอาเปรียบผูล้งทุน และหนา้ท่ีของ
พนกังานในการช่วยกนัสอดส่องดูแลมิใหมี้การฝ่าฝืนนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัดงักล่าว เป็นตน้  
โดยจะตอ้งระบุบทลงโทษท่ีเหมาะสมตามในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนดว้ย  

ส าหรับค าวา่ “พนกังาน” ในท่ีน้ี หมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ตลอดจนบุคคลท่ีรับจา้งปฏิบติังานใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นการชัว่คราว 

(3)  ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย จรรยาบรรณและหลกัปฏิบติัดงักล่าวเป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อรองรับความเส่ียงเก่ียวกบัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีอาจมีเพิ่มขึ้น โดยในกรณีท่ี 
ตรวจพบการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองหรือบ่อยคร้ัง ตอ้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

(4)  ปรับปรุงรายช่ือ access person ใหเ้ป็นปัจจุบนั ทุกคร้ังท่ีมีการโยกยา้ยหรือ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีงาน 

(5)  มีการส่ือสารเพื่อใหพ้นกังานรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยให้
พนกังานทุกคนไดอ่้านและลงนามรับทราบนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติั ตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิม
ปฏิบติังาน  หลงัจากนั้นใหพ้นกังานลงนามรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายจรรยาบรรณ  
และหลกัปฏิบติัดงักล่าว   

(6)  จดัใหพ้นกังานใหม่ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบาย 
จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องปรามการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในของกองทุนดว้ย โดย
ยกสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและแนวทางท่ีพึงปฏิบติัหรือตอ้งหา้ม รวมทั้งสร้างจิตส านึกและจริยธรรม
ของพนกังานทุกคนให้เห็นความส าคญัของการช่วยกนัป้องกนัมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อนัมิชอบ 

(7)  จดัใหมี้ช่องทางท่ีพนกังานสามารถแจง้พฤติการณ์อนัควรสงสัยเก่ียวกบั 
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบาย จรรยาบรรณ และหลกัปฏิบติัดงักล่าว โดยพนกังานไม่ตอ้งเปิดเผย 
ช่ือตนเอง  และตอ้งด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  

 
1 คณะกรรมการบริษทัอาจมีการมอบหมายให้มีคณะกรรมการยอ่ยท าหนา้ท่ีเฉพาะในแต่ละดา้นก็ได ้



 

 

4 

(8)  สุ่มตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานมีการปฏิบติัตามนโยบาย จรรยาบรรณ  
และหลกัปฏิบติั อยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งตรวจสอบอยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามความเส่ียงท่ีอาจมีการ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  เช่น 

(8.1)  สุ่มตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภยัและการเขา้ถึงห้องปฏิบติังาน
หรือพื้นท่ีปฏิบติังาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม access person  ตลอดจนขอ้มูลภายในทั้งท่ีจดัเก็บ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในตูห้รือห้องเก็บเอกสาร เพื่อคน้หาวา่มีการเขา้ถึงโดยบุคคลท่ีไม่มีสิทธิหรือไม่ 

(8.2)  สุ่มตรวจสอบขอ้มูลการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person เพื่อคน้หาวา่
มีการสนทนาหรือมีการส่ือสารขอ้ความท่ีน่าสงสัยวา่จะเป็นการแจง้ขอ้มูลภายในต่อบุคคลท่ีไม่พึงรู้ขอ้มูล
ดงักล่าวหรือไม่ 

(8.3)  สุ่มตรวจสอบ log file การใชข้อ้มูลของ access person ในช่วงเวลาท่ีอาจมี
การใชข้อ้มูลภายใน เช่น มีการท าบทวิเคราะห์ หรือมีการท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้ เพื่อคน้หาการร่ัวไหลของ
ขอ้มูล หรือความผิดปกติซ่ึงอาจท าให้ลูกคา้เสียประโยชน์ 

(8.4)  สุ่มตรวจสอบการซ้ือขายของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีถ่ีเกินความจ าเป็น 
(churning) โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการก าหนด threshold/ flag ท่ีจะเป็นสัญญาณตอ้งสงสัยวา่อาจมี 
churning และเม่ือพบการซ้ือขายเกินกวา่หรือใกลถึ้ง threshold/ flag ท่ีก าหนด ตอ้งจดัใหมี้การเขา้ไป
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ้ือขายในลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และท าให้ไม่เป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดต่อลูกคา้ 

