
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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บทนํา (Introduction) 

 

 สืบเน่ืองจากชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยไดจัดทําจรรยาบรรณของท่ีปรึกษา

ทางการเงินมาต้ังแตป 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบวิชาชีพดานวาณิชธนกิจของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเปนสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต มีมาตรฐาน ตลอดจน

เพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อันจะกอใหเกิดประโยชนโดยรวมตอธุรกิจ และ

เปนท่ียอมรับตอลูกคาและประชาชนทั่วไป อยางไรก็ตาม ในปจจุบันแนวโนมและพัฒนาการของภาคธุรกิจ

ไดเปล่ียนแปลงไป โดยมีการบังคับใชกฎหมายเพิ่มเติม และสงเสริมใหท่ีปรึกษาทางการเงินมีการควบคุม

คุณภาพงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่น 
 
 ชมรมวาณิชธนกิจจึงไดปรับปรุงจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อใหครอบคลุม 

การควบคุมคุณภาพงานดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย รวมท้ัง การตอตานคอรรัปชั่น ซึ่งในการน้ี ชมรมฯ ขอขอบคุณคณะทํางานดานการเปน

องคกรกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization) ท่ีไดเสียสละเวลาในการรวมปรับปรุง

จรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อใหท่ีปรึกษาทางการเงินไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตอไป 
 
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจที่รับผิดชอบดานการเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง  
(Self-Regulatory Organization) 
 1.  คุณนรเชษฐ  แสงรุจิ  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  

 2. คุณมนตรี  ศรไพศาล บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 3.  คุณพัชร  เนตรสุวรรณ บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จาํกัด 

 4. คุณรัฐชัย  ธีระธนาวัฒน บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 5. คุณสมศักด์ิ  ศิริชัยนฤมิตร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด 

 6. คุณนิธิกรณ  ศรีคิรินทร บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
 
ผูแทนบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ 
 1.  คุณประเสริฐ  ภัทรดิลก  บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

 2. คุณศิริพร  เหลารัตนกุล บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

 3. คุณเสาวลักษณ  จงเลิศธรรม บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

 4. คุณภัทรพร  มลิินทสูต บริษัทหลักทรัพย ภัทร จาํกัด (มหาชน) 

 5. คุณอภิชาติ  จงสงวนประดับ  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

 6.  คุณชานนท  เคาไพบูลย บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 



 

 
 

 7.  คุณสุกัญญา  เกิงฝาก บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

 8. คุณวันทนา  เพชรฤกษวงศ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 ชมรมวาณิชธนกิจหวังเปนอยางย่ิงวาบริษัทสมาชิกชมรมฯ จะไดนําจรรยาบรรณของท่ีปรึกษา

ทางการเงินฉบับปรับปรุงน้ีไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหการประกอบวิชาชีพดานวาณิชธนกิจ

ของบริษัทสมาชิกชมรมฯ เปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต มีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อรักษา สงเสริม 

เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก  อันจะกอใหเกิดประโยชนโดยรวมตอธุรกิจ และเปนท่ียอมรับ 

ตอลูกคาและประชาชนโดยท่ัวไป 

 

 

 

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 ตุลาคม  2559 
   



 

 
 

วัตถุประสงค  จรรยาบรรณในการใหบริการดานวาณิชธนกิจฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหการ

ประกอบวิชาชีพดานวาณิชธนกิจของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเปนสมาชิกชมรม

วาณิชธนกิจเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต มีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อรักษา 

สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก  อันจะกอใหเกิดประโยชน

โดยรวมตอธุรกิจ และเปนท่ียอมรับตอลูกคาและประชาชนโดยท่ัวไป 
 
 

  จรรยาบรรณฉบับน้ีใหมีผลครอบคลุมถึงการใหบริการดานวาณิชธนกิจของ

บริษัทสมาชิกของชมรม โดยไมคํานึงวาในการใหบริการน้ัน บริษัทสมาชิกของ

ชมรมจะมีฐานะเปนท่ีปรึกษาทางการเงินหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

หรือไมก็ตาม 

 

 

