
 
 

ประกาศแนวปฏิบติั 
ท่ี นป. 2/2558 

เร่ือง  แนวทางปฏิบติัส าหรับการก าหนดนโยบายและระบบงานในการ 
ดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

_______________________________ 

 
  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. 15/2558 เร่ือง  
ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2558  (“ประกาศ ท่ี สธ. 15 /2558”)  ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบันโยบายและระบบงาน 
ในการดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีมิใหก้ารลงทุนนั้นส่งผลกระทบ 
ต่อฐานะทางการเงินของผูป้ระกอบธุรกิจและต่อสภาพการซ้ือขายท่ีเป็นปกติของตลาด  ตลอดจนมิใหเ้ป็น 
การลงทุนท่ีไม่เหมาะสมในฐานะผูมี้วิชาชีพหรือท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ นั้น 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ของผูป้ระกอบธุรกิจ  ส านกังานโดยอาศยั 
อ านาจตามขอ้ 5(3) ประกอบกบัขอ้ 12(1) และ (8) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556   
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 จึงก าหนด 
แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้นโยบายและระบบงานในการดูแลการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจตามแนวทางปฏิบติัน้ีจนครบถว้น  ส านกังานจะพิจารณาวา่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไดป้ฏิบติัตามประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 ในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบายและระบบงานในการ
ดูแลเร่ืองดงักล่าว และประกาศ ท่ี สธ. 15/2558  แลว้  ทั้งน้ี  หากผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการต่างจาก 
แนวปฏิบติัน้ี  ผูป้ระกอบธุรกิจมีภาระท่ีจะตอ้งพิสูจน์ให้เห็นไดว้า่การด าเนินการนั้นยงัคงอยูภ่ายใต้
หลกัการและขอ้ก าหนดของประกาศ ท่ี ทธ. 35/2556 และประกาศ ท่ี สธ. 15/2558 

ขอ้ 2   แนวทางปฏิบติัตามขอ้ 1 มีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศ
แนวปฏิบติัน้ี  ทั้งน้ี รายละเอียดดงักล่าวไดแ้ก่เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ส่วนท่ี 1  การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
ระดบัสูง 
  (2)  ส่วนท่ี 2  ระบบงานเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการล่วงรู้
ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผย 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7 เมษายน พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
  เลขาธิการ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์



ภาคผนวก 

ส่วนท่ี 1  การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 

1.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั1 มีการก าหนดนโยบาย
และมาตรการตามนโยบายท่ีชดัเจนในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งต่อสภาพและความจ าเป็นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

1.2  มีการก าหนดเวลาใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
1.3  มีการก าหนดใหมี้การก ากบัดูแลและตรวจสอบการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจและรายงานผลการก ากบัดูแลและตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษทั 
เป็นประจ าทุกปี 

ส่วนท่ี 2  ระบบงานเพ่ือป้องกนัมิให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการล่วงรู้ข้อมูลอนัมิพงึเปิดเผย 

2.1  การจดัโครงสร้างการปฏิบติังานในองคก์ร 
         (1)  ผูป้ระกอบธุรกิจมีการมอบหมายใหห้น่วยงานและบุคลากรท าหนา้ท่ีลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ ตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และตอ้ง 
มีการตดัสินใจลงทุนอยา่งอิสระโดยกรรมการแต่ละรายและผูบ้ริหารระดบัสูงไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจลงทุน 

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจมีการแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจออกจากหน่วยงานและบุคลากรท่ีติดต่อ ใหบ้ริการ หรือจดัการลงทุน 
เพื่อลูกคา้ เช่น หน่วยงานท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อลูกคา้ หน่วยงานท่ีใหค้  าแนะน า 
การลงทุนแก่ลูกคา้ หน่วยงานวาณิชธนกิจ หน่วยงานจดัการลงทุนเพื่อกองทุน เป็นตน้ 

(3)  ผูป้ระกอบธุรกิจมีมาตรการและหลกัปฏิบติังานส าหรับบุคลากรและหน่วยงาน 
ท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(3.1)  มีอาณาบริเวณหรือพื้นท่ีส าหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและหน่วยงาน
ดงักล่าวท่ีเป็นหลกัแหล่งชดัเจน โดยมีการป้องกนัมิให้หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ตาม (2)  
รู้หรือเขา้ถึงขอ้มูลในความรับผิดชอบของกนัและกนัได ้ โดยรวมถึงการป้องกนัขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