(9)  มีขั้นตอนในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงกรณีตรวจพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่
อาจมีการใชข้อ้มูลภายใน โดยหากพบวา่มีการใชข้อ้มูลภายในจริง ใหร้ายงานใหส้ านกังานทราบโดยทนัที  
รวมทั้งจดัเก็บหลกัฐานในเร่ืองดงักล่าวใหส้ านกังานตรวจสอบได ้

2.2  การควบคุมการติดต่อส่ือสารของกลุ่ม access person ของบริษัทจัดการท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาหรือตดัสินใจลงทุนเพื่อลูกคา้ การส่งค าสั่งซ้ือขายเพื่อลูกคา้ และการวิเคราะห์และ
เสนอแนะหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการลงทุนใหลู้กคา้ 

(1)  มีการควบคุมการติดต่อส่ือสารของ access person กลุ่มดงักล่าว โดยก าหนด
ช่องทางท่ีอนุญาตใหใ้ชติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกได ้เช่น โทรศพัทพ์ื้นฐาน Email, 
Messaging, E-fax  เป็นตน้ 

(2)  มีระบบท่ีสามารถบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลการติดต่อสนทนาผา่นช่องทางตาม (1) 
ไดค้รบถว้นตลอดระยะเวลาท่ีติดต่อสนทนา โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลการติดต่อสนทนาดงักล่าวไวต้าม
หลกัเกณฑ์ของประกาศส านักงานท่ีเกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลไม่ใหมี้การแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอ้มูล
ท่ีจดัเก็บดงักล่าวดว้ย 

(3)  ไม่อนุญาตใหก้ลุ่ม access person สามารถควบคุมการบนัทึกขอ้มูลการติดต่อ
สนทนาในระบบตาม (2) ไดด้ว้ยตนเอง  
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(4)  มีการควบคุมดูแลมิใหมี้การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีอนุญาต 
ใหใ้ช ้ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลการติดต่อสนทนาได ้เช่น โทรศพัทมื์อถือส่วนตวั เป็นตน้  
โดยก าหนดใหก้ลุ่ม access person ดงักล่าว แจง้หมายเลขโทรศพัทพ์ื้นฐานและโทรศพัทมื์อถือ  
(ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน) ของตนทุกหมายเลขท่ีมีการเปิดใชบ้ริการ และทุกคร้ังท่ีมีการเพิ่ม
หรือเลิกใชห้มายเลข เพื่อจดัเก็บไวต้รวจสอบตามท่ีจ าเป็น  นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงการควบคุมดูแลมิให้ 
มีการเขา้ใชง้านโปรแกรมหรือช่องทางการติดต่อส่ือสารอ่ืนใดผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจ 
ไม่สามารถจดัใหมี้ระบบการบนัทึกขอ้มูลการติดต่อสนทนาได ้เช่น Facebook, Twitter, Weblog, 
Podcasting, Instant messaging และ Social network เป็นตน้
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ส่วนท่ี 3  มาตรการป้องกันและจัดการการกระท าท่ีอาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์ 
3.1  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการประกอบธุรกิจ (soft/ hard dollar) 

(1)  รับผลประโยชน์ตอบแทนไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ โดย 
ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระบุเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารรับผลประโยชน์ตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจน  
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบและพิจารณาไดว้า่ การรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกคา้
หรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 

(2)  มีการระบุเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารรับผลประโยชน์ตอบแทนตาม (1) ไวใ้นสัญญา 
ท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกรณีกองทุนรวมให้ระบุในโครงการจดัการกองทุนรวม และเปิดเผยดว้ยวา่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตาม
กฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหรือ
พนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไว้
ภายในบริษทั ซ่ึงลูกคา้สามารถขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้  (ระบุ)  