การนําจรรยาบรรณ

ฉบับน้ีไปประยุกตใช 

 จรรยาบรรณฉบับน้ีควรใชควบคูกับและเปนสวนเพิ่มเติมของกฎระเบียบ 

ขอบังคับ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับท่ีปรึกษาทาง 

การเงิน  การใชจรรยาบรรณฉบับน้ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชแทนกฎหมาย

หรือประกาศของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเกิดความ 

ไมสอดคลองกันระหวางจรรยาบรรณและกฎระเบียบของหนวยงานทางการ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
 
 

    เวนแตจะไดกลาวถึงไวโดยเฉพาะเจาะจงในจรรยาบรรณฉบับน้ี การกลาวถึง  

ท่ีปรึกษาทางการเงินใหหมายรวมถึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดวย 

 

 

    การกําหนดความหมายของบุคคลที่เก่ียวของในการพิจารณาเร่ืองการจัดการ

บัญชีสวนบุคคล ท่ีปรึกษาทางการเงินควรพิจารณากําหนดความหมายใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ โดยอยางนอยความหมายของ

บุคคลที่เก่ียวของในกรณีดังกลาวควรครอบคลุมถึงบุคคลตามมาตรา 258 

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมท้ังท่ีมีการแกไข

เพิ่มเติม 

 



สารบัญ 

  

  หนา 

 บทนิยาม  

 1. ความซื่อสัตย ความเปนกลาง และความรับผิดชอบตอสาธารณะ  2 

  (Integrity Fairness and Responsibility to Public) 

 

 2. หลักปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ (Conduct of Business) และ 4  

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Work) 

 

 3. ความรูความสามารถทางวิชาชีพ (Competence) 7  

 

 4. ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 9  

 

 5. การปฏิบัติตอลูกคา (Duties to Client) 11 

 

 6.  การจัดการบัญชีสวนบุคคล (Personal Account Dealings) 13   

 

 7. การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปราม 15 

  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

  (Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing) 

 

 8. การตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption) 16 

 

 

 

 



บทนิยาม (Definition) 
 

จรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการใหบริการดานวาณิชธนกจิของที่ปรึกษาทางการเงิน 

 ท่ีเปนสมาชิกชมรมวาณชิธนกจิ 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีไดรับความเห็นชอบท่ีปรึกษา

ทางการเงินตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบทีป่รึกษา

ทางการเงิน และขอบเขตการดําเนินงาน  

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ

ครอบงํากิจการ  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในการไดมาหรือจาํหนายไปซึ่งสินทรัพย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามกฎระเบียบอื่นใด 

ท่ีเก่ียวของของหนวยงานทางการ 

 

ผูควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 

หนวยงานทางการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ บุคลากรหรือผูบริหารของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคา 

รวมถึงบริษัทยอย บริษัทท่ีเก่ียวของ บุคลากร หรือผูบริหารของบริษัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ 

และบุคคลท่ีเก่ียวของกับท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 

สํานักงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  



 

 

2 
 

1. ความซ่ือสัตย ความเปนกลาง และความรบัผิดชอบตอสาธารณะ   
(Integrity Fairness and Responsibility to Public) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย เปนกลาง และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ” 

แนวทางปฏิบัต ิ

ความซ่ือสัตยสุจริต  

1.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมประพฤติปฏบิัติใด ๆ ท่ีสอไปในทางไมสุจริตหรือกอใหเกิดความ

เขาใจผิดโดยการเสนอขอมูลท่ีไมถูกตอง ครบถวนหรือละเวนท่ีจะกลาวถึงขอมูลท่ีมีนัยสําคัญ

ตอการใหความเห็น อันจะมีผลกระทบตอความเขาใจของผูรับขอมูลน้ัน 

1.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมยินยอมโดยต้ังใจใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับคุณสมบัติทาง

วิชาชีพท่ีตนไมมี 

1.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองดูแลเพื่อมั่นใจไดวาบุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงินปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณน้ีอยางเครงครัด 

