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บทน�ำ
ผู้จดั การสินทรัพย์อยูใ่ นสถานะที่ได้ รับความไว้ วางใจเป็ นพิเศษจากนักลงทุนนับล้ านราย บริ ษัทและผู้ประกอบ
วิชาชีพด้ านการลงทุนที่รับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์
มีความส�ำคัญยิ่งต่อการ
รักษาความไว้ วางใจและความมัน่ ใจของนักลงทุน และต่อการยึดมัน่ ในข้ อตกลงที่มีกบั ลูกค้ าในเรื่ องความเป็ น
ที่ไว้ วางใจ ความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ซึง่ CFA Institute และสมาชิกต่างมุง่ มัน่ ใน
การสนับสนุนหลักการเหล่านัน้ พันธกิจของ CFA Institute คือการเป็ นผู้น�ำผู้ประกอบอาชีพด้ านการลงทุน
ทัว่ โลกด้ วยการก�ำหนดมาตรฐานระดับสูงสุดด้ านจรรยาบรรณ การศึกษา และความเป็ นเลิศในวิชาชีพ ในการ
สร้ างวัฒนธรรมการมีจริ ยธรรม และความเป็ นมืออาชีพนี ้ CFA Institute ได้ น�ำเสนอหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่
สามารถเลือกน�ำไปใช้ ได้ โดยออกแบบให้ ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวางในอุตสาหกรรมนี ้ เป็ นแม่แบบและแนวทางส�ำหรับ
นักลงทุนที่สรรหาผู้จดั การที่ยดึ ถือแนวปฏิบตั ทิ ี่มีจริ ยธรรมอันสมบูรณ์
หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์ (Asset Manager Code of Professional Conduct)
กล่าวถึงความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรมและวิชาชีพของบริ ษัทที่จดั การสินทรัพย์ในนามของลูกค้ า ขณะที่หลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) และมาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพ (Standards of Professional
Conduct) ของ CFA Institute นัน้ กล่าวถึงการปฏิบต
ั ใิ นระดับบุคคล ส่วนหลักจรรยาบรรณธุรกิจชุดนี ้ มุง่
เพื่อใช้ กบั บริ ษัททัว่ โลกที่บริ หารสินทรัพย์ของลูกค้ า ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้ าที่มีบญ
ั ชีเดี่ยว (separate accounts)
หรื อเป็ นลักษณะกองทุนร่วม (pooled funds) ซึง่ หมายรวมถึงโครงสร้ างการลงทุนในลักษณะโครงการจัดการ
ลงทุน –(CIS) กองทุนรวม และกองทุนรวมหน่วยลงทุน – (fund of funds) การนี ้ขออ้ างถึงบริ ษัทประเภท
ดังกล่าวว่า “ผู้จดั การ”
เอกสารนีจ้ ัดท�ำขึน้ ส่วนหนึ่งตามค�ำเรี ยกร้ องของผู้จัดการที่ต้องการขยายขอบเขตของหลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพให้ ครอบคลุมถึงระดับบริ ษัท แม้ วา่ ผู้จดั การสินทรัพย์ที่เป็ นสถาบันหลายแห่ง โดย
เฉพาะรายที่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจรัฐที่มีการก�ำกับดูแลเป็ นอย่างดีนนั ้ จะมีหลักจรรยาบรรณของตนอยูแ่ ล้ ว แต่สถาบัน
เหล่านันก็
้ ควรใช้ เอกสารนี ้เพื่อประเมินหลักจรรยาบรรณที่ตนมีอยู่ รวมทังตรวจสอบให้
้
แน่ใจว่าหลักการทังหมด
้
ของหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ได้ ถกู รวมไว้ แล้ ว อนึง่ หลักจรรยาบรรณชุดนี ้ ยังถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อผู้จดั การสินทรัพย์
และผู้จดั การ Hedge Fund ที่อาจยังไม่มีชดุ หลักจรรยาบรรณของตนมาก่อน ให้ สามารถน�ำไปใช้ ได้ ด้วย
ในฉบับพิมพ์ครัง้ ที่สองนี ้ มีบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงและแนวทางส�ำหรับผู้จดั การที่ต้องการ
รับรองการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ (claim compliance) ด้ วย
ความเป็ นผู้น�ำด้ านจริ ยธรรมเริ่ มที่ระดับสูงสุดขององค์กร ดังนัน้ หลักจรรยาบรรณชุดนี ้ ควรถูกน�ำไปใช้ โดย
ผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายก�ำกับดูแลอื่นๆ ในบริ ษัทผู้จดั การ ซึง่ จะเป็ นการส่งสารที่มีน� ้ำหนัก
เกี่ยวกับความส�ำคัญของการประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรมในบริ ษัท โดยหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ มุง่ บังคับใช้ กบั
พนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท มิใช่ท�ำขึ ้นเพียงเพื่อใช้ เฉพาะกับรายบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเท่านัน้ แม้ วา่ พนักงานบาง
คนอาจไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิที่ระบุไว้ ในหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ก็ตาม ทังนี
้ ้ หลักจรรยาบรรณ
ที่ถกู บังคับใช้ ในวงกว้ าง จะเป็ นเครื่ องเน้ นย� ้ำความจ�ำเป็ นที่พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ าใจประเด็นด้ านจริ ยธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการบริ หารสินทรัพย์ การที่ผ้ จู ดั การยึดถือและบังคับใช้ หลักจรรยาบรรณในองค์กรของตน จะ
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เป็ นการแสดงถึงความยึดมัน่ ในการประพฤติอย่างมีจริ ยธรรมและการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ซึง่ การ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ ผ้ จู ดั การปกป้อง และปรับปรุงชื่อเสียงให้ แก่องค์กรของตนอีกด้ วย
หลักจรรยาบรรณชุดนี ้ก�ำหนดมาตรฐานจริ ยธรรมขันต�
้ ่ำในการบริ การจัดการสินทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า