(3.2)  กรณีท่ีบุคลากรท่ีมีอ านาจตดัสินใจลงทุนหรือมีหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งดูแล 
การปฏิบติังานในส่วนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ  ผูบ้ริหารดงักล่าว 

 
1 คณะกรรมการบริษทัอาจมีการมอบหมายให้มีคณะกรรมการยอ่ยท าหนา้ท่ีเฉพาะในแต่ละดา้นก็ได ้
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ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผยของหน่วยงานท่ีติดต่อ ใหบ้ริการ หรือจดัการลงทุนเพื่อลูกคา้ 
เช่น ผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีท าหนา้ท่ี
ดูแลการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ระกอบธุรกิจ หรือดูแลหน่วยงานท่ีติดต่อ ใหบ้ริการ หรือจดัการลงทุน 
เพื่อลูกคา้ดว้ย เป็นตน้ 
  2.2  การจดัท าบญัชีรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามตรวจสอบและจ ากดัการท าธุรกรรม  
(WL : Watch List  และ RL : Restricted List) 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีการจดัท าบญัชี WL/ RL เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
การลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ  ทั้งน้ี แนวทางการจดัท าบญัชี WL/ RL เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในประกาศแนวปฏิบติัวา่ดว้ยแนวทางปฏิบัติส าหรับการก าหนดนโยบายและระบบงานท่ีเกีย่วกบัการกระท า 
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบัลูกค้า 
                            2.3  ส าหรับบริษัทจัดการ มีการด าเนินการเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีระบบท่ีสามารถควบคุมมิใหมี้การลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นการลงทุนระยะสั้น  
โดยมีเจตนาเพื่อการขายต่อหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของราคา  
(short term speculation) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนท่ีไม่เกนิ 1 ปีนับจากวันท่ีลงทุน2  
           (2)  มีมาตรการท่ีเอ้ือต่อหลกัการใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ของลูกคา้ก่อน
ผลประโยชน์ของบริษทั ดงัน้ี 

       (2.1)  มีการก าหนดวิธีการและขั้นตอนท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถจดัสรรหลกัทรัพย ์
ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการก่อนท่ีจะจดัสรรใหบ้ญัชีของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีมีการ
ส่งค าสั่งจองซ้ือแยกจากกนัอยา่งชดัเจน และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัสรรใหบ้ริษทัและลูกคา้ 
แยกจากกนั 

       (2.2)  มีการก าหนดวิธีการและขั้นตอนท่ีจะท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนั 
ของลูกคา้และของบริษทัในตลาดรอง (organized secondary market) มีความเป็นธรรมต่อลูกคา้ เช่น  

         - กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งซ้ือขายผา่นระบบ central dealing และเวลาในการ 
ส่งค าสั่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกนั บริษทัตอ้งส่งค าสั่งซ้ือขายใหลู้กคา้ก่อนดว้ยราคาท่ีดีท่ีสุด 

         - กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งซ้ือขายโดยไม่ผา่นระบบ central dealing  บริษทัจดัให้ 
มีระบบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการท าค าสั่งใหบ้ริษทัก่อนในลกัษณะตดัหนา้ลูกคา้หรือใหบ้ริษทัไดร้าคาดีกวา่
ลูกคา้ท่ีมีค  าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้น  เช่น มีการแบ่งแยกการส่งค าสั่งซ้ือขายอยา่งชดัเจน หรือมีระบบ
ก ากบัวนัและเวลา (time stamping) ในการส่งค าสั่งซ้ือขาย เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการจดัสรรหลกัทรัพย ์
ท่ีสั่งซ้ือขายตามค าสั่งก่อนและหลงัตามล าดบั  

 
2 กรณีท่ีเป็นการฝากเงินหรือซ้ือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือบริหารสภาพคล่องของ port และการซ้ือตราสารท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 
1 ปีและถือไวจ้นครบก าหนด  รวมถึงการถอนเงินลงทุนก่อนอายคุรบ 1 ปีเพื่อไปใชใ้นกรณีบริษทัจดัการขาดสภาพคล่อง  
ส านกังานไม่พิจารณาว่าเป็น short term speculation 


	ข้อ 2   แนวทางปฏิบัติตามข้อ 1 มีรายละเอียดตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้  ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