1.4 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต 

นาเชื่อถือ เยี่ยงผูมีวิชาชีพจะพึงกระทํา 

ความเปนกลาง  

1.5 ในการปฏบิัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงินตองปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพดวยความเปนอิสระ ตรงไปตรงมาไมลําเอียง และปราศจากผลประโยชนสวนตัวใด ๆ 

1.6 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระควรใหความเห็นท่ีตรงไปตรงมา ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไมควรถูกทําใหไขวเขวไปดวยส่ิงท่ีกําหนดไวเบื้องตน หรือไมควรท่ีจะตองสอดคลองกับ

ขอมูลหรือส่ิงท่ีกําหนดไวเบื้องตนโดยปราศจากขอมูลพื้นฐานรองรับ 

1.7 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตองไมรับ หรือใหบริการงาน ซึ่งมีการกําหนดใหคาบริการข้ึนอยูกับ 

ผลการดําเนินงาน หรือการใหความเห็นใด ๆ ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ อันอาจเปนปฏิปกษตอการปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระ ซื่อสัตย และเปนกลางของตน 

1.8 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมใหความเห็นโดยอางอิงขอมลูท่ีมีนัยสําคัญท่ีไดจากลูกคา หรือ

แหลงขอมูลอื่นโดยไมมีการระบุเปนเง่ือนไขเอาไวหรือไดรับการยืนยันจากแหลงขอมูลที่เปน

อิสระ  เวนแตวาเปนการอางองิท่ีสามารถทําไดในลักษณะของขอจาํกัดของการทําหนาท่ี 
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เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินตองพิจารณาขอมูลดวยความรอบคอบ 

สมเหตุสมผลเย่ียงวิญูชน 

1.9  ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมใหความเห็นโดยอางอิงขอสรุปท่ีไมมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ

หรือซึ่งเปนขอสรุปท่ีมีอคติ และความลําเอียง อันจะสงผลตอการใหความเห็นของท่ีปรึกษา

ทางการเงิน 

ความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

1.10  ที่ปรึกษาทางการเงินตองปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายโดยมีความรับผิดชอบตอ 

ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งรวมถึงสาธารณะ ตลาดทุนและผูลงทุนรายยอย ไมเฉพาะแตเพียง

ลูกคา หรือคูสัญญา 

1.11  ที่ปรึกษาทางการเงินตองไมประพฤติตนในลักษณะใด ๆ ท่ีทําใหเปนการเส่ือมเสียชื่อเสียง 

ความนานับถอื ความเชือ่มั่น และความนาไววางใจท่ีลูกคาหรือสาธารณชนมีตอผูประกอบ

วิชาชีพ 
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2. หลักปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ (Conduct of Business) และ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Work) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมั่นใจวาท่ีปรึกษาทางการเงินมีความพรอมและมีความเหมาะสม (Fit & Proper) ในการประกอบธุรกิจ

ดานวาณิชธนกจิตลอดเวลาท่ีใหบริการ  รวมถงึจัดใหมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  และตองปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 

ในฐานะผูมวีิชาชีพตลอดเวลา” 

แนวทางปฏิบัต ิ

ความพรอมของที่ปรึกษาทางการเงิน 

2.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีความพรอม และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  

รวมท้ังไดรับความเห็นชอบในการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินจากสํานักงาน 

2.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรจะมีการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยรวมถึงและไมจํากัดเพียงการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

-  มีการจัดระบบการจัดการและการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม 

-  มีการจัดการระบบการควบคุมดานการเงิน และการปฏิบัติการอยางเหมาะสม 

-  มีการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับธุรกิจของตน 

-  มีการจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางเหมาะสมและเพียงพอ ท่ีคํานึงถึงคุณภาพงานท่ีได

มาตรฐาน  

การจัดเก็บเอกสาร 

2.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบตาง ๆ ในการทําหนาท่ีเปน 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อการอางอิงและตรวจสอบ (audit trail) รวมท้ังเพื่อใหสามารถแสดง 

ตอหนวยงานกํากับดูแลได 

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

2.4 ท่ีปรึกษาทางการเงินควร 

- จัดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- จัดใหมีผูมีความชํานาญ และประสบการณอยางเพียงพอในการเปนผูควบคุมการ

