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บทนิยาม (Definition) 

 
 
จรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของ

บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
 
ผูควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 
สมาชิก บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
 
สมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
 
สํานักงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
หนวยงานทางการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
องคกรกํากับดูแล สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยหรื อ สัญญา ซ้ือขายล วงหน า  ซึ่ ง ได รั บความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1.  บทนํา (Introduction) 
 
   
วัตถุประสงค  1.1 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของ

บริษัทหลักทรัพยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหสมาชิกของสมาคมประกอบธุรกิจดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต มีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง
และฐานะของสมาชิก อันจะกอใหเกิดประโยชนโดยรวมตอธุรกิจ และเปนท่ี
ยอมรับของลูกคาและประชาชนโดยท่ัวไป 

 
การนําจรรยาบรรณ
ฉบับน้ีไปประยุกตใช 

 1.2 จรรยาบรรณฉบับนี้เปนสวนเพิ่มเติมควรใชควบคูกับกฎหมาย ขอบังคับ 
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสมาชิก การใชจรรยาบรรณ
ฉบับนี้มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชแทนกฎหมายหรือประกาศของหนวยงาน
ทางการหรือองคกรกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ   ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีเกิดความไม
สอดคลองกันระหวางจรรยาบรรณและกฎระเบียบของหนวยงานทางการหรือ
องคกรกํากับดูแล สมาชิกจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีมีความเขมงวด
มากกวา 
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2.  หลักปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ (Conduct of Business) และ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Work) 

 

สมาชิกควรม่ันใจวามีความพรอมและมีความเหมาะสม (Fit & Proper) ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือสัญญา
ซื้อขายลวงหนาตลอดเวลาที่ใหบริการ รวมถึงการจัดใหมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และตองปฏิบัติงานอยางมี
มาตรฐานในฐานะผูประกอบวิชาชีพตลอดเวลา 
 

แนวทางปฏิบัติ 

ความพรอมในการ
ประกอบธุรกิจ     

 2.1 สมาชิกควรมีความพรอมและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา และตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
ยึดหลักความเสมอภาคในการใหบริการ  

2.2 สมาชิกควรมีความมั่นใจวาสมาชิกมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีเงินทุนเพียง
พอท่ีจะรองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดําเนินธุรกิจและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ในการประกอบธุรกิจ 

2.3 สมาชิกควรมีการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยรวมถึงและไมจํากัดเพียงการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
-  มีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและมี
ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- มีการจัดระบบการจัดการและการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม  
-  มีการจัดการระบบการควบคุมดานการเงินและการปฏิบัติการอยางเหมาะสม 
-  มีการจัดการระบบบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลองกับธุรกิจของตน 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ประสบการณ และมีจริยธรรมในการ
ดําเนินงาน 

 
ความซื่อสัตยใน
การประกอบธุรกิจ 
 

 2.4 สมาชิกจะตองไมซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีตนเอง โดยใชขอมูลจากบุคคลภายใน 
และไมแนะนําใหลูกคาซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลดังกลาวดวย 

2.5 สมาชิกจะตองมีนโยบายท่ีจะใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความสุจริตยุติธรรม โดย
จะตองหามมิใหพนักงานของตนกระทําการดังตอไปนี้ 
-  ซื้อหรือขายหลักทรัพยเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยการใชช่ือบัญชีลูกคา 
-  ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยใหแกลูกคา  
-  กระทําการหรือรวมมือกับลูกคาโดยใชวิธีอําพรางหรือฉอฉลทําราคาหลักทรัพย
โดยท่ีไดรับทราบหรือควรจะไดทราบอันเปนเหตุใหราคาหลักทรัพยนั้น
เปลี่ยนแปลงไปโดยมิไดเกิดจากกลไกของราคาอยางแทจริง 

- สรางความสัมพันธเปนพิเศษกับลูกคาอันอาจจะทําใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานน้ันไมเปนกลาง 
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2.6 สมาชิกจะตัองไมทําราคาหลักทรัพยของบริษัทตนเอง หรือใหความรวมมือกับ
ผูอื่นในการทําราคาหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม 

2.7 การใหสิทธิจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหม สมาชิกตองกระทําใหเปนไปดวยความ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