(3)  การรับผลประโยชน์ตอบแทนอนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเองนั้น หา้มมิใหก้ระท าอยา่งเด็ดขาด  เจตนารมณ์ของขอ้หา้มท่ีเขม้งวดดงักล่าวก็เพื่อให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูมี้วิชาชีพในการคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจะใหลู้กคา้ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้ดว้ยความเป็นกลางและปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ
จากการคดัเลือกดงักล่าว  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากผลประโยชน์ในบางลกัษณะเป็นเร่ืองปกติตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมซ่ึงไม่มีลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจะใหลู้กคา้ 
เช่น ของขวญัท่ีผูใ้ห้เตรียมไวแ้จกทัว่ไปในนามบริษทั (corporate gift) ไดแ้ก่ ปฏิทิน ไดอาร่ี สมุดโนต้  
กระดาษจดบนัทึก  หรือการจดัสัมมนาเพื่อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้ทัว่ไป โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสัมมนา  
ซ่ึงผลประโยชน์นั้นอาจเป็นการใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจโดยตรงหรือเป็นการมอบใหแ้ก่พนกังานของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ  กรณีดงักล่าวน้ีส านกังานจะไม่พิจารณาวา่เป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มในการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
ประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจเอง หากผูป้ระกอบธุรกิจไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนในการรับผลประโยชน์
ในลกัษณะดงักล่าวโดยไม่มีการแอบแฝงผลประโยชน์ท่ีเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึง 
ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม 
โดยระบุส่ิงของหรือมูลค่าท่ีจะสามารถรับไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงควรมีการจ ากดัมูลค่าไม่ใหสู้งมากจนอาจท าให้
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ขา้งตน้ โดยมีการส่ือสารใหพ้นกังานภายในบริษทัทราบแนวทางดงักล่าว รวมทั้ง 
จดัเก็บเป็นเอกสารหลกัฐานเพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย 
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3.2  การท าธุรกรรมเพื่อลูกคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.1  การใชร้าคาท่ีเหมาะสมในการท าธุรกรรมระหว่างกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการ
ของบริษทัจดัการเดียวกนั (cross trade)  

(1)  การใช้ราคาท่ีเหมาะสมในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1.1)  เป็นราคาท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีไดก้ารยอมรับเป็นการทัว่ไป 
(1.2)  เป็นราคาท่ีไม่ทราบล่วงหนา้ (ex-ante / forward price) 
(1.3)  ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนักบัทุกกองทุน  และ 
(1.4)  เป็นไปตามหลกัความสม ่าเสมอ (consistency)  โดยบริษทัจดัการ

ควรก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในการเลือกราคาอา้งอิงดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ และจะเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์
ในการเลือกราคาอา้งอิงดงักล่าวก็ต่อเม่ือมีหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ ราคาอา้งอิงจากหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูเ่ดิม 
ไม่เป็นราคาท่ีเหมาะสม 

(2)  ราคาท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ราคาดงัต่อไปน้ี 
(2.1)  ราคาตลาด  สามารถเลือกใชร้าคา ณ ส้ินวนั หรือ ณ ขณะท า 

ธุรกรรม ไดด้งัน้ี 
-  ราคา ณ ส้ินวนั หมายถึง  
(ก)  ราคาใน exchange  โดยจะเลือกใช ้1) ราคาปิด  หรือ  

2) ราคาเฉล่ียท่ีค านวณโดย exchange ก็ได ้
(ข)  ราคาท่ีประกาศใน ThaiBMA  โดยรวมถึงราคาท่ีเสนอโดย 

Market yield Web Page (executed price และ quoted price) และ Model Yield Web Page  
(ค)  หากไม่มีราคาตาม (ก) และ (ข) ใหใ้ชร้าคาเฉล่ียของราคา 

เสนอซ้ือสูงสุดและราคาเสนอขายต ่าสุด 
-  ราคา ณ ขณะท าธุรกรรม2 หมายถึง ราคาท่ีเกิดขึ้นใน exchange  

ในระหวา่งวนัท่ีมีการท าธุรกรรม โดยจะเลือกใช ้1) ราคาท่ีมีการซ้ือขายจริงล่าสุด  หรือ 2) ราคาเฉล่ียของราคา 
ท่ีมีการซ้ือขายจริงล่าสุดท่ีค านวณโดย exchange ก็ได ้

หากไม่มีราคาตาม 1) และ 2) ใหใ้ช ้3) ราคาเฉล่ียของราคา 
เสนอซ้ือสูงสุดและเสนอขายต ่าสุดในขณะท่ีมีการท าธุรกรรม 

(2.2)  กรณีไม่มีราคาตลาดตาม (2.1) ใหเ้ลือกใชร้าคาท่ีเกิดขึ้นในวนัท่ีมีการ
ท าธุรกรรมไดด้งัน้ี 

1)  ราคาเสนอซ้ือหรือราคาเสนอขายของ dealer  หรือ 
2)  ราคาเฉล่ียของราคาเสนอซ้ือเสนอขายของ dealer   