ปฏิบัติงาน 
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- กําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีความเปนอิสระ และไมข้ึนตอสายงานใด ๆ โดยมี

การรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดขององคกร อยางไรก็ตามท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรจํากัด ผูบริหารระดับสูงท่ีไมขึ้นตอสายงานใด ๆ อาจทําหนาท่ีเปน 

ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดวย 

2.5  ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีการจัดทําคูมือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในใหครอบคลุมงาน

ดานท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบงัคับ จรรยาบรรณและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการรบังานและการบอกเลิกงานจากลูกคา  

2.6 บริษัทตองจัดใหมีนโยบายและหลกัเกณฑในการพจิารณากอนท่ีจะรับงานจากลูกคา  โดยนโยบาย

การรบังานตองคํานึงถึงเร่ืองความเปนอิสระของบริษัทในการรับงาน ความพรอมของทรัพยากร

บุคคล และการตรวจสอบขอมลูเบ้ืองตนของลูกคา 

2.7  บริษัทตองกําหนดนโยบายท่ีจะถอนตัวจากการรับงาน  ในกรณีท่ีบริษัทไดรับหรือตรวจพบขอมูล

ภายหลังรับงานไปแลว ซึ่งแสดงบงชี้เก่ียวกับการไมไดรับความรวมมือจากลูกคาในการ

ตรวจสอบหรือแกไขประเด็นปญหาตาง  ๆ ซึ่งมีผลใหบริษัทไมสามารถปฏิบติัหนาที่ของท่ีปรึกษา

ทางการเงินไดตามขอกําหนดของกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชพี 

ความถูกตองและครบถวนของการเปดเผยขอมูล 

2.8  ท่ีปรึกษาทางการเงินควรศึกษาความถูกตองและครบถวนของขอมูล (due diligence) ท่ีเปดเผย

ในแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตามแนวทางหรือมาตรฐานท่ีหนวยงานทางการยอมรับหรือ

กําหนด 

2.9  กรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินใชขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา เพื่อประกอบการวิเคราะหและ 

ใหความเห็น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพรตอผูลงทุนและประกอบการขออนุญาตตอหนวยงาน

ทางการ ท่ีปรึกษาทางการเงินควรพิจารณาขอมูลท่ีไดรับดวยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล

ตามมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพพึงกระทํา รวมท้ังการใหคําแนะนําตอลูกคาในเรื่องของ

ความรับผิดชอบท่ีตองมีการดําเนินการอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาขอมูล

ดังกลาวมีความถูกตองเพียงพอ ไมกอใหเกิดการเขาใจผิดหรือขาดขอมูลท่ีมีสาระสําคัญที่อาจมี

ผลกระทบตอการวิเคราะหและใหความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมท้ังอาจมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจของผูลงทุน 
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2.10 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลท่ีจะเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อให

มั่นใจไดวาเอกสารมีความครบถวน ถูกตอง ไมทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือขาดขอมูลท่ีมี

สาระสําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

2.11 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมลอกเลียนผลงานหรือขอมลูอางอิงของผูอืน่ และแอบอางวาเปน

ผลงานหรือขอมูลอางอิงของตนเอง หรือกระทําการอื่นใดซึง่พิจารณาไดวาเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์ทางปญญาของผูอื่นในการเสนอผลงานของตนตอลูกคาผูรับบริการ 

2.12 ในการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีปรึกษาทางการเงินมีหนาท่ีท่ีจะตองนําเสนอผลการใหบริการ 

ในลักษณะท่ีแยกแยะใหเห็นอยางชัดเจนระหวางขอมูลขอเท็จจริง การวิเคราะหและการให

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อมิใหเกิดความสับสนแกผูใชประโยชนจากรายงาน 

2.13 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมจางงาน หรือยินยอมใหบุคคล/นิติบุคคลอื่นทํางานในหนาท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนโดยใชชื่อของท่ีปรึกษาทางการเงิน ท้ังน้ี  

ท่ีปรึกษาทางการเงินตองรับรูวา การลงนามรับรองในรายงาน ถือเปนความรับผิดชอบโดย

สมบูรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูลงนามท่ีมีตอเน้ือหาสาระและความถูกตองของรายงาน 