2.8 สมาชิกตองละเวนการใชวิธีอําพรางหรือฉอฉลทําราคาหลักทรัพยอันไดแก 
-  ชักจูงใหเกิดการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทําใหสําคัญผิดในราคาหลักทรัพยนั้น 
โดยการแพรขาวหรือใหขาวสารท่ีไมถูกตอง 

-  ทําการซ้ือขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งดวยเจตนาท่ีจะตรึงราคาหรือพยุง
ราคาหรือแขงหรือกดราคาเพ่ือหวังมิใหราคาของหลักทรัพยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ตามกลไกของราคาตลาดท่ีแทจริง 

-  ทําการซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีสูงเกินไปหรือขายหลักทรัพยในราคาท่ีตํ่าเกินไป
อยางตอเนื่องกัน โดยมีเจตนาท่ีจะใหมีผลตอราคาตลาด 

-  ทําการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกลูกคา โดยใหความรวมมือกับลูกคาในการทํา
ราคาซ้ือขายหลักทรัพยหรือเมื่อไดทราบวาคําส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพยของ
ลูกคาน้ันเปนการทําราคาหรือเปนรายการท่ีผิดปกติ  

 
การบริหารงาน  2.9 สมาชิกจะตองดําเนินการใหมีระบบการบันทึกและเก็บรักษาขอมูลอยางเพียงพอ

และครบถวน รวมท้ังพรอมท่ีจะใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานทางการหรือองคกร
กํากับดูแลสามารถเขาตรวจสอบขอมูลดังกลาวได 

2.10 สมาชิกจะตองจัดใหมีระเบียบวิธีการทํางานเกี่ยวกับการรองเรียนจากลูกคา 
มาตรการแกไขท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว รวมท้ังจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงวิธีอื่น
ท่ีลูกคาจะรองเรียนไดภายใตขอกําหนดทางกฎหมาย 

2.11 สมาชิกจะตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีของหนวยงานทางการหรือองคกร
กํากับดูแลในการตรวจสอบหรือสอบสวนคํารองเรียนของลูกคา 

2.12 สมาชิกควรจัดใหมีกระบวนการในการแจงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของรับทราบถึง
นโยบายและหลักปฏิบัติ รวมท้ังมีการติดตามและปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายบริษัท 

2.13 สมาชิกควรกําหนดแนวทางพิจารณาการดําเนินการหรือลงโทษใหเปนไปดวย
ความเหมาะสมเม่ือมีการฝาฝนนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน 

 
การรักษา
ทรัพยสินของ
ลูกคา 
 

 2.14 สมาชิกตองจัดใหมีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวตางหากจากทรัพยสินของ
บริษัท 

2.15 สมาชิกตองรักษาทรัพยสินของลูกคาไวอยางเหมาะสม 
2.16 สมาชิกตองจัดใหมีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย

ของลูกคาไวอยางปลอดภัย 
การรักษาความลับ  2.17 สมาชิกจะตองรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ 
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ของลูกคา 
 

2.18 กรณีมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท สมาชิกจะตองรักษาขอมูลท่ีไดจากธุรกิจ
แตละประเภทนั้นไวเปนความลับตอกัน โดยพนักงานในฝายหน่ึงจะตองไม
เปดเผยขอมูลใหกับพนักงานอีกฝายหน่ึง  

 
การจัดเก็บเอกสาร  219 สมาชิกควรมีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของบริษัท เพื่อการอางอิงและตรวจสอบ (audit trail) รวมท้ังเพ่ือให
สามารถแสดงตอหนวยงานทางการหรือองคกรกํากับดูแลได 

 
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

 2.20 สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาอยางเครงครัด 

2.21 สมาชิกควรจัดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

2.22 สมาชิกควรจัดใหมีผูมีความชํานาญ และประสบการณอยางเพียงพอในการเปน ผู
ควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.23 สมาชิกควรกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีความเปนอิสระ โดยมีการ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดขององคกรและคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.24 สมาชิกควรใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวม และ
ตองรักษาไวซึ่งผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 

2.25 สมาชิกตองละเวนตอการกระทําอันเปนการกลาวรายตอกัน หรือการกระทําอัน
กอใหเกิดความแตกแยกกันในหมูคณะ 