โดยถูกออกแบบให้ มีความทัว่ ไปและความ

ยืดหยุน่ เพื่อให้ บริ ษัทผู้จดั การสินทรัพย์ที่มีขนาดและโครงสร้ างต่างกันออกไป สามารถพัฒนานโยบายและขันตอนเฉพาะของตนที
้
่จ�ำเป็ นต่อ
การน�ำหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ไปใช้ ได้

โดยที่หลักจรรยาบรรณชุดนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยให้ ผ้ จู ดั การสินทรัพย์ทกุ รายมีกรอบการท�ำงานที่ดีใน

การให้ บริ การที่เป็ นธรรมและเป็ นมืออาชีพ และในการเปิ ดเผยองค์ประกอบหลักของบริ การให้ แก่ลกู ค้ าอย่างครบถ้ วน ไม่วา่ ผู้จดั การรายนันต้
้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื อด�ำเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมายหรื อระเบียบด้ านหลักทรัพย์อื่นหรื อไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จดั การ Hedge fund ที่
มิได้ ขึ ้นทะเบียนนัน้ ควรน�ำหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ไปใช้ และด�ำเนินการตามบทบัญญัตเิ พื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม และ
มีความน่าเชื่อถือ รวมทังเพื
้ ่อส่งเสริ มการก�ำกับดูแลตนเองในภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลานี ้