รวมท้ังเน้ือหาท่ีอาจเปนผลงานของผูอื่นท่ีไดรับการอางอิงถึง 

การจัดทาํสัญญา/ขอตกลงกับลูกคา 

2.14 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรจัดทําสัญญา/ขอตกลงเพื่อใหลูกคาทราบและเขาใจถึงคาธรรมเนียม 

ท่ีจะถูกเรียกเก็บ เง่ือนไขตาง ๆ และขอบเขตของบริการท่ีจะไดรับ (จากคาธรรมเนียมและ

เง่ือนไขเหลานี้) อยางชัดเจน และจะตองไมกระทําการใด ๆ โดยมีขอตกลงในการให

ผลตอบแทนอื่นใดแกกันนอกเหนือจากท่ีไดรับตามปกติ 

2.15 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรใชความระมัดระวังในการสอบทานกอนลงนามในสัญญาวาจางการ

เปนท่ีปรึกษาทางการเงินวาท่ีปรึกษาทางการเงินสามารถยุติการใหบริการในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธ

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังไมใหความรวมมอืในการตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

ของขอมูล (due diligence) ไดหรือไม 
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3. ความรูความสามารถทางวิชาชีพ (Competence) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินควรปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพ” 
แนวทางปฏิบัต ิ
ความรูความสามารถของที่ปรึกษาทางการเงิน 

3.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรรับงานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินมีความรูความสามารถเพียงพอ  

ท้ังความรูในดานวิชาการและความรูในอุตสาหกรรมของลูกคาเทาน้ัน 

3.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมทําการโฆษณากลาวอางหรือกลาวเกินความเปนจริงเก่ียวกับ

คุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือความรูความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพของตน เพื่อให

ไดรับงานบริการท่ีตองการ 

3.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองไมนําผลงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอื่นมาใชโดยไมไดรับคํายินยอม

จากท่ีปรึกษาทางการเงินน้ัน  ท้ังน้ี การนําผลงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอื่นมาใชท่ีปรึกษา

ทางการเงินยังตองใชวจิารณญาณในการเลือกใช และพิจารณาความเหมาะสมในระยะเวลา 

น้ัน ๆ รวมท้ังควรสอบทานผลงานน้ันดวยความระมัดระวังรอบคอบดังเชนผูประกอบวิชาชีพ 

พึงกระทํา 
บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน 

3.4 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมั่นใจวา 

(1)  บุคลากรผูใหคําแนะนําดานวาณิชธนกิจมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปฏบิัติงานในหนาท่ีน้ัน  

(2)  พนักงานมมีาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยจัดใหมีการฝกอบรมอยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ เพือ่ใหพนักงานมีความรอบรู ความสามารถ มจีริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึง

ความรับผิดชอบและเอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ี 

(3)  มีสายงานรับผดิชอบการปฏบิติัหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีชัดเจน โดยสายงานตองมผีูท่ี

องคกรกําหนดใหทําหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีชมรมวาณิชธนกิจกาํหนด1 
                                                            
1 ณ ปจจุบัน  (ตุลาคม 2559) หลักเกณฑท่ีเกีย่วของมีดังน้ี 
 1)  ขอบังคับชมรมวาณิชธนกิจ (ดาวนโหลดไดที่ http://www.asco.or.th/club_rules.php?clubid=2) 
 2) ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจเรื่อง คุณสมบตักิารสมคัรเปนสมาชกิชมรมวาณิชธนกจิ   
  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม 2552 (ดาวนโหลดไดท่ี http://www.asco.or.th/club_standard.php?clubid=2) 
 2)  ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจเรื่อง การดํารงสถานะการเปนสมาชิกชมรมวาณิชธนกจิ  
  ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2551 (ดาวนโหลดไดที่ http://www.asco.or.th/club_standard.php?clubid=2) 
 4)  บันทึกชมรมวาณิชธนกิจ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 เร่ือง ช้ีแจงคุณสมบัติการดาํรงสถานะการเปนสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจสาํหรับ 
  บริษัทที่สมคัรเขาเปนสมาชกิชมรมฯ ตั้งแตป 2552 เปนตนไป (ดาวนโหลดไดท่ี http://www.asco.or.th/club_standard.php?  
  clubid=2) 
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การใชผูเชี่ยวชาญอื่น 