2.26 สมาชิกควรติดตออยางเปดเผยและดําเนินการตามสมควรเพ่ือใหลูกคามีขอมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในระดับหนึ่ง ไดแก ธุรกิจของสมาชิก สถานท่ีต้ัง ฐานะทาง
การเงินของสมาชิก พนักงาน และหนวยงานท่ีลูกคาจะตองติดตอทําธุรกิจดวย 
ตลอดจนองคกรท่ีกํากับดูแลธุรกิจของสมาชิก 

2.27 สมาชิกควรใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับหนวยงานทางการ หรือองคกรกํากับ
ดูแลและตองแจงขอมูลใดๆ ท่ีหนวยงานทางการหรือองคกรกํากับดูแลควรทราบ
โดยทันที 

2.28 สมาชิกควรดําเนินการอันสมควรเพ่ือมิใหพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกสัญญา
วาจะใหหรือเรียกรองหรือรับซ่ึงผลตอบแทนใด ซึ่งจะทําใหขัดแยงกับหนาท่ีท่ี
พนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีตอลูกคาในการประกอบธุรกิจ 

2.29 สมาชิกควรจัดทําคูมือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance manual) 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ 
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การจัดทําสัญญา/
ขอตกลงกับลูกคา 

 2.30 สมาชิกควรจัดทําสัญญา/ขอตกลง/ประกาศเพื่อใหลูกคาทราบและเขาใจถึง
คาธรรมเนียมท่ีจะถูกเรียกเก็บ เงื่อนไขตาง ๆ และขอบเขตของบริการท่ีจะไดรับ 
(จากคาธรรมเนียมและเงื่อนไขเหลาน้ี) อยางชัดเจน และจะตองไมกระทําการใดๆ 
โดยมีขอตกลงในการใหผลตอบแทนอื่นใดแกกัน นอกเหนือจากท่ีไดรับตามปกติ 

 
บุคลากรของ
สมาชิก 

 2.31 สมาชิกควรม่ันใจวา 
-  พนักงานผูใหคําแนะนําดานตางๆ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีนั้น 
-   พนักงานมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยจัดใหมีการฝกอบรม อยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีความรอบรู ความสามารถ มี
จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมถึงมีความรับผิดชอบและเอาใจใสในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

-  มีสายงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีท่ีชัดเจน   
 

นโยบายการซื้อ
ขายหลักทรัพย
ของพนักงาน 

 2.32 สมาชิกควรมีการกําหนดนโยบายเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงานเปนลาย
ลักษณอักษรวาบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาเพื่อบัญชีตนเองหรือไม 

  2.33 กรณีท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาเพื่อบัญชีตนเอง : 

- นโยบายท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรระบุเงื่อนไขตางๆ ในการท่ีบุคคลท่ี
เกี่ยวของน้ันจะซื้อขายหลักทรัพย หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อบัญชีตนเอง 

-  บุคคลท่ีเกี่ยวของควรรายงานธุรกรรมท่ีเกี่ยวของตอผูควบคุมการปฏิบัติงาน 
-  ธุรกรรมในการซ้ือขายของบัญชีบุคคลท่ีเก่ียวของและบัญชีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับบุคคลท่ีเกี่ยวของ ควรมีการรายงานและมีการติดตามโดยผูควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ท่ีไดรับมอบหมาย  

 
การกํากับดูแลการ
ซื้อขายหลักทรัพย
ของพนักงาน 

 2.34 สมาชิกควรมีระบบการจัดทําหลักทรัพยท่ีอยูในบัญชี watch list และ restricted list 
เพื่อการติดตามดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของ
พนักงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใหเปนไป
อยางเหมาะสม 

 
 

การใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการลงทุน 

 2.35 สมาชิกควรใหคําแนะนําท่ีเกี่ยวกับการลงทุนแกลูกคา โดยตองมีขอมูลท่ีถูกตอง
ครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจของลูกคา  และตองบริการขอมูลนั้นแกลูกคา
อยางเปนธรรม 

