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คํานํา  
 

กองทุนรวมเปนเครื่องมือในการลงทุน (Investment vehicle) 

สําหรับผูลงทุนที่ประสงคจะนาํเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน  

โดยใหผูที่มีประสบการณ ความรู ความชาํนาญในการลงทุนมา

บริหารจัดการเพื่อใหสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ  

และลดความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนยอมคาดหวังใหการ

ลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดี  ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได   

การจัดการลงทุน จึงเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการไดรับความ

ไววางใจ (trust) และความเชื่อถือจากผูลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทนุ (“บลจ.”) ซึ่งทาํหนาที่จัดการกองทุน  จงึตองมรีะบบการปฏิบัติงาน

ที่ไดมาตรฐาน มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อใหผูลงทนุมัน่ใจไดวา บลจ. จะจัดการ

ลงทุนอยาง เหมาะสมโดยมุ ง รักษาประโยชนที่ ดีที่ สุดตอ ผูลงทุน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีสวนสําคัญตอการดําเนินการดังกลาวขางตน  

เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งเปนบุคคลสําคัญ

ที่จะสงเสริมให บลจ. มวีฒันธรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี  ดังนั้น 

เพื่อใหกรรมการของ บลจ. มีความรู ความเขาใจถึงภารกิจ บทบาท 

และหนาที่ ทั้งที่กาํหนดไวในกฎหมายและที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดี  

สํานักงานจงึไดจัดทําคูมือกรรมการฉบับนีข้ึ้น โดยสาํนกังานเห็นวา คูมือนี้

จะเปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูงของ บลจ. ดวย 
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คูมือกรรมการฉบับนี้มีเนื้อหาและสาระสาํคัญ 4 บท ดังนี ้ 

บทที ่ 1 ความสาํคัญของคณะกรรมการของ บลจ. โดยจะ

กลาวถึงบทบาท และหนาที่หลกั 2 ดานของกรรมการ คือ  (1) บทบาทใน

ดานการกําหนดกลยทุธ นโยบาย และเปาหมายขององคกร  รวมถึงหนาที่

ในการคัดเลือกฝายจัดการทีม่ีคุณสมบัติที่เหมาะสม  (2) บทบาทในดานการ

กํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ และสงเสรมิใหเกิดวัฒนธรรมใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (compliance culture) ใหเกดิขึ้นใน บลจ.  

บทที ่ 2 ความคาดหวงัในการทําหนาที่ของกรรมการ และภาระ

ความรับผิด โดยจะกลาวถงึหลกัเกณฑทีก่ฎหมายกําหนดไวสําหรับการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  กรณีที่อาจทําใหกรรมการตองมีภาระ

ความรับผิดเปนการสวนตวัจากการปฏบัิติหนาที ่ รวมทั้งขอพึงปฏบัิติในการ

ทําหนาที่ของกรรมการเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  

บทที ่ 3 โครงสรางของคณะกรรมการของ บลจ. โดยจะครอบคลมุ

ถึงความเหมาะสมของจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ และ

บทบาทของคณะอนุกรรมการ  

บทที ่ 4 แนวทางของสาํนักงานในการกํากับดูแล บลจ. โดยจะ

กลาวถึงการกาํกับดูแล บลจ. ตามแนว Risk-Based Approach  

สํานักงานจึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือกรรมการฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอการทําหนาที่กรรมการของ บลจ. และผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะชวย

ในการสงเสริมใหการดําเนนิธุรกิจของ บลจ. สอดคลองกับวัตถุประสงคใน



 

การกํากับดูแลของสํานกังาน และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ อันจะกอใหเกิด

ความเชื่อมัน่ตอระบบตลาดทุนและการเตบิโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  
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สารบัญ 
 

บทที ่ 1 ความสาํคัญของคณะกรรมการของบริษทัหลักทรัพย 

 จัดการกองทนุ   1 

 

บทที ่ 2 ความคาดหวงัในการทําหนาที่ของกรรมการและ 

 ภาระความรับผิด 16 

 

บทที ่ 3 โครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย 

 จัดการกองทนุ 23 

 
บทที ่ 4 การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

 ตามแนว Risk-Based Approach 28 

 

ภาคผนวก 

 

บรรณานุกรม 
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บทที่ 1  
ความสําคัญของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน (“บลจ.”) 
 

บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการของ บลจ.  ถือเปนผูที่มี

บทบาทสําคญัในการดําเนนิงานของ บลจ. ใหเปนไปตามกฎหมายและ

บรรลุผลสําเรจ็ตามที่ไดต้ังเปาหมายไว  ดังนัน้ เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถงึ

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในภาพรวม และหนาที่ในการบริหาร

จัดการกองทนุตามทีก่ฎหมายกําหนด   จากนัน้จะกลาวถึงความสาํคญั

ของคณะกรรมการในบทบาทหนาที ่2 ดานหลัก  คือ (1) บทบาทในดาน

การกําหนดกลยุทธ นโยบายและเปาหมายขององคกร รวมถึงหนาที่ใน

การคัดเลือกฝายจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทําหนาที่ในการจัดการ 

บลจ.  (2) บทบาทในดานการกํากับดูแลการดําเนนิงานของฝายจัดการ  
 

บทบาทและหนาทีข่องคณะกรรมการ  
กรรมการเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนใหเขามาทาํ

หนาที่ในการจัดการ บลจ. ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่

ประชมุผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร ดังนัน้ ในการตัดสนิใจ

ดําเนินการใด ๆ  คณะกรรมการควรกระทําอยางมีเหตุผลและมีอิสระ

ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และควรคํานงึถงึประโยชนของ บลจ. เปนสาํคญั  

การที่กรรมการของ บลจ. จะคาํนึงถึงผลประโยชนของ บลจ. 

เปนสาํคัญนั้น หมายถึง กรรมการตองบริหารและดาํเนินธุรกิจใหไดรับ
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ความไววางใจและความเชื่อมั่นจากผูลงทุน เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการจดัการลงทุนเปนธุรกิจที่บริหารเงินทุนของบคุคลอื่น      ซึ่ง 

ผูลงทุนที่นําเงินมาให บลจ. บริหาร  คาดหวังวา บลจ. ซึ่งเปนมืออาชีพ

จะใชความรูความสามารถ และความชํานาญบริหารจัดการเงินลงทุน

ของตนใหเกิดผลประโยชนที่ดีที่สุด  

ทั้งนี ้ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน1 ไดกําหนด

มาตรฐานในการจัดการ  เพื่อให บลจ. ในฐานะที่ไดรับความไววางใจ

จากลูกคา ดําเนินการจัดการลงทุนโดยตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตย

สุจริต และความระมัดระวงั โดยไดใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพเพื่อพิทักษผลประโยชนของผูลงทุนอยางเต็มที่ และไดมีการ

เปดเผยขอมูลใหผูลงทุนไดรับขอมูลอยางเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให 

บลจ. ประกอบกิจการสมกับที่ไดรับความไววางใจจากผูลงทนุในฐานะ

ผูมีวิชาชพี โดย บลจ. ควรจัดใหมีระบบงานที่ดี มีการแบงหนาที่        

และความรับผิดชอบของแตละหนวยงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกและดูแลใหบุคลากรมีคุณสมบัติ

เปนไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน

ระหวางหนวยงานและบุคลากร มาตรการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ

และถวงดุลการปฏิบัติงาน  และเพื่อปองกันมิใหเกิดการทําธุรกรรมที่มี

ลักษณะอันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้ง 

                                                        
1 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่ กน. 30/2547 เร่ือง 

หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน ลงวันที ่10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
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การจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติงานได  

จากหลักเกณฑขางตน จึงนาํไปสูหนาที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการใน 2 ดานหลกั  ดังนี ้
 1. บทบาทของคณะกรรมการในฐานะเปนผูกําหนดกลยุทธ 
นโยบายและเปาหมาย และการคัดเลือกฝายจัดการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม  

คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการจัดทําแผนกลยุทธ 

หรือแผนการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนของทิศทางในการดําเนินธุรกิจ โดยแผนระยะสัน้ควรกําหนดเปน

เปาหมายไวอยางชัดเจนและสามารถวัดผลสําเร็จของแผนงานได สวน

แผนระยะยาวควรแสดงวิสัยทัศน (Vision) และแนวคิดในการดําเนิน

ธุรกิจโดยรวมของ บลจ.  