3.5 ในการใหบริการท่ีมีความตองการใชผูชาํนาญเฉพาะดาน ท่ีปรึกษาทางการเงินควรใหคําแนะนํา

ลูกคาใหจัดหาผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาเพื่อจะกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีแกลูกคา 

โดยท่ีไมขัดตอกฎหมายและหลักเกณฑอื่น ๆ 

3.6 กรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในขอมูลท่ีตองจัดเตรียมหรือรวม

จัดทํา หรือใหความเห็นในฐานะเปนท่ีปรึกษาทางการเงินสวนใด ที่ปรึกษาทางการเงินอาจนํา

ขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ ในดานน้ันมาอางองิได หรือประกอบความเห็น ท้ังน้ี  

ท่ีปรึกษาทางการเงินควรใชวิจารณญาณในการเลือกใชแหลงขอมูล หรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีความ

นาเชื่อถือและควรเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ันจริง ๆ และเหมาะสมในระยะเวลาน้ัน ๆ 

รวมท้ังควรพิจารณาความนาเชื่อถือของผลงานของผูเชี่ยวชาญดังกลาว โดยอยางนอยควร 

สอบทานรายงานดวยความระมัดระวังรอบคอบเทาท่ีวิญชูนพึงกระทํา ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทาง 

การเงินควรพิจารณานํารายงานของผูเชี่ยวชาญเปดเผยไวในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน

ตามความเหมาะสม 
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4. ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of interest) 

“ในการใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกคา รวมท้ังท่ีเกิดข้ึน

ระหวางพนักงานกับบริษัทในทกุกรณี” 

แนวทางปฏิบัต ิ

บทบาทของทีป่รึกษาทางการเงิน 

4.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควร 

-   กําหนดบทบาทของท่ีปรึกษาทางการเงินใหชัดเจนในการใหบริการแกลูกคาแตละคร้ัง เชน 

บทบาทในการรวมเขาทํารายการ (Principle) บทบาทในการเปนตัวแทน (Agent) หรือ

บทบาทในการเปนท่ีปรึกษา (Advisor) เปนตน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

-   คํานึงถึงผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตน 

การจัดการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

4.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรจัดใหมีมาตรการในการตรวจสอบความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ

ระบบในการดูแลปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

4.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรแจงใหลูกคาทราบ เมื่อเกิดหรือมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน และพิจารณาถอนตัวจากการใหบริการแกลูกคา ในกรณีท่ีไมสามารถขจัด

ความขัดแยงทางผลประโยชนจนเปนท่ีพอใจของลูกคา อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อาจจะสามารถใหบริการแกลูกคาตอไปได หากตกลงกับลูกคาได และการปฏิบัติน้ันไมขัดตอ

กฎหมายและหลักการปฏิบัติท่ัวไป 

4.4 ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ควรจะมีการจดัการ

ดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับทางจริยธรรมทางธุรกิจ โดยรวมถึง                  

การดําเนินการภายใตหลักเกณฑท่ีเก่ียวของไดแก หลักเกณฑการไดมาและจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย หลักเกณฑรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมท้ัง ประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน 

นโยบายภายในของที่ปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

4.5 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรกําหนดใหมีการแบงแยกหนวยงานตาง ๆ (Chinese Wall) ท่ีเหมาะสม

ระหวางฝายงานตาง ๆ ภายในบริษัท และภายในกลุมบริษทั เพื่อปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และปองกันการใชขอมูลท่ีเปนความลับ 
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4.6 ท่ีปรึกษาทางการเงินควร 

-  ไมเสนอหรือรับขอเสนอใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการไดมาซึ่งผลประโยชน ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  

โดยไมเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอลูกคากอน 

-  กําหนดใหพนักงานเปดเผยขอมูลเร่ืองผลประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานอื่นนอกบริษทั 