2.36 สมาชิกควรใชบทวิเคราะหหลักทรัพยท่ีสมาชิกจัดทําข้ึนเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับ
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การลงทุนแกลูกคา  ท้ังน้ี หากสมาชิกใชบทวิเคราะหหลักทรัพยของสมาชิกรายอื่น
ในการใหคําแนะนําดังกลาว สมาชิกจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากสมาชิกรายท่ีเปนเจาของบทวิเคราะหหลักทรัพยและตองอางอิง
แหลงท่ีมาของบทวิเคราะหหลักทรัพยดังกลาวดวย 

2.37 สมาชิกตองไมเผยแพรขาวลือ ซึ่งไมมีขอเท็จจริงสนับสนุน เพื่อไมใหลูกคาเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อน จนอาจสงผลกระทบตอระบบการซ้ือขายโดยรวม 

2.38 สมาชิกตองไมใหคําแนะนําหรือทําการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนากับลูกคากรณีท่ีมีสวนไดเสียท่ีมีนัยสําคัญหรือมีความสัมพันธท่ีจะ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแต ไดเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและ
ดําเนินการอันสมควร เพื่อใหลูกคาไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม 

2.39 สมาชิกตองมีมาตรการการติดตอหรือสื่อขอมูลท่ีชัดเจนและยุติธรรม เชน 
-  การติดตอกับบุคคลใดเพื่อเสนอบริการของสมาชิกนั้นจะตองกระทําบน

พื้นฐานของหลักวิชา ซึ่งตองมีความชัดเจนและยุติธรรม 
-  ในการติดตอกับลูกคาซ่ึงอาจอยูในรูปของขอตกลง การบอกกลาวหรือการ

แจงเปนลายลักษณอักษรน้ัน สมาชิกจะตองดําเนินการใหขอมูลหรือเอกสาร
นั้นมีความชัดเจนและยุติธรรม 

2.40 สมาชิกตองใหความรูความเขาใจ และขอมูลความเส่ียงท่ีเกี่ยวของตลอดจนแนะนํา
การลงทุนท่ีเก่ียวกับหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาท้ังท่ีอยูในปจจุบันและ
ท่ีออกใหมใหมากเพียงพอ เพื่อใหลูกคาสามารถนําไปประกอบการพิจารณากอน
ซื้อหรือขายหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาน้ันๆได 

2.41 สมาชิกตองจัดเก็บบันทึกการใหคําแนะนํา การรับคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาและการเจรจาตกลงเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา ไวอยางนอยเปนระยะเวลาตามหลักเกณฑท่ี
หนวยงานทางการกําหนด   และหากการดําเนินการกับขอรองเรียนเกี่ยวกับการให
คําแนะนํา การรับคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือการ
เจรจาตกลงและการดําเนินการกับขอรองเรียนยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว สมาชิกตองจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวไวตอไปจนกวา
การดําเนินการกับขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 

 
การเลิกใหบริการ
ธุรกิจ  
 

 2.42 ในกรณีท่ีตองการเลิกใหบริการธุรกิจแกลูกคา สมาชิกจะตองดําเนินการ แจงให
ลูกคาทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร รวมท้ังแจงตอหนวยงานทางการท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังสมาชิกตองอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการดําเนินการปด
บัญชี หรือโอน หรือถอนทรัพยสินไปบริษัทหลักทรัพยอื่น 

2.43 สมาชิกตองดําเนินงานการซ้ือขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ชําระราคา และสง
มอบหลักทรัพยในรายการท่ีคางอยูใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
3.   ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 
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ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย สมาชิกควรบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกคา 
รวมท้ังท่ีเกิดข้ึนระหวางพนักงานกับสมาชิกอยางเหมาะสมและยุติธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

การจัดการกับ
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

 3.1 สมาชิกควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน   หากเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนข้ึน สมาชิกควรปฏิบัติตอลูกคาดวยความเปนธรรมและ
เสมอภาค ซึ่งอาจทําไดโดยการเปดเผยขอมูล หรือโดยกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับ
การรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยปฏิเสธท่ีจะใหบริการ หรือโดยวิธีการ
อื่นใดท่ีเหมาะสม  

3.2 สมาชิกควรจัดใหมีมาตรการในการจัดการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
ดังน้ี 