เมื่อฝายจัดการนําแผนกลยุทธหรือแผนธุรกิจไปปฏิบัติแลว 

คณะกรรมการควรใหฝายจดัการประเมนิผลการปฏิบัติงานอยางสม่าํเสมอ 

ในกรณีที่ผลการดาํเนินงานมีการเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่กาํหนด 

ใหฝายจัดการนําเรื่องดงักลาวเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ

สามารถวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุ และหาทางปรับปรุงแผนธุรกิจให

เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ 

คณะกรรมการควรใหฝายจัดการจัดหาขอมลู เชน อุปสรรคในการแขงขัน 

โอกาสทางธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางดานกฎระเบียบตาง ๆ  ที่จะเปน

ประโยชน ในการวางแผนและการกําหนดนโยบายแกคณะกรรมการดวย 
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการจัดทํา

แนวนโยบายในการบริหารจัดการลงทุนที่สําคัญ ๆ  เพื่อใหคณะกรรมการ

เห็นชอบ ซึ่งอยางนอยควรครอบคลุม 7 เร่ืองหลัก ๆ  ดังตอไปนี้ 
1.1  นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
 ความสําคัญ : การประกอบธุรกิจจัดการกองทุน อาจเกิดความเสี่ยง

หลายดานที่กระทบตอการปฏิบัติงาน และสงผลตอความนาเชื่อถอืของ 

บลจ. เชน ความเสีย่งดานการจัดการลงทุน (portfolio management 

risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (operational risk) เปนตน เพือ่

ปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว คณะกรรมการควรกําหนดนโยบาย

การบริหารและจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง (risk management) เพื่อระบุ

ประเด็น และกําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ  ในระดับที่

ยอมรับได โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบที่มีความรู ความสามารถและ

ประสบการณที่สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากผูปฏิบัติงาน (risk 

taker) และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองการระบุความเสี่ยง (risk 

identification) การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) เกี่ยวกับโอกาส 

หรือความถี่ทีจ่ะเกิดความเสี่ยง   และความมนีัยสาํคัญหรือผลกระทบ

การกาํหนดเครื่องมือและมาตรการในการบริหารและจัดการกบัความเสี่ยง 

ประเมินประสทิธิภาพในการบริหารและควบคุมความเสีย่ง  
1.2 นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (COI) 
ในเรื่องการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของ บลจ. การทําธุรกรรม
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กับบุคคลที่เกี่ยวของ  การซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงาน  และ
การรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการบุคคลอื่น 
 ความสาํคัญ : การจัดการกองทุนเปนธุรกิจที่ตองไดรับความ

ไววางใจจากผูลงทนุ อยางไรก็ดี ในการจัดการอาจมีโอกาสที่จะเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางของผูลงทุน (กองทนุ) และ บลจ.

หาก บลจ. ไมมีการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนที่ดี ก็

อาจทําใหไมไดรับการไววางใจและความเชื่อมั่นจากผูลงทุน และไม

มอบหมายเงินให บลจ. บริหาร ซึ่งก็จะเกิดผลเสียตอ บลจ.  ดังนัน้ บลจ. 

จึงควรกําหนดนโยบายและแนวทางการปองกันการกระทําที่มีลักษณะ

อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และกําหนดระบบงานใน

การปองกนัมิใหเกิดการกระทําเชนนั้น รวมทั้งมาตรการในการทําธุรกรรม

ตาง ๆ  ของ บลจ. เพื่อคุมครองประโยชนของผูลงทุนอยางเปนธรรม 

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองการบริหารและจัดการลงทนุใน

ทรัพยสินตาง ๆ   เพื่อเปนทรพัยสินของ บลจ. (proprietary trading)  

การทาํธุรกรรมเพื่อกองทนุกับบุคคลที่เกีย่วของ (affiliated transaction) 

ซึ่งรวมถึงธุรกรรมระหวางกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. ดวย 

(cross trade) การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุน

ใชบริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  การลงทุนที่เปนสวนตัวของ

ผูบริหาร พนกังาน และลกูจางของ บลจ. (staff dealing) และมาตรการ

ลงโทษกรณีมพีฤติกรรมทีเ่ปน COI และกรณีที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม

นโยบายที่กาํหนด 
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1.3 การใชสิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ในฐานะผูถือหุนเพื่อ
รักษาประโยชนของกองทุน 
 ความสาํคัญ : เพื่อเปนการรักษาประโยชนของกองทนุ และ

สงเสริมใหบริษัทที่กองทุนลงทุนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี บลจ. ตอง

จัดใหมีระบบในการไปใชสิทธิออกเสียง (proxy voting) แทนกองทนุ 

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองการมอบหมายใหบุคคลดําเนินการ 

ใชสิทธิออกเสยีง การกาํหนดเรื่องที่สงผลกระทบอยางมนีัยสาํคัญตอ

ผลประโยชนของกองทนุที่ควรดําเนนิการใชสิทธิออกเสยีง การตรวจสอบ

การดําเนินการในการใชสิทธิออกเสียงที่ถือไดวามีประสิทธิภาพ การ

กําหนดวิธีการเปดเผยแนวปฏิบัติในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการ

ใชสิทธิออกเสียงเพื่อใหผูลงทุนเขาถึงและรับทราบขอมูลดังกลาวได

โดยสะดวก 
1.4 การรับลูกคาและการทาํธุรกรรมเพื่อลูกคา เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหมีการใชธุรกิจกองทุนเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน  
 ความสําคัญ : ธุรกิจกองทุนมีความเสี่ยงทีอ่าจถูกผูกระทําความผิด

มูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(“กฎหมายฟอกเงนิ”) ใชเปนชองทางหนึง่ในการฟอกทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด บลจ. ซึ่งมหีนาทีต่ามกฎหมายฟอกเงิน จึงตอง

กําหนดนโยบายและมีระบบการบริหารความเสีย่งที่จะปองกนัมิใหมกีาร

ใชธุรกิจจัดการลงทุนเปนชองทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง

การเงนิแกการกอการราย  อาทิเชน  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการ
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ทําธุรกรรม การรายงานธุรกรรมตามทีก่ฎหมายกําหนดตอหนวยงานที่มี

อํานาจหนาทีต่ามกฎหมายฟอกเงิน เปนตน 

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองการรูจักลูกคาและการตรวจสอบ

เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา   (know your client / client due 

diligence หรือ KYC/CDD)    การพิจารณารับลูกคาหรือการทําธุรกรรม

กับลูกคา การพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมกับลูกคาเปนการชัว่คราว 

การพิจารณายุติความสัมพันธกับลูกคา หรือการดําเนินการอื่นใด 

ในกรณทีี่ บลจ. ทราบวาลูกคาเปนบุคคลที่มีสวนเกีย่วของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายฟอกเงนิ หรือใน