-  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการรับของขวัญ หรือผลตอบแทนอื่นจากลูกคา 

4.7 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรจัดใหมีมาตรการการตรวจสอบดูแล (monitor) การใชขอมูลภายใน             

ในหนวยงานตาง ๆ ของบริษทั 
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5. การปฏิบัติตอลูกคา (Duties to client) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมั่นใจวาไดปฏิบัติงานเพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด และคํานึงถึงประโยชนของลูกคามากกวา

ประโยชนของตน อยางไรก็ตามในการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลูกคาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอง 

หมายรวมถึงผูถือหุน ผูถือหุนรายนอย และสาธารณะดวย” 

แนวทางปฏิบัต ิ

การอธิบายกฎระเบียบที่เก่ียวของใหแกลูกคา 

5.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรอธิบายใหลูกคาเขาใจกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของตาง ๆ  

ท่ีหนวยงานทางการกําหนด กรณีท่ีท่ีปรึกษาทราบวาลูกคาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว 

ก็ควรแนะนําใหลูกคาเสนอใหหนวยงานทางการพิจารณาในโอกาสแรก แตหากลูกคาปฏิเสธ 

ท่ีจะปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ ท่ีปรึกษาควรมีมาตรการในการทํางานท่ีจะยุติการ

ใหบริการ 

      ท่ีปรึกษาทางการเงินควรใหความรวมมอืตอบคําถามชี้แจงใหหนวยงานทางการไดรับทราบและ

ใหความรวมมอืตอหนวยงานทางการโดยสุจริตในกรณีท่ีไดรับหนังสือขอขอมูลหรือขอคําชี้แจง

จากหนวยงานทางการ 

การกระทําการแทนลูกคา 

5.2 ในการกระทําการแทนลูกคา ท่ีปรึกษาทางการเงินควร 

- มั่นใจไดวาขอมูลท่ีไดจัดเตรียมใหแกลูกคามคีวามถูกตอง ครบถวน และไมมีขอมูลท่ีทําให  

สําคัญผิด 

- ชี้แจงใหลูกคาเขาใจขอมูลตาง ๆ รวมถึงกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหลูกคาใชเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

- พรอมท่ีจะชี้แจงใหลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

ท่ีมีตอลูกคา 

- มั่นใจวาไดทําการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของใหแกลูกคาอยางเพียงพอ 

การใชขอมูลท่ีเปนความลบัของลูกคา 

5.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินควร 

- มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเก็บรักษาขอมลูท่ีเปนความลับของลูกคา และขอมูลท่ีไม

เปนสาธารณะ (non-public information) อันมาจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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- มีแนวปฏบิัติท่ีเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจไดวาการใหขอมูลลูกคาแกบุคคลใด ๆ จะไมทําให

ขอมูลเกิดการร่ัวไหลโดยมิไดเจตนา และการใหขอมูลเปนไปตามหลักความจําเปนท่ีตอง

รับรูขอมูล (Need-to-know) โดยการใชขอมลูตองเปนไปเพื่อการทํางานน้ัน ๆ โดยเฉพาะ

รวมถึงการหามไปใชเพ่ือเอาเปรียบนักลงทุนอื่น 
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6. การจัดการบัญชีสวนบุคคล (Personal Account Dealings) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมั่นใจวา บัญชีสวนบุคคลที่ใชในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของตองมีการจัดการอยางเหมาะสม” 

แนวทางปฏิบัติตอไปน้ีเปนการกลาวถึงหลักการเบื้องตนท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินควรขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน  

เมื่อทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยดวยบัญชีของท่ีปรึกษา หลังจากยุติการทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคา 

แนวทางปฏิบัต ิ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน 

6.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานเปน 

ลายลักษณอักษรวาบุคคลที่เก่ียวของไดรับอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ขาย

ลวงหนาเพ่ือบัญชีตนเองหรือไม 

6.2 กรณีท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือบัญชี

ตนเอง : 

- นโยบายท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรระบุเง่ือนไขตาง ๆ ในการท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของน้ัน     