  -  ตรวจสอบความขัดแยงทางผลประโยชน หรือระบบในการดูแลปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

-  คํานึงถึงผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตน 
-  ความขัดแยงทางผลประโยชนควรจะมีการจัดการดวยกระบวนการท่ีเหมาะสม
และเปนท่ียอมรับทางจริยธรรมทางธุรกิจ โดยรวมถึงการดําเนินการภายใต
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ  

-  กําหนดใหมีการแบงแยกหนวยงานตาง ๆ (Chinese Wall) ท่ีเหมาะสมระหวาง
ฝายงานตาง ๆ ภายในบริษัท และภายในกลุมบริษัท เพื่อปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน และปองกันการใชขอมูลภายใน 

-  กําหนดใหพนักงานเปดเผยขอมูลเรื่องผลประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน
อื่นนอกบริษัท 

- กําหนดนโยบายเก่ียวกับการรับของขวัญหรือผลตอบแทนอื่นจากลูกคา 
-  จัดใหมีมาตรการการตรวจสอบดูแล (monitor) การใชขอมูลภายในของ
หนวยงานตาง ๆ ของบริษัท 
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4.  การปฏิบัติตอลูกคา (Duties to the Client) 
 
สมาชิกควรม่ันใจวาไดปฏิบัติงานเพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด และคํานึงถึงประโยชนของลูกคามากกวา
ประโยชนของตน  
 

แนวทางปฏิบัติ 

การทําความรูจัก
ลูกคา 

 4.1 สมาชิกควรจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้ง (Know Your Customer (KYC)) และ
ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (Customer Due Diligence (CDD)) เพื่อลด
ความเ ส่ียงในการเข าไปมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

การอธิบาย
กฎระเบียบท่ี
เก่ียวของใหแก
ลูกคา 

 4.2 สมาชิกควรอธิบายใหลูกคาเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของตางๆ ท่ี
หนวยงานทางการหรือองคกรกํากับดูแลกําหนด  แตหากลูกคาปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติ
ตามโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ สมาชิกควรมีมาตรการท่ีจะยุติการใหบริการ  

 
การใหบริการ
ลูกคา 

 4.3 สมาชิกจะตองปฏิบัติตามพันธะของตนท่ีจะใหบริการลูกคาดวยความเปนธรรม 
โดย 
-  ใหคําแนะนําและความรูข้ันพื้นฐานในการตัดสินใจเพ่ือการลงทุนแกลูกคา 
เชน หลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยหรือสัญญา
ซื้อขายลวงหนา  ความรู เกี่ยวกับหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทตางๆ  เปนตน 

-  แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลอันเปนสาระสําคัญในคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุน 
ซึ่งเคยนําเสนอไวกอนแลว 

-  ไมใหคํารับรองท้ังทางวาจา และทางลายลักษณอักษรถึงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหแกลูกคา 

4.5 ในการทําขอตกลงหรือในการทํานิติกรรมเพื่อใหบริการกับลูกคา สมาชิกจะตอง
ใหรายละเอียดในการใหบริการอยางเพียงพอ 

4.6 สมาชิกจะตองไมทําหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิกหรือจํากัดความ
รับผิดชอบของตนเองท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอลูกคาตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ
ใดๆ  

 
การเผยแพรขอมูล
เพ่ือการลงทุน 

 4.7 การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการเสนอขอมูลหรือการเผยแพรขอมูลเพื่อการ
ลงทุนในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาใดๆ จะตองกระทําภายใตความรู 
ความชํานาญอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเหตุผลอยางมีหลักวิชา พรอมท้ัง
สามารถแยกขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและขอมูลท่ีเปนความคิดเห็น โดยการ
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เผยแพรขอมูลนั้นๆ สมาชิกจะตองกระทําอยางเปนธรรมและไมกอใหเกิด
ความสําคัญผิด 

4.8 ในกรณีท่ีเสนอขอมูลหรือใหความเห็นชอบในการเผยแพรขอมูลของหลักทรัพย
หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาใดๆ จะตองระบุช่ือผูกระทําการน้ันๆ รวมท้ังระบุ
แหลงท่ีมาของขอมูล ผูดําเนินการหรือผูจัดทําขอมูลและหนวยงานตนสังกัดของ
สมาชิก 