เราทราบดีวา่ การมีหลักจรรยาบรรณแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการรับประกันการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม
ในธุรกิจการจัดการการลงทุนซึง่ ต้ องการการควบคุมอย่างเคร่งครัดและมีความซับซ้ อนสูง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผล หลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ ในหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ ต้ องถูกรองรับด้ วยกระบวนการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสม กระบวนการเฉพาะต่างๆ ที่แปรหลักการเป็ นวิธีปฏิบตั ยิ อ่ มขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจของผู้
จัดการ ประเภทลูกค้ า ขนาดหน่วยงานของผู้จดั การ (ตามปริ มาณสินทรัพย์ที่บริ หารจัดการ และจ�ำนวนพนักงาน)
ระบบการก�ำกับดูแลซึง่ ผู้จดั การต้ องปฏิบตั ติ าม รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ
ผู้จดั การต้ องยึดถือกฎหมายและกฎระเบียบทังหมดที
้
่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของตน ดังนัน้ บทบัญญัติ
ในหลักจรรยาบรรณชุดนีอ้ าจต้ องเสริ มด้ วยบทบัญญัติอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบด้ านหลัก
ทรัพย์ที่ใช้ ในตลาดต่างๆ ทัว่ โลก แน่นอนว่า หลักจรรยาบรรณชุดนี ้อาจใกล้ เคียงหรื อสอดคล้ องกับกฎระเบียบ
หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่ยอมรับกันในตลาดบางแห่งอยูแ่ ล้ ว ส่วนในตลาดอื่นๆ นัน้ หลักจรรยาบรรณชุดนี ้จะช่วย
เสริ มข้ อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่มีอยูเ่ ดิม หรื ออาจเป็ นการสร้ างรากฐานใหม่ก็เป็ นได้ นอกจากนี ้
ลักษณะโครงสร้ างตลาดที่แตกต่างกันไปของผู้จดั การแต่ละรายอาจส่งผลต่อวิธีการประยุกต์ใช้ หลักจรรยาบรรณ
นี ้ แต่ถงึ แม้ วา่ จะมีความแตกต่างดังกล่าวก็ตาม ทว่าหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ ได้ ให้ ชดุ หลักการและมาตรฐานที่
เป็ นสากลที่ประยุกต์ได้ กบั ผู้จดั การสินทรัพย์ทกุ ราย
ลูกค้ ามีหน้ าที่ในการรับทราบ ท�ำความเข้ าใจ และติดตามว่าสินทรัพย์ของตน ถูกน�ำไปลงทุนอย่างไร อย่างไรก็
ดี ในการที่ลกู ค้ าจะท�ำหน้ าที่ในส่วนนี ้ได้ ลูกค้ าต้ องได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเป็ นธรรมจากผู้จดั การ
การมีหลักจรรยาบรรณที่ก�ำหนดกรอบการท�ำงานเกี่ยวกับวิธีที่ผ้ จู ดั การด�ำเนินธุรกิจ นับเป็ นขันตอนส�
้
ำคัญของ
การสร้ างความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ า
ซึง่ มีความส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ในการ
บริ หารการลงทุนที่ประสบผลส�ำเร็จ