กรณีที่ บลจ. ไมสามารถดําเนนิการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกีย่วกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ การรายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุ

อันควรสงสัย (reporting of suspicious transactions) ตามกฎหมาย

ฟอกเงิน และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาํเนินการ

ดังกลาว 
1.5 การลงทุนในตราสารอนุพนัธ และตราสารที่เปนนวัตกรรม
ทางการเงิน 
 ความสาํคัญ : ตราสารอนุพนัธและตราสารที่เปนนวัตกรรมทาง

การเงนิ เปนตราสารการลงทุนที่มีความหลากหลาย และมีความซับซอน 

รวมถึงมีความเสี่ยงที่แตกตางกนัออกไป  ดังนั้น  กอนการลงทนุใน    

ตราสารดังกลาว บลจ. จงึตองมีการกําหนดนโยบายความเสีย่งในการ

ลงทุนในตราสารอนุพันธ และตราสารที่เปนนวัตกรรมทางการเงินที่
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ชัดเจน     มคีวามพรอมดานบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในตราสาร 

รวมทั้งระบบงานในการลงทนุ และการบริหารความเสี่ยง 

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองนโยบายความเสี่ยงในการลงทนุ

ในตราสารอนพุันธและตราสารที่เปนนวัตกรรมทางการเงิน ระบบการ

จัดการลงทนุทีม่ีข้ันตอน และวิธีการดาํเนนิการกอนการลงทนุและภายหลัง 

การลงทุน ซึง่รวมถึงการวเิคราะหการลงทนุเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของ

ตราสารวา สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงของกองทนุรวมทั้งการดแูล

และการควบคมุการลงทนุใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคการลงทนุ  

และอัตราสวนการลงทุนของแตละกองทนุ 
1.6 การคํานวณมูลคายุติธรรมของตราสาร และการตรวจสอบ
ฝายจัดการวาไดปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กําหนด 
 ความสําคัญ : มูลคายุติธรรมของตราสารที่เปนทรพัยสินของ

กองทนุเปนขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลคาทรพัยสินสทุธ ิ (“NAV”) ราคา

ซื้อและราคาขายคืนหนวยลงทนุ การคาํนวณมูลคายุติธรรมของตราสารจึง

เปนเรื่องสาํคัญที่ทาํใหเกิดความเชื่อมัน่และไววางใจจากผูลงทุน รวมทั้งยงั

เปนเครื่องมอืที่เชื่อถือได และเปนประโยชนสําหรับ บลจ. ในการจดัการ

ลงทุน รวมทั้งประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนดวย  

ดังนัน้ บลจ. จึงตองกาํหนดนโยบาย ข้ันตอน และวธิีการในการกาํหนด

มูลคายุติธรรมของตราสารทั้งที่มีและไมมีตลาดรองรับ   ใหเปนไปตาม

หลกัสากลเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไป มกีารใชแหลงอางอิงมูลคายุติธรรม
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ที่นาเชื่อถอืและเปนปจจุบัน มีความสม่าํเสมอในการปฏิบัติ  รวมทั้งมีการ

สอบทานความถกูตองของการคาํนวณมูลคายุติธรรมดงักลาว  

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองระบบในการกําหนดมูลคายุติธรรม

ของหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นของกองทุนใหเปนไปตามหลักวิชาการ

อันเปนที่ยอมรับหรือมาตรฐานตามที่สมาคมกําหนด ระบบการคํานวณ

และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ รวมทั้งกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่

ตรวจสอบความถูกตองของการคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ดังกลาว กรณีจัดการกองทุนรวม ควรมีระบบในการสอบทาน และรับรอง

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่ บลจ. คํานวณกับผูดูแลผลประโยชนของ

กองทนุรวม 
1.7 แนวทางการรับและดําเนนิการกับเรื่องรองเรียน 
 ความสาํคัญ : ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนของผูลงทนุ จะทาํให 

บลจ. ไดรับความเหน็หรือขอเสนอแนะเกีย่วกับการดําเนินงานของ บลจ. 

จากลูกคาโดยตรง ซึ่งเปนประโยชนแก บลจ. ในการปรับปรุงแกไขหรือ

พัฒนาการใหบริการระบบงานของ บลจ. ดีข้ึน รวมทัง้เปนการสื่อสารทํา

ความเขาใจและสรางสัมพนัธที่ดีตอลูกคา บลจ. จึงตองกําหนดนโยบาย 

ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ 

รวมทัง้การรายงานการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหคณะกรรมการทราบ

ดวย 

 องคประกอบ : ครอบคลุมเร่ืองระบบการรับขอรองเรียนของลูกคา

ในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เกิดจากการกระทาํของ
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บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของ บลจ. และดําเนินการแกไขปญหา     

ขอรองเรียนโดยเร็ว 
 

เมื่อไดมีการกําหนดนโยบายแลว คณะกรรมการควรใหฝาย

จัดการชี้แจงหรือมีระบบในการถายทอดใหบุคลากรในองคกรรับทราบ

ถึงนโยบายดังกลาว เพื่อใหทุกคนเขาใจมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานเปนครั้งคราว 

เพื่อใหนโยบายดังกลาวสอดคลองกับแผนกลยทุธที่ไดกําหนดไว  

อยางไรก็ดี ความสําเร็จของ บลจ. นอกจากจะขึ้นอยูกับ

แนวนโยบายและวิสัยทัศนของคณะกรรมการแลว ยังขึ้นอยูกับความ 

สามารถของฝายจัดการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การมีฝายจัดการที่มี

ความรูความสามารถ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจยอมทาํใหการ

ดําเนนิงานของ บลจ. เปนไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนดไว    

อีกทัง้อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วของ ดังนัน้ คณะกรรมการ 

จึงควรเขามามีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาดํารงตาํแหนง

หัวหนาคณะผูบริหาร (chief executive officer / managing director) 

รวมทัง้ดูแลการคัดเลือกผูบริหารระดับสูงในสายงานที่สําคัญ ๆ  

ในการคัดเลือกฝายจัดการ คณะกรรมการควรคัดเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม โดยพจิารณาจากความรูความสามารถ ประสบการณ

การทาํงาน ประวัติและจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ แนวทางปฏิบัติ

อยางหนึ่งที่นาํมาใชในการคัดเลือกฝายจัดการ คือ การแตงตั้ง         

คณะกรรมการสรรหาเพื่อทาํหนาที่ดังกลาว   อยางไรก็ดี   กระบวนการ
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ในการสรรหาฝายจัดการของแตละ บลจ. อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ

วัฒนธรรมของแตละองคกร  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณา

กรณีจําเปนทีอ่าจตองถอดถอนผูบริหารระดับสูงเพื่อพทิักษผลประโยชน

ขององคกรและผูถือหุน ในการนี้คณะกรรมการควรกาํหนดหลกัเกณฑ

และวิธีการในการดําเนินการเรื่องดังกลาวไวใหชัดเจนดวย  

นอกเหนือจากการคัดเลือกฝายจัดการแลว บทบาททีสํ่าคัญอีก

ประการหนึง่ ไดแก การประเมนิผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการซึง่ควร

จะตองมกีารกาํหนดหลกัเกณฑ และปจจยัชี้วัดในการประเมนิผลที่ชัดเจน

เปนรูปธรรม เชน ผลประกอบการของกองทนุ สวนแบงการตลาด เปนตน 

โดยคณะกรรมการควรจะสื่อสารใหฝายจัดการทราบถึงความคาดหวัง 

พรอมทัง้แจงใหทราบถงึผลลพัธในการประเมินผลงาน (feed back) อยาง

ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหฝายจัดการสามารถนาํไปพัฒนาการปฏบัิติงานเพือ่ให