 
2 บริษทัจดัการตอ้งมีระบบงานหรือเอกสารท่ีส านกังานสามารถตรวจสอบได ้เช่น Time stamp เป็นตน้ 
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โดยบริษทัจดัการตอ้งขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวม หรือขอความยนิยอมจากลูกคา้ หรือคณะกรรมการของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (แลว้แต่กรณี) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการท าธุรกรรมดว้ย 

3.2.2  การใชบ้ริการจากบริษทันายหนา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ 

กรณีท่ีบริษทัจดัการจะใชบ้ริการจากบริษทันายหนา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อกองทุน หรือเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ 
เพื่อกองทุน  บริษทัจดัการมีการก าหนดใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาถึงความสามารถของบริษทันายหนา้
หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการดงักล่าวในเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยเปรียบเทียบกบับริษทันายหนา้หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการ 
อ่ืน ๆ ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทันายหนา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลผูใ้หบ้ริการอ่ืนเพื่อ
รับประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน  

(1)  ระบบการส่งค าสั่งซ้ือขาย  การยนืยนัผลการสั่งซ้ือขาย  ตลอดจนการช าระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดต่อกองทุน (best dealing and execution)  

(2)  ประสิทธิภาพของระบบการรับและส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
และมีความส าคญัต่อการลงทุนซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีตลาดรอง (organized secondary market) เผยแพร่ 
อยา่งเป็นทางการ  

(3)  คุณภาพของงานวิจยัหรือการวิเคราะห์การลงทุนของบริษทัดงักล่าว  
(4)  ระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาความลบัเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุน 
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ส่วนท่ี 4  การลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของพนักงาน 

4.1  การจดัท าบญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามตรวจสอบและจ ากดัการท าธุรกรรม 
(WL : Watch List  และ RL : Restricted List) 
                                  (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การจดัท าบญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจ 
อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ อยูร่ะหวา่งการใหบ้ริการดา้นวาณิชธนกิจ เช่น การท าหนา้ท่ีเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาของผูถื้อหุ้นในการใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือ 
อยูร่ะหวา่งท่ีลูกคา้ยงัมีค าสั่งซ้ือขายคา้งอยู ่หรืออยู่ระหวา่งมีการซ้ือขายเพื่อลูกคา้ เป็นตน้  ทั้งน้ี  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจและของพนกังาน  
ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 
                                  (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจมีการมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีมีอิสระ เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล
การปฏิบติังาน(compliance unit) เป็นผูก้  ากบัดูแลการจดัท าบญัชี WL/ RL โดยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การขึ้นบญัชีและการเพิกถอนรายช่ือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จากบญัชีดงักล่าว รวมทั้ง
หลกัเกณฑใ์นการติดตามตรวจสอบการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ในบญัชี WL และการจ ากดัการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชี RL 
ตลอดจนการเผยแพร่รายช่ือหลกัทรัพยใ์นบญัชีดงักล่าว ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
                                          (2.1)  บญัชี WL 

(ก) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการขึ้นรายช่ือในบญัชี WL เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ
หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บขอ้มูลภายในเก่ียวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เช่น เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดท้ าขอ้ตกลง
หรือสัญญาวา่จา้งเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการเงินหรืออยูร่ะหวา่งการติดต่อเพื่อท าขอ้ตกลงหรือสัญญา
ดงักล่าวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(เช่น การท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นตน้) โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจและบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  หรือ ในกรณีท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นกิจการเป้าหมายท่ีลูกคา้ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจมีแผนท่ีจะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ WL  หรือกรณีท่ีบริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งเจรจา
จ านวนเงินท่ีไดรั้บชดเชยเป็นพิเศษจากผูอ้อกตราสารหน้ีซ่ึงเคยผิดนดัช าระหน้ีแก่กองทุน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว 
ยงัเป็นความลบั  

(ข) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการเพิกถอนรายช่ือออกจากบญัชี WL  
เม่ือการใหบ้ริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยใ์นบญัชีดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
ไดย้า้ยรายช่ือหลกัทรัพยน์ั้นไปอยูใ่นบญัชี RL แลว้  หรือเม่ือเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งติดตามการท า
ธุรกรรมเก่ียวกบัหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ 