จะซือ้ขายหลักทรัพย หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อบัญชตีนเอง 

- บุคคลท่ีเกี่ยวของควรรายงานธุรกรรมท่ีเกี่ยวของตอเจาหนาท่ีฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

- บุคคลท่ีเกี่ยวของควรติดตอซื้อขายผานบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือบริษัทท่ีท่ีปรึกษา

ทางการเงินกําหนดหรือมีขอตกลงเพื่อใหมีการตรวจสอบการใชขอมูลภายในในการซื้อขาย

หลักทรัพยได โดยในกรณีดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินตองกําหนดใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ

จัดเตรียมสําเนาหลักฐานการซื้อขายและรายงานการซื้อขายใหแกเจาหนาท่ีกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเพื่อทําการตรวจสอบตอไป 

- รายงานการซื้อขายในบัญชีของบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับบุคคลท่ีเก่ียวของ

ควรแยกบันทึกรายการใหชัดเจน 

- ธุรกรรมในการซื้อขายของบัญชีบุคคลท่ีเก่ียวของและบัญชอีืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับบุคคล 

ท่ีเก่ียวของ ควรมีการรายงานและมีการติดตามโดยเจาหนาท่ีฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียอื่น ๆ ในธุรกรรมน้ัน และ 

เปนผูตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติในบัญช ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการซื้อขาย หรือคําส่ังซื้อขายโดย

ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท หรือบริษัทในเครือจะไมทําใหลูกคาเสียประโยชน 
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การกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของพนักงาน 

6.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีระบบการจัดทําหลักทรัพยท่ีอยูในบัญช ีwatch list และ restricted 

list เพื่อการติดตามดูแลบัญชซีื้อขายหลักทรัพยสวนบุคคล และบัญชซีื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทใหเปนไปอยางเหมาะสม 
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7. การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย  

(Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินตองปฏิบติัตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเครงครัด” 

 

แนวปฎิบัต ิ

7.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองจดัใหลูกคาแสดงตนและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your 

Customer : KYC / Customer Due Diligence : CDD) ทุกคร้ัง 

7.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองมกีารกําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย นโยบายการรับลูกคา และนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินอยาง

เครงครัด ตามประกาศ กฎกระทรวงและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 

7.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินตองจดัใหมีหนวยงานหรือมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบทําหนาท่ีติดตามการปฏิบัตติาม

พระราชบญัญติัปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556  รวมท้ัง กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังท่ีเก่ียวของอยางสม่าํเสมอ 
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8. การตอตานคอรรัปชัน่ (Anti-Corruption) 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมีความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ” 

แนวปฏิบัต ิ

การแสดงเจตนารมณและความมุงมัน่ในการตอตานคอรรัปชัน่ 

8.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมกีารกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลอง

กับนโยบายเปนลายลักษณอกัษรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยนโยบายและ

แนวปฏิบัติดังกลาวควรครอบคลุมถึงการใหและรับของขวัญ คาบริการตอนรับ และผลประโยชน

อื่น ๆ จากลูกคา การบริจาคเพือ่การกุศล การใหเงินสนับสนุน และการใหความชวยเหลอืทาง

การเมอืง  รวมท้ัง ส่ือสารทําความเขาใจกับผูบริหารระดับสูงและพนักงานใหเขาใจถึงนโยบายและ

วิธีการปฏบิัติในแตละเรื่อง  นอกจากน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินควรเปดเผยขอมูลการดําเนินงานใน

รายงานประจําปหรือชองทางส่ือสารตาง ๆ ขององคกรใหแกสาธารณชนไดรับทราบ 

8.2 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรมกีารประเมินความเส่ียงเกีย่วกับการทุจริต เพือ่จะไดทราบจดุแข็ง จุดออน 

และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการตอตานการคอรรัปชั่น และนํามาพิจารณาปรับปรุง

ใหสอดคลองกบัมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

8.3 ท่ีปรึกษาทางการเงินควรสนับสนุนใหลูกคามบีรรษัทภบิาลท่ีดี และมีนโยบายหรือมาตรการตอตาน

การคอรรัปชั่น 