ไดตามเปาหมายที่คณะกรรมการมุงหวงั  
 

 

 

 

 

บทบาทของกรรมการในสวนที่เกี่ยวกบัการกําหนดกลยุทธ 
นโยบาย และเปาหมายขององคกร  
1.  กาํหนดแผนดําเนินธุรกิจทั้งระยะสัน้และระยะยาว 
2.  อนุมัตินโยบายทีส่ําคัญ ๆ ในการบริหารจัดการลงทุน 
3.  คัดเลือกฝายจัดการทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม 
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2. บทบาทของคณะกรรมการในดานการกํากับดูแล
การดําเนินงานของฝายจัดการ  

ตามที่ไดกลาวไวแลวในตอนตนวา แมวาคณะกรรมการจะได

มอบหมายหนาทีก่ารจัดการงานประจาํวนัใหแกฝายจัดการ คณะกรรมการ

ก็ยังมีความรับผิดชอบที่จะตองกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของ 

บลจ.   ใหดําเนนิไปไดดวยดีภายใตกฎหมายและระเบียบตาง ๆ   ที่ใช

บังคับอยู รวมทั้งเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ คณะกรรมการตองคอยสอดสองดูแลวามีสัญญาณใดที่

บงชี้ถงึความไมสุจริต ความไมมีความสามารถ หรือขอผิดพลาดในการ

ดําเนินการของฝายจัดการ และคณะกรรมการควรทราบถึงสภาวะการ

ดําเนนิงานของ บลจ.  รวมทัง้ปจจยัตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกที่อาจมี

ผลกระทบตอ บลจ. ไมวาจะเปนสภาพการแขงขันทางธุรกิจ ภาวะ

เศรษฐกจิ ความเสีย่งในการลงทนุทีเ่ปลีย่นแปลงไป กฎหมายตาง ๆ  ที่

เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ แนวนโยบายของทางการเพื่อที่จะได

สามารถปรับเปล่ียนนโยบายหรือกลยทุธใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนไปได ดังนั้น คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการรายงาน

เกี่ยวกับการดําเนินงานเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนที่เกี่ยวกับ

สถานะและผลการดําเนินการดานตาง ๆ  เชน  รายงานผลประกอบการ 

รายงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของ บลจ. รายงานการติดตามการแกไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการ

ไดมอบหมายหรือส่ังการ และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบยีบ
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ตาง ๆ เปนตน   ในกรณีที่เร่ืองดังกลาวเปนเรื่องทางเทคนิคหรือ

คณะกรรมการอาจไมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คณะกรรมการควร

แสวงหาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอนที่จะทําการตัดสินใจ  

คณะกรรมการอาจแตงตัง้คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ   เพื่อชวย

ดําเนนิการติดตามดูแลการทาํงานของฝายจัดการ และพิจารณากลั่นกรอง

งานในดานสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบการ

ดําเนนิงานและการตัดสนิใจของคณะกรรมการยอยอยู  ดังนัน้ ในการมอบ

อํานาจ คณะกรรมการควรกําหนดขอบเขตและรายละเอียดที่ชดัเจนดวย

ความระมัดระวัง รวมทัง้ควรตรวจสอบวา การใชอํานาจดงักลาวเปนไป

ตามขอบเขตของอาํนาจที่ไดมอบหมายไวหรือไมดวย 

นอกจากนี ้  เพื่อใหการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 

และหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงของฝายจัดการ จงึ

ควรกาํหนดใหหนวยงานดังกลาวรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ หรือ

คณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งคณะกรรมการ

ควรใหความสําคัญตอรายงานการตรวจสอบของหนวยงานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน และกาํหนดใหฝายจัดการดาํเนนิการปรับปรุงแกไขในกรณีที่

เกิดปญหา รวมทัง้จัดใหมรีะบบติดตามและประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบควบคมุภายในอยางสม่าํเสมอ 
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เชน กําหนดใหหนวยงานควบคมุการปฏิบัติงานรายงานผลการประเมิน

ความเพยีงพอของระบบดังกลาวเปนรายไตรมาส เปนตน  

คณะกรรมการควรสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุมการ

ปฏิบัติงานที่ดี (compliance culture) เพื่อรักษาผลประโยชนที่ดีที่สุด

ของผูลงทุนภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได การมีวัฒนธรรมในการ

ควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี หมายถงึ การที่ บลจ. และพนกังานทกุคนเหน็

ความสาํคัญ และปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่วของ รวมทั้งมี

โครงสรางและระบบงานโดยรวมที่ดีที่สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที ่และปองกนัมใิห บลจ. ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายซึง่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจของบริษัท

และใหการประกอบธุรกิจของ บลจ.  เปนไปตามหลักความไววางใจ 

ตลอดจนจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน และมีการควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามคูมือและกฎระเบียบตาง ๆ   โดยหัวหนาหนวยงานและ

หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงาน  

โดยสรุปแลวการที่ บลจ. จะมี compliance culture ได      

คณะกรรมการตองเหน็ความสําคัญและสงเสริมใหเกิดวฒันธรรมดงักลาว 

ซึ่งสาํนกังาน ก.ล.ต. คาดหวังใหคณะกรรมการปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดี

และกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมใหเกิด compliance 

culture ข้ึนใน บลจ.  
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บทบาทของกรรมการในสวนที่เกี่ยวกบัการกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานของฝายจัดการ 
1. ใหฝายจัดการรายงานการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
2. กําหนดหนาที่และดูแลตดิตามการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการยอย 
3. สนับสนุนการทํางานของหนวยงานควบคุมการปฏบัิติงาน 
(compliance unit)  
4. สงเสริมใหเกดิ compliance culture ใน บลจ. 
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บทที่ 2  
ความคาดหวังในการทําหนาที่ของกรรมการและ 
ภาระความรับผิด 
 

เนื้อหาในบทนีจ้ะกลาวถงึหลกัเกณฑทีก่ฎหมายกาํหนดไวสําหรับ

การปฏิบัติหนาทีข่องกรรมการ รวมทัง้กรณีทีอ่าจทาํใหกรรมการตองมี

ภาระความรับผิดเปนการสวนตวัจากการปฏิบัติหนาที ่รวมทัง้ขอพงึปฏบัิติ

ในการทาํหนาที่ของกรรมการเพื่อใหเปนไปตามหลักของการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี  
1. กฎหมายวางหลกัเกณฑใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่

อยางไร  
หลกัเกณฑวาดวยความซื่อสัตยสุจริต  

กรรมการมหีนาที่ตามกฎหมายทีจ่ะตองปฏิบัติงานในหนาที่ดวย

ความซือ่สัตยสุจริตและดูแลรักษาผลประโยชนของ บลจ.   โดยตองไมใช

ตําแหนงหนาที่ หรือใชขอมูลภายในที่ไดรับมาในฐานะกรรมการแสวงหา

ประโยชนแกตนหรือบุคคลอื่นใด  รวมทั้งตองไมนําเอาโอกาสทางธุรกิจ

หรือโอกาสอยางอืน่ซึง่ในความเปนจริงควรจะตกแก บลจ. มาเปนของตน

หรือบุคคลอื่นใด กรรมการควรปฏิบัติหนาทีเ่พื่อประโยชนของ บลจ. อยาง

แทจริง และไมควรเขาไปเกีย่วของกับธรุกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางตนกับ บลจ. หรือกองทนุรวมภายใตการ

จัดการของ บลจ.  
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หลกัเกณฑวาดวยความระมดัระวงั  

กฎหมายไดวางหลักเกณฑใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวย

ความระมัดระวัง ในระดับทีพ่ึงคาดหมายไดเชนวิญูชนพึงปฏิบัติ การที่

จะพิจารณาวา กรรมการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังแลวหรือไม

นั้น ตองพิจารณาจากขอเทจ็จริงเปนรายกรณี  อยางไรก็ดี ในการปฏิบัติ

หนาที่โดยทั่วไป กรรมการควรสอดสองดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ      

ฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ  โดยตองจัดใหฝายจัดการรายงานฐานะ

การเงนิ การบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ   รวมทั้งขอมูลสําคัญแก

กรรมการเปนประจํา ขณะเดียวกนักรรมการตองใชประสบการณในการ

สังเกตการเปลีย่นแปลงใด ๆ  ใน บลจ. เหตุการณผิดปกติที่อาจเปน

สัญญาณเตือนภัยหรือบอกเหตุวามีเหตุการณไมชอบเกิดขึ้นใน บลจ. 