(ค) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการติดตามตรวจสอบการท าธุรกรรม โดยมิให้
พนกังานท่ีรับผิดชอบหรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยใ์นบญัชี 
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WL ซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพื่อบญัชีตนเอง แต่ไม่ควรเปิดเผยใหพ้นกังานและบุคคลท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งทราบถึง
รายช่ือในบญัชี WL ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงการใหบ้ริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยด์งักล่าวซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งติดตามตรวจสอบการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
บญัชีดงักล่าวไม่วา่โดยพนกังานหรือบริษทั รวมทั้งตรวจสอบการประกอบกิจการอ่ืน เช่น การจดัท า
รายงานวิจยัหลกัทรัพย ์การใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

(ง) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการจ ากดัการเผยแพร่รายช่ือหลกัทรัพยใ์นบญัชี WL 
เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้น 

(2.2)  บญัชี RL 
(ก) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการขึ้นรายช่ือในบญัชี RL เม่ือหลกัทรัพยข์อง 

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยมี์ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.  หลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์คยอยูใ่นบญัชี WL แต่ต่อมา

การใหบ้ริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว  
2.  หลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยมิ์ไดมี้ลกัษณะตามท่ีกล่าวใน 

1. แต่บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บหรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บขอ้มูลภายในเก่ียวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
และหากบริษทัหลกัทรัพยท์ าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้นอาจถูกพิจารณาไดว้า่ไม่เหมาะสม 

3.  กรณีท่ีบริษทัจดัการอยูร่ะหวา่งเตรียมก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวยงัเป็นความลบั  

4.  กรณีท่ีพอร์ตของบริษทัจดัการ และพอร์ตของลูกคา้กองทุน  
มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการเดียวกนั และต่อมาหลกัทรัพยท่ี์กองทุน
ดงักล่าวเขา้ไปลงทุนในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัเกิดผิดนดัช าระหน้ี ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

(ข) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการเพิกถอนรายช่ือออกจากบญัชี RL เม่ือความสัมพนัธ์
ระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดลง หรือเม่ือบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่มีโอกาส 
ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(ค) ผูป้ระกอบธุรกิจมีการจ ากดัการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์
ในบญัชี RL อยา่งนอ้ยดงัน้ี  เวน้แต่เห็นควรอนุญาตเป็นรายกรณี 

1. หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในฐานะ 
ผูค้า้หลกัทรัพยซ้ื์อขายกบัลูกคา้ตามความประสงคข์องลูกคา้ โดยมิไดเ้กิดจากการชกัชวนของผูป้ระกอบธุรกิจ 

2. หา้มพนกังานซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพื่อบญัชีตนเอง 
3. หา้มชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
4. หา้มแนะน าหรือเปล่ียนแปลงค าแนะน าในรายงานวิจยัเก่ียวกบั

หลกัทรัพยน์ั้น 
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ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามขอ้จ ากดั
ดงักล่าวขา้งตน้ และในกรณีท่ีเห็นควรอนุญาตใหท้ าธุรกรรมดงักล่าวได ้ จะตอ้งระมดัระวงัมิใหมี้การใช้
ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

(ง) การเผยแพร่รายช่ือหลกัทรัพย ์ควรจ ากดัการเผยแพร่รายช่ือหลกัทรัพย์
ในบญัชี RL เฉพาะภายในบริษทัเท่านั้น 

อน่ึง บญัชี WL/ RL ควรมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย ช่ือหลกัทรัพย ์วนัท่ี 
ขึ้นบญัชี เหตุผลท่ีขึ้นบญัชี และช่ือพนกังานในสายงานท่ีใหบ้ริการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยด์งักล่าว
ซ่ึงรับผิดชอบในการแจง้เก่ียวกบัการขึ้นบญัชีหรือเพิกถอนรายช่ือหลกัทรัพยจ์ากบญัชีดงักล่าว 

4.2  การติดตามตรวจสอบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังาน 
       ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจวา่พนกังานปฏิบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของพนกังาน (ซ่ึงรวมถึงนโยบาย หลกัปฏิบติั และระเบียบภายใน
บริษทั กฎเกณฑแ์ละค าสั่งของทางการ และกฎระเบียบของสมาคมและ SRO) โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ี
พนกังานอาจมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ในกรณีท่ีมีความเส่ียงสูง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการ
เพิ่มเติม (enhance) ท่ีจะท าให้ติดตามตรวจสอบไดว้า่พนกังานมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎเกณฑห์รือไม่  
และหากพบวา่มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์จะตอ้งมีบทลงโทษและมีการก าหนดมาตรการควบคุม
เพิ่มเติมเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดขึ้นอีก 
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