 
การซื้อขายเพ่ือ
ลูกคา 
 

 4.9 สมาชิกจะตองปฏิบัติตอคําส่ังของลูกคาและของบัญชีบริษัทเองตามลําดับ
กอนหลัง อยางเปนธรรมและเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.10 เมื่อตกลงท่ีจะซ้ือขายตามคําส่ังของลูกคา สมาชิกจะตองดําเนินการตามคําส่ังน้ัน
โดยทันที 

4.11 ในกรณีท่ีสมาชิกหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของจะเผยแพรคําแนะนําหรืองานวิจัยหรือ
วิเคราะหใหกับลูกคา สมาชิกหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของจะตองไมทําการซ้ือขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือบัญชีตนเองจนกวาลูกคาดังกลาวจะ
ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลนั้นตามสมควรกอน 

4.12 สมาชิกจะตองไมแนะนําใหลูกคาซ้ือขายบอยครั้งเกินสมควร หรือใหลูกคาซ้ือ
ขายโดยเปนการสลับสับเปลี่ยนหลักทรัพยไปมา ท้ังน้ี เวนแตเช่ือโดยมีเหตุผลอัน
สมควรวาการกระทําดังกลาวจะเปนประโยชนตอลูกคา 

4.13 สมาชิกตองตรวจสอบสถานะบัญชีของลูกคากอนทําการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาใหแกลูกคา 

4.14 สมาชิกตองไมซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยใชบัญชีของ
ลูกคารายหน่ึงเพ่ือลูกคารายอื่นท่ีไมใชเจาของบัญชี 

 
การใชขอมูลท่ีเปน
ความลับของลูกคา 

 4.15 สมาชิกควร 
- มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคา และ

ขอมูลท่ีไมเปนสาธารณะ  (non-public information)  อันมาจากการปฏิบัติหนาท่ี 
- มีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือใหมั่นใจไดวา การใหขอมูลลูกคาแกบุคคลใดๆ 

จะไมทําใหขอมูลเกิดการรั่วไหลโดยประมาทเลินเลอ และการใหขอมูล
เปนไปตามหลักความจําเปนท่ีตองรับรูขอมูล (Need-to-know) และมิได
นําไปใชเพื่อเอาเปรียบนักลงทุนอื่น 
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5. บทบาทและภาระหนาท่ีของกรรมการและผูบริหาร  
(Roles and Duties of Directors and Executives) 

 
กรรมการและผูบริหารของสมาชิกควรมีสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีภายใตกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับขององคกร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

บทบาทดาน
ปฏิบัติการ 

 5.1 กรรมการและผูบริหารตองมีความซ่ือสัตยสุจริต  ระมัดระวังและรอบคอบใน
การปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ  
โดยควรท่ีจะตองใสใจในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับองคกรหรือการดําเนินการของ
องคกร 

5.2 กรรมการและผูบริหารควรกํากับดูแลการจัดการงานของฝายจัดการตางๆ ดวย
ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือประโยชนของบริษัท 

5.3 กรรมการและผูบริหารควรทําความคุนเคย และนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีมาถือปฏิบัติตามท่ีเห็นเหมาะสม  เพื่อชวยใหการจัดการดําเนินไปอยางมี
คุณภาพและสรางความเช่ือมั่นแกผูถือหุน  ผูลงทุน  หนวยงานกํากับดูแล  และ
ผูท่ีเกี่ยวของอื่นๆ 
 

บทบาทดาน 
กํากับดูแล 

 5.4 กรรมการและผูบริหารตองทําความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนและบริษัท  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎและระเบียบขอบังคับ
ตางๆ โดยเครงครัดและจัดใหมีระบบควบคุมดูแลอันมีประสิทธิภาพ 

5.5 กรรมการและผูบริหารควรทราบถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะมีข้ึน รวมท้ังดูแล
ใหมีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5.6 กรรมการและผูบริหารควรดําเนินการใดๆ โดยมุงประโยชนตอองคกรเปน
หลัก และเมื่อเกิดกรณีท่ีถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองทําการ
ขจัดความขัดแยงน้ัน 

 
 
 
 
 

******************************* 