2

WWW.CFAINSTITUTE.ORG

บทนำ�

การน�ำหลักจรรยาบรรณไปใช้ และการรั บรองการปฏิบตั ติ าม
ในการน�ำไปใช้ หรื อการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณของผู้จดั การสินทรัพย์นนั ้
บริ ษัทต้ องท�ำตามหลักการการ
ปฏิบตั แิ ละบทบัญญัตทิ ี่ระบุไว้ ในหลักจรรยาบรรณ (หน้ า 5–7) ทังหมด
้
บริ ษัทจัดการสินทรัพย์หลายแห่งมีหลัก
จรรยาบรรณรวมถึงนโยบายและขันตอนอื
้
่นๆ ที่มีเนื ้อหาครอบคลุม หรื อเข้ มงวดกว่าหลักการและบทบัญญัตขิ อง
หลักจรรยาบรรณชุดนี ้อยูแ่ ล้ ว บริ ษัทไม่จ�ำเป็ นต้ องแก้ ไขจรรยาบรรณหรื อนโยบายและขันตอนเหล่
้
านันตราบใด
้
ที่จรรยาบรรณหรื อนโยบายและขันตอนอื
้
่นๆ ที่มีอยูเ่ ดิมสอดคล้ องกับหลักการและบทบัญญัตทิ ี่ก�ำหนดไว้ ในหลัก
จรรยาบรรณชุดนี ้ ผู้จดั การควรอย่างยิ่งที่จะทบทวนและพิจารณาเนื ้อหาในภาคผนวก เพื่อพัฒนาและทบทวน
จรรยาบรรณรวมทังนโยบายและขั
้
นตอนอื
้
่นๆ ของตน อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณชุดนี ้ มิได้
หมายความว่าจะต้ องยึดติดกับแนวทางที่ระบุไว้ ตามเนื ้อหาในภาคผนวกอย่างตายตัว เนื่องจากบริ ษัทจัดการ
สินทรัพย์มีความหลากหลายทังในด้
้ านขนาดและความซับซ้ อน
หากผู้จดั การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั แิ ละบทบัญญัติทกุ ข้ อในหลักจรรยาบรรณชุดนี ้แล้ ว ผู้จดั การจะไม่
สามารถกล่าวอ้ างว่ามีการปฏิบตั ติ ามได้ ทังนี
้ ้ ห้ ามผู้จดั การใช้ ข้อความที่อ้างถึงการปฏิบตั ติ ามเพียงบางส่วนหรื อ
อย่างไม่สมบูรณ์ (เช่น “บริ ษัทมีการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์ ยกเว้ น . .” หรื อ
“บริ ษัทปฏิบต
ั ิตามข้ อ ก, ข, และ ค ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การกองทุน”)
เมื่อผู้จดั การได้ ปฏิบตั ติ ามองค์ประกอบต่างๆ ทุกข้ อที่ก�ำหนดไว้ ในหลักจรรยาบรรณชุดนี ้แล้ ว บริ ษัทต้ องระบุ
ข้ อความดังต่อไปนี ้ทุกครัง้ ที่บริ ษัทรับรองการปฏิบตั ติ าม
“[เติมชื่อบริ ษัท] ขอรับรองว่าได้ ปฏิบต
ั ติ ามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์ที่ CFA
Institute ก�ำหนด การรับรองนี ้ไม่ได้ รับการยืนยันความถูกต้ องโดย CFA Institute”

การแจ้ งให้ CFA Institute ทราบถึงการรั บรองการปฏิบตั ติ าม
ผู้จดั การยังต้ องแจ้ งให้ CFA Institute ทราบถึงการรับรองการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การ
สินทรัพย์ผา่ นกระบวนการแจ้ งทางออนไลน์ที่ www.cfainstitute.org/assetcode โดยแบบฟอร์ มการแจ้ งนี ้
มีไว้ เพื่อสื่อสารและรวบรวมข้ อมูลเท่านัน้ มิได้ แสดงว่า CFA Institute มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการบังคับใช้ หรื อการ
ควบคุมคุณภาพของการรับรองการปฏิบตั ติ ามขององค์กร ทังนี
้ ้ CFA Institute จะไม่มีการยืนยันความถูกต้ อง
ของการรับรองการปฏิบตั ิตาม หรื อของการน�ำหลักจรรยาบรรณไปปฏิบตั ิตามจริ งของผู้จดั การแต่อย่างใด
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ผู้จดั การมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อลูกค้ าดังต่อไปนี ้ โดยผู้จดั การต้ อง:
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1.

ด�ำเนินการอย่างมืออาชีพและมีจริ ยธรรมอยูเ่ สมอ

2.

ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของลูกค้ า

3.

ด�ำเนินการอย่างเป็ นอิสระและเป็ นกลาง

4.

ด�ำเนินการโดยใช้ ทกั ษะ ความสามารถ และความพากเพียร

5.

สื่อสารกับลูกค้ าภายในเวลาที่เหมาะสมและโดยวิธีที่ถกู ต้ อง

6.

ยึดถือกฎระเบียบที่บงั คับใช้ กบั ตลาดทุน

WWW.CFAINSTITUTE.ORG

หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
ก. ความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ า
ผู้