เพื่อที่จะสามารถสั่งการแกไขไดทันทวงท ี และตองซักถามฝายจัดการให

เกิดความเขาใจอยางชัดเจนหากเห็นวามีการดําเนินการใน บลจ. ที่

ขัดแยงตอนโยบายที่กําหนดไวหรือตามที่กฎหมายกําหนด  

ในการตัดสนิใจทางธุรกิจ กรรมการตองอาศัยขอมูลและความเหน็

ที่ไดรับจากทกุฝายทีเ่กีย่วของ ไมวาจะเปนฝายจัดการ ที่ปรึกษา หรือ

ผูสอบบัญช ี และหากกรรมการไดพิจารณาขอมลูและความเหน็ดงักลาว 

โดยใชวิจารณญาณของตนอยางเปนอิสระและดวยความระมัดระวังตาม

สมควร ตลอดจนเชือ่โดยสุจริตและมีเหตุผลสมควรวา ผูใหขอมูลและ

ความเหน็เปนผูมีความนาเชือ่ถือและมีความรูความสามารถเกี่ยวกบัขอมูล
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หรือความเห็นที่ไดนําเสนอ กรรมการก็สามารถใชขอมูลที่ไดรับเพื่อ

ประโยชนในการตัดสนิใจได  
 

สําหรับประเทศไทยยังไมมีคําพพิากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐาน

เกี่ยวกับเร่ืองภาระความรับผิดของกรรมการสําหรับความเสียหายที่

เกิดขึ้นแก บลจ. อันเนื่องมาจากการตัดสินใจของกรรมการ แตศาลใน

หลาย ๆ  ประเทศรวมทัง้สหรัฐอเมริกาจะใชหลักเรื่อง “การตัดสินใจทาง

ธุรกิจ (Business Judgment Rule)”     เปนเกณฑการพิจารณาความ

รับผิดของกรรมการ2
   

ซึ่งหลักดังกลาวมาจากแนวคิดทีว่า กฎหมายไม

ควรเอาผิดกับกรรมการที่ไดตัดสินใจทางธุรกิจโดยยึดถือหลักประโยชน

ของบริษัทดวยความระมัดระวังตามสมควรแลว แมจะปรากฏใน

ภายหลงัวาไมประสบความสําเร็จหรือมีความเสยีหายเกิดขึ้น โดยในการ

พิจารณาวา กรรมการที่ไดตัดสินใจทางธุรกิจโดยยึดถือหลักประโยชน

ของบริษัทดวยความระมัดระวังตามสมควรหรือไมนั้น ศาลของสหรฐั 

อเมริกาใชหลักพิจารณาแตละกรณี ดังนี้  

(1)  กรรมการไมมผีลประโยชนสวนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจนัน้ 

(2) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรในสถานการณในขณะนั้น

วา ตนไดรับขอมูลที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจแลว และ  

(3) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรวาการตัดสินใจทางธุรกิจ

นั้นเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทอยางแทจริง 

                                                        
2 จากคูมือสําหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
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แมวากรรมการจะไมตองเขาไปเกี่ยวของกับการจัดการงาน

ประจําวันของ บลจ. แตกรรมการก็ยังมีหนาที่ที่จะตองควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการดวยความระมัดระวงัตามควร  ดังนัน้ กรรมการ

จึงตองศึกษาทาํความเขาใจธรุกิจ (Know your business) ตลอดจนศกึษา

ผลกระทบที่อาจจะมีตอการดาํเนนิงานของ บลจ. โดยเฉพาะอยางยิง่ทาง 

ดานการเงนิและชื่อเสยีงของ บลจ. กรณีทีม่ีปญหาพิจารณาคด ี กรรมการ

จึงไมสามารถยกเอาความไมรู หรือความไมเขาใจธุรกิจ หรือเหตุผลทีว่าตน

เปนกรรมการเพียงในตาํแหนงโดยไมมหีนาที่อะไรใน บลจ. มาเปนขอตอสู

ใหตนพนผดิได  

ในกรณีที่กรรมการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตหรือกระทําการใด ๆ 

อันฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอาจมีความผิดและตองรับโทษทาง

อาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงมบีทกาํหนดโทษตั้งแตปรับจนถงึ

จําคุก หรือทัง้จําคุกทั้งปรับ ทัง้นี ้ ความหนกัเบาของโทษจะขึ้นอยูกับ

ขอเท็จจริงและระดับความรุนแรงของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 

นอกจากความรับผิดทางอาญาแลว กรรมการอาจตองรับผิดทางแพง

เปนการสวนตัว ในกรณีที่กรรมการกระทําการโดยจงใจหรือประมาท

เลินเลอกอใหเกิดความเสยีหาย หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ

หรือนอกเหนืออํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก บลจ.  ซ่ึงบทบัญญัติความ

รับผิดทั้งทางอาญา และทางแพงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทาํหนาที่ของ

กรรมการ บลจ.  ไดกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับดวยกัน เชน 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไข
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เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที ่ 4) 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราช 

บัญญัติกําหนดความรับผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน

จํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2535 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งนี้ โดยมีมาตราที่

เกี่ยวของปรากฏในภาคผนวกแนบทายคูมือฉบับนี้  
2. สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจดําเนนิการกับกรรมการของ 

บลจ. อยางไรบาง  
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535  บลจ. ตองขอความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเปนกรรมการ โดย

บุคคลดังกลาว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่

กฎหมายกาํหนด ในการพจิารณาใหความเหน็ชอบการแตงตั้งกรรมการ 

สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาโดยใชหลักความสามารถและความ

เหมาะสม (fit and proper) เปนเกณฑในการพิจารณา การพิจารณา

เร่ืองความสามารถนัน้ สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาจากคุณวุฒิ

การศึกษา และประสบการณทํางานของบุคคลดังกลาววา มีความ

เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาทีก่รรมการของ บลจ. หรือไม  สําหรับ

ความเหมาะสมนั้น สํานกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาจากชื่อเสียง ความ

นาเชื่อถือ และความนาไววางใจของบุคคลดังกลาวจากประวัติการ

กระทาํผิดกฎหมาย สถานะทางการเงนิ และประวัติการดําเนนิธุรกิจ ฯลฯ  
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ในกรณีที ่บลจ. มกีารกระทาํผิดและสํานกังาน ก.ล.ต. พิจารณา

แลวเหน็วา การกระทาํผิดดังกลาวของ บลจ. เกิดจากกรรมการสั่งการ

หรือไมส่ังการ การกระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือเกิดจากการ

ละเลยการทําหนาที่ตามสมควรของกรรมการในการตรวจสอบดูแลมิให

ฝายจัดการฝาฝนหรือปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมาย อันอาจกอใหเกิด

ความเสยีหายตอฐานะการเงิน การดําเนนิธุรกิจ หรือตอลูกคา รวมทัง้มี

การปฏิบัติฝาฝนในลักษณะอื่นใดอันเปนลกัษณะตองหามตามกฎหมาย 

สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถดําเนนิการลงโทษกรรมการดังกลาวได โดยมี

ระดับการลงโทษตั้งแต เตือน ภาคทัณฑ ตําหนิโดยเปดเผยตอ

สาธารณชน ส่ังพัก หรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ  ทั้งนี ้ปจจุบันการ

กําหนดระยะเวลาในการหามเปนกรรมการจะมีระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 

15 ป ข้ึนอยูกบัระดับความรายแรงของพฤติกรรมของการปฏิบัติฝาฝน  

สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณานําขอมูลเกี่ยวกับระดับความ

รายแรงและความถี่ของประวัติของพฤติกรรมที่เขาขายเปนการฝาฝน

หรือปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานใน

การประกอบธุรกิจ มารวมพิจารณาวา กรรมการใดมีพฤติกรรมที่เขา

ขายเปนพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามที่ไมสามารถทําหนาที่หรือ

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการใน บลจ. ดวย 

นอกจากนี้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งการให บลจ. 

ดําเนินการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานอันเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายแกประโยชนของประชาชนและกรรมการไมปฏิบัติตาม  
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สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให บลจ. นั้นถอดถอนกรรมการผูเปน

ตนเหตุดังกลาวออกจากตาํแหนงได และมีอํานาจสั่งให บลจ. นั้น

แตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบของสาํนักงาน ก.ล.ต. เขาดํารง

ตําแหนงแทนกรรมการรายนั้นได ซึ่งหาก บลจ. ไมดําเนินการถอดถอน

กรรมการรายดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต. ดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจถอดถอนกรรมการรายนั้นไดโดยใหถือ

วาคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนมติของที่ประชุมผูถือหุน  
3.  การกาํกับดูแลกิจการที่ดีสําหรบักรรมการ  
 หลักการในเรื่องการกาํกับดูแลกิจการที่ดีไมไดมีผลบังคับ

ดังเชนกฎหมาย แตการนําหลักการดังกลาวมาถือปฏิบัติจะชวยเพิ่มพนู

ประสิทธิภาพในการทํางานของกรรมการ และสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา 

หนวยงานทีก่ํากับดูแล และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนอยางมาก สํานักงาน 

ก.ล.ต. สนับสนุนใหกรรมการนําหลักการในเรื่องดังกลาวมาถือปฏิบัติ

ตามความเหมาะสม องคกรระหวางประเทศหลายแหง เชน The 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

Organization For Economic Co-operation and Development 

(OECD) และ Asian Development Bank (ADB) อีกทั้ง         

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทยได

จัดทําหลักการในการกาํกับดูแลกิจการที่ดีไว ซึ่งหากกรรมการได

ทําการศึกษาเพิ่มเติมก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง  
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บทที่ 3 
โครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย 
จัดการลงทุน 
 

การมีโครงสรางคณะกรรมการที่เหมาะสมจะชวยใหคณะกรรมการ 

ทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมถึง

ความเหมาะสมของจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ และ

บทบาทของคณะอนุกรรมการเพื่อชวยแบงเบางานของคณะกรรมการใน

เร่ืองที่สําคัญ ๆ  
1. จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษทัหลักทรัพย

จัดการลงทนุ (“บลจ.”)  
 พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  กําหนดวา

คณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน3  สวน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีขอกําหนดในเรือ่งดังกลาว แตให

ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกาํหนดในเรื่องดงักลาวเอง4 สําหรับในสวนของ

กฎหมายหลกัทรัพยนัน้มีขอกําหนดให บลจ. มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งประกอบดวย กรรมการที่ไมไดรับผิดชอบการบริหารงานประจาํวนั

และมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน5  อยางไรก็ดี สํานักงาน ก.ล.ต. มี

                                                        
3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1150 
5 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทธ/ข/ด/น.1/2552 เร่ือง การจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษัิทหลกัทรัพย 
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ขอสังเกตวาจํานวนกรรมการควรจะเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 

นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงคุณสมบัติของผูที่จะเขามาเปนกรรมการ 

และการนาํความรูความสามารถของกรรมการแตละคนมาใชใหเกิด

ประโยชนตอการดําเนินงานของ บลจ.  
2. องคประกอบของคณะกรรมการของ บลจ. 

 คณะกรรมการควรประกอบดวยผูมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดําเนนิธุรกิจของ 

บลจ.  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรตองมีความเปนอิสระจาก

ฝายจัดการในระดับหนึ่ง และไมควรมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ

ฝายจัดการของ บลจ. ในลักษณะที่อาจถูกครอบงําโดยกลุมบุคคลใด 

ทั้งนี้ เพื่อใหมีความสมดุลเร่ืองอํานาจและการสอบทานการปฏิบัติงาน

ของฝายจัดการ แนวคิดหนึ่งของการสรางความสมดุลในเรื่องนี้ คือ 

การกําหนดใหประธานคณะกรรมการ บลจ. เปนคนละคนกับผูมีอํานาจ

สูงสุดของฝายจัดการ6 รวมทั้งในคณะกรรมการควรมีกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารในจํานวนที่ไมนอยกวากรรมการที่เปนผูบริหาร โดยกรรมการที่

ไมไดเปนผูบริหารควรจะตองมีความรูเกีย่วกบัธุรกจิจัดการลงทนุพอควร 

                                                        
6 หนังสือเวยีนที ่ กลต.น.(ว) 13/2551 เร่ือง การสงเสริมการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ

ตัวกลางในธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทนุสวนบุคคล และธรุกิจ

สัญญาซือ้ขายลวงหนาประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขายลวงหนา ลงวันที่   

2 เมษายน 2551 
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และสามารถใหความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของ บลจ.  

ทั้งนี ้ ปจจบัุนพระราชบญัญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535  อนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยแตงตั้งผูบริหารไขวได7  แต

กรรมการของ บลจ. ทีเ่ปนผูบริหารของบรษิัทหลักทรัพยอ่ืนดวย ควรตอง

ตระหนักถึงประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน ซึง่รวมถึงการปองกนั

การใชขอมูลภายใน และจดัใหมีมาตรการที่มีประสิทธภิาพเพื่อปองกัน

ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว เชน ไมเขารวมหรืองดออกเสียง

ในการประชมุที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน กรณมีีสวนรวมในการ

เขาประชุม กรรมการควรเปดเผยหนาที่ความรับผิดชอบของการดาํรง

ตําแหนงผูบริหารในบริษทัหลกัทรัพยอ่ืน พรอมทัง้ใหบันทกึการดาํเนนิการ

ดังกลาวไวเปนหลกัฐานดวย  เปนตน 
3. การจัดใหมีคณะกรรมการยอย  
 แนวทางหนึง่ทีจ่ะมีสวนชวยใหคณะกรรมการสามารถติดตาม

ดูแลการทาํงานของฝายจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ    

การจัดตั้งคณะกรรมการยอยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อ

พิจารณากลัน่กรองงานในดานที่สําคัญ ๆ  ของ บลจ. เชน คณะกรรมการ

ลงทนุ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ   

เปนตน  ทั้งนี ้ ในการตัง้คณะกรรมการยอยไมวาชุดใด คณะกรรมการ

                                                        
7 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 26/2551 เร่ือง หลักเกณฑ เงือ่นไข 

และวิธีการในการเปนผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
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บริษัทควรจะตองกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบไวอยางชัดเจน  

แมวาคณะกรรมการจะไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการ

ยอยปฏิบัติงานแทน แตคณะกรรมการบริษัทยงัคงมหีนาที่รับผิดชอบใน

ผลการดาํเนินงานและการตัดสินใจตาง ๆ ของคณะกรรมการยอยอยู  

ดังนั้น จึงตองกํากับดูแลคณะกรรมการยอยใหมีการดําเนินงานดวย

ความรับผิดชอบ และอยูภายใตกรอบอํานาจที่คณะกรรมการมอบหมาย 

โดยควรใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการยอยตอ

คณะกรรมการอยางสม่าํเสมอ  

ในการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการยอยวาควรจะมีกีค่ณะ และ

ในแตละคณะจะมีจํานวนเทาใด หรือมีองคประกอบอยางไรนั้น มี

ประเด็นสําคญัที่ควรคํานงึถึง คือ ขนาดและโครงสรางขององคกร ความรู

ความสามารถและประสบการณของผูที่จะเขารวมในคณะกรรมการยอย 

อีกทั้งประเด็นในเรื่องความขดัแยงทางผลประโยชนและความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติหนาที่ดวย เชน ผูบริหารที่ดูแลการลงทนุของกองทนุไมควร

รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการลงทนุเพื่อบริษัท  ทั้งนี ้ เพื่อเปนการ

ปองกันมิให บลจ. ใชประโยชนจากขอมูลการลงทุนของกองทุนเพื่อ

ประโยชนของตนเอง หรือคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานควร

ประกอบดวยบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจาํวัน  

ทั้งนี ้ เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถทําหนาที่ในการควบคุมการปฏบัิติ 

งานของ บลจ. ไดอยางเปนอสิระ เปนตน  
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คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการยอยตามความ

เหมาะสม อยางไรก็ดี เพื่อใหการจัดการ บลจ. มีประสิทธิภาพและชวย

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ สํานักงาน ก.ล.ต. 

สนับสนนุให บลจ. จัดตั้งคณะกรรมการลงทนุ (investment committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) หรือ คณะกรรมการ

ควบคุมการปฏิบัติงาน (compliance committee) และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (risk management committee) และเพื่อใหคณะ 

กรรมการยอยสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที ่ คณะกรรมการบริษัท

ควรกําหนดใหฝายจัดการใหการสนับสนุนคณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 

ทั้งในดานขอมูลและบุคลากร  

อนึ่ง กฎหมายหลักทรัพย8 ไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ บลจ. ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกบั

พฤติการณอันควรสงสัยวา ผูบริหารของ บลจ. ไดกระทําผิดตามที่

กฎหมายกาํหนด ซึง่เปนขอมูลที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี และให

รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานทราบภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี  

                                                        
8 มาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
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บทที่ 4  
การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ตามแนว Risk-Based Approach (RBA) 
 

 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดพัฒนากรอบในการกํากับดูแล บลจ. โดย

ใหความสําคญักับความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ (Risk-

Based Approach : RBA) ใน 4 ดาน ดังนี ้

1. Operation Risk : พิจารณาความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

วามีความรัดกมุของโครงสราง ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในภาพรวม 

โดยพิจารณาจากปจจยัชี้วดั 7 ดาน ไดแก 

 1.1 โครงสรางและระบบงานโดยรวมที่สามารถปองกนัมิให 

บลจ. มีปญหาดานการปฏบัิติงานและบริหารงาน โดยพิจารณาจากการ

จัดโครงสรางงานในลักษณะที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานและคานอาํนาจ

ซึ่งกนัและกนั สามารถปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน และ

สามารถปองกนัการรั่วไหลขอมูลภายใน (Chinese wall) เปนตน รวมทั้ง

การดํารงคุณสมบัติของบุคลากรใหเปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 1.2 ระบบควบคุมภายในและมาตรการปองกนัความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยพิจารณาจากการจัดใหมีการแบงแยกหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อประโยชนในการสอบทาน (check and 

balance) มีหลักปฏิบัติในการจัดเก็บและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของ 

และการควบคมุการเขาถึงขอมูลภายใน มีมาตรการปองกนัความขัดแยง
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ทางผลประโยชน มีระบบในการควบคุมการลงทุน มหีลักปฏิบัติในการ

จัดสรรหลักทรัพยอยางเปนธรรม และมีหลักปฏิบัติในการรวบรวม

หลักฐานในการตัดสินใจลงทุนและบนัทึกเหตุผล 

 1.3 ระบบการคํานวณและประกาศ NAV โดยพิจารณาจาก

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชน ตองมีระบบคํานวณมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพย มีการสอบทานการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิกับผูดูแล

ผลประโยชน การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และการแกไขการคํานวณ

และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ เปนตน 

 1.4 มีระบบการจัดทําบัญชีอยางถูกตองเหมาะสม เปนไป

ตามโครงการ กฎหมาย มาตรฐานการบญัชี และประกาศตาง ๆ ของ

สํานักงาน 

 1.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากการ

จัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพียงพอตอการสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจ การปองกัน การเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอรโดยผูไมมี

อํานาจหนาที่เกี่ยวของ ความถูกตองครบถวน และความนาเชื่อถือของ

ขอมูล รวมถึงการทํางานของระบบคอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่อง 

 1.6 ขอบเขตหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับ

ดูแล (compliance unit) โดยพิจารณาจากการติดตามประเมนิระบบ

ควบคุมภายใน และการจัดทําแผนการกํากับดูแลและตรวจสอบ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานทีสํ่าคัญครบทุกดาน มีการกาํกับดูแลและการ
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ตรวจสอบตามแผน และการจัดทํารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัท และการติดตามแกไข เปนตน 

 1.7 การบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาถงึการจัดสรรใหมี

บุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางพอเพียงที่จะปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. Portfolio Management Risk : พิจารณาความเสี่ยงดาน

การจัดการลงทุนวามีระบบจัดการลงทุนอยางรัดกมุ และมีระบบบริหาร

ความเสีย่งของการจัดการลงทนุในดานตาง ๆ วามีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเชือ่มั่นไดวามกีารจัดการลงทนุเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชพี โดยพจิารณาจากปจจัยชี้วัด 2 ดาน ไดแก 

 2.1 มีการระบุประเภทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ลงทุน และการวางมาตรการในการบริหารความเสี่ยง โดยจะตอง

ครอบคลุมทุกความเสีย่ง เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

ตลาด (market risk) ความเสี่ยงจากการไมไดรับชาํระคืนเงินตนและ

ผลประโยชนจากการลงทุน (credit risk) ความเสีย่งดานบรหิารสภาพ

คลอง (liquidity risk) และความเสีย่งจากการทําสัญญาที่ไมสามารถใช

บังคับไดตามกฎหมาย (legal risk) เปนตน และมีการวางมาตรการและ

กําหนดเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะตองมีการ

วิเคราะหเปนประจําสม่ําเสมอ หรือเมื่อมีเหตุการณที่มีผลกระทบที่

สําคัญตอการลงทนุ 
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 2.2 มีระบบจัดการลงทนุอยางรัดกุม โดยกาํหนดผูรับผิดชอบ

อยางชดัเจน กรณีทีม่ีคณะกรรมการลงทนุ (“IC”) จะพิจารณาวามขีอมูล

ประกอบการตดัสินใจลงทุนทีเ่พยีงพอ ทนัตอเหตุการณ มหีลกัเกณฑที่

ชัดเจนในการคัดเลือกหลักทรัพยและทบทวนอยางสม่ําเสมอ โครงสราง

ของ IC มีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือไม มีบทบาทหนาที่ในการ

ควบคมุติดตามการจัดการลงทนุของผูจดัการกองทนุ และวิธกีารในการ

ติดตามและควบคุมดูแลผูจัดการกองทนุใหปฏิบัติตามนโยบายของ IC มี

ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม เปนตน 

3. Customer Relationship Risk : พิจารณาความเสี่ยงดาน

การติดตอกับผูลงทนุวา ในการขายหนวยลงทนุมีการใหคําแนะนาํการ

ลงทนุทีถู่กตองและเพยีงพอ และมีระบบการรับคําสั่งซือ้ขายหนวยลงทนุ

ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบในการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา 

โดยพิจารณาจากปจจยัชี้วดั 3 ดาน ไดแก 

 3.1 ในการขายหนวยลงทนุ มีการเปดเผยขอมูลและการให

ความรูแกผูลงทุน มีมาตรฐานการใหคําแนะนาํ มกีารเปดเผยขอมูลที่

เพียงพอกับลูกคาในการตัดสินใจลงทุน มีเอกสารประกอบการให

คําแนะนําครบถวนและเปนปจจุบัน รวมถึงการใหคําแนะนําตองคาํนึงถึง

ลักษณะของลกูคา กรณีใหคําแนะนาํเฉพาะตองทาํความรูจักผูลงทุน 

(know your customer) และใหคําแนะนาํที่เหมาะสมกับผูลงทุน 

(suitability) มีการใหความรูแกผูลงทุนและตัวแทนสนับสนุนการขาย 
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เปนตน และมีการดูแลติดตามตัวแทนสนับสนุนการขายใหปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย  

 3.2 ระบบการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทนุ ระบบการรับ

ลูกคา วิธกีารรับลูกคา และการใหคําแนะนํา โดยพจิารณาจากการ

กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการติดตอกับลูกคา และการจัด

ใหมีระบบการรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนและจัดสรรหนวยลงทุนอยาง

รัดกุม เปนตน 

 3.3 มีระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของลูกคา เชน มี

ระบบในการรบัขอรองเรียนโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ มีการกําหนด

ข้ันตอนการรับขอรองเรียนไวอยางชัดเจนและสะดวก มีความเปนธรรม

ในการจัดการกับขอรองเรียน มกีารรายงานผูบริหาร เปนตน 

4. Prudential Risk :  ความเสีย่งดานการดํารงสวนของผูถอืหุน

วามีความสามารถในการดาํเนนิธุรกจิได  โดยไมกอใหเกิดความเสยีหาย

ตอกองทุนรวม ในกรณทีี ่บลจ. อาจไมสามารถดํารงคุณภาพในการจัดการ

กองทนุไดตามปกติตอเนื่องจากการขาดเงนิทนุในการดาํเนนิการ 

 นอกจากการประเมินความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นแลว สํานกังาน

จะประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอลูกคาและระบบ (impact 

factors) วาจะมีมากนอยเพียงใดหากเกดิกรณทีี่เปนความเสีย่งขึน้ โดย

ปจจัยชี้วัดความรุนแรงของผลกระทบดังกลาว ไดแก สวนแบงการตลาด

ในการรับจัดการกองทุน (market share) สัดสวนจาํนวนกองทุนและ

ลูกคาทีม่ีการซื้อขายหนวยลงทนุ (active customer)  
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โดยที่ขอมูลตาง ๆ ของ บลจ. ที่มีผลกระทบตอ risk factors 

และ impact factors อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  ดังนั้น 

สํานกังานจะมกีารทบทวนการประเมนิเปนประจาํ รวมทัง้จะมกีารทบทวน

ใหมเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอปจจัยที่ใชในการประเมนิขางตน 
 

มาตรการกํากับดูแล บลจ. ที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินตาม
แนว RBA 

ตามทีก่ลาวขางตนวา  ในการดําเนนิธุรกิจ บลจ. ตองจัดใหมี

ระบบการปฏิบัติงานและการควบคมุที่ดี อยางไรก็ดี การจัดใหมีระบบงาน

ที่ดี มีตนทนุทีสู่ง ดังนั้น เพื่อให บลจ. ทกุแหงมีคุณภาพและมาตรฐานการ

ดําเนนิงานที่ดี และเพือ่ไมให บลจ. ที่มีระบบงานที่ดีมีความเสียเปรยีบใน

เชิงการแขงขันทางธุรกจิ  สํานกังานจงึจะดําเนนิการกบั บลจ. ทีย่ังมี

ระบบงานไมไดมาตรฐานหรอืไม ปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือจรรยาบรรณที่

ดีในการดําเนนิธุรกิจอยางเขมงวด โดยสํานักงานจะใชการประเมนิตาม

แนว RBA ขางตนเปนเครื่องมือหนึ่งในการประเมนิความเสี่ยงในเรื่อง

ดังกลาวของ บลจ. โดยสํานักงานไดกําหนดแนวทางดาํเนนิการกับ บลจ.

ที่มีความเสี่ยงสูงเปน 2 ลักษณะ เรียงจากมาตรการที่มีความเขมงวด

จากนอยไปมาก ดังตอไปนี ้
1. การใหแกไขปรับปรุงในดานที่มีความเสี่ยงสูง 
 (1) เชิญผูบริหารหรือคณะกรรมการของ บลจ. เขาพบ เพื่อ

เสริมสรางความเขาใจใหผูบริหารของ บลจ.  ใหตระหนักถึงความสําคัญ



34  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

ของการจัดใหมีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี และความคาดหวัง

ที่สํานักงานมตีอกรรมการหรือผูบริหารในการจัดการ   และควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติงานที่ดี  และออกหนังสือส่ังการให บลจ. ดําเนินการแกไข

จุดบกพรองตามที่สํานักงานมีขอสังเกต 

 (2) กํากับดูแล บลจ. เขมงวดขึ้น โดยสาํนักงานจะเขา

ตรวจสอบถี่ข้ึน (on-site) หรือให บลจ. สงรายงานเพิ่มเติมเปนกรณีพเิศษ 

/รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานถี่ข้ึน (off-site)  หรือให บลจ. 

จัดสงแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบของหนวยงาน

กํากับดูแลการปฏิบัติงานตอสํานักงานทกุไตรมาส เปนตน 

 (3) กําหนดเงื่อนไขให บลจ. ตองปรับปรุงขั้นตอนการ

ดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญใหเหมาะสม 

และรัดกุมยิ่งขึ้น  
2. การจาํกัดการดําเนินธุรกจิ 
 เพื่อเปนการปองกันไมใหผูลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

จาก บลจ. ที่มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ

ควบคุมภายในที่ไมเพียงพอ สํานักงานอาจจะดําเนินการจาํกัดการ

ประกอบธุรกิจในระหวางที ่ บลจ. ยังมิไดมีการแกไขปรับปรุงระบบงาน

ตามขอสังเกตของสาํนักงาน เชน หามมิใหขยายการประกอบธุรกิจจัดการ

กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมิใหมกีาร

จัดตั้งกองทุนรวมกองใหม การรับจัดการกองทุนสวนบุคคลใหกับลูกคา
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รายใหม การจดทะเบียนกองทุนและเพิ่มนายจางใหกับกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ เปนตน 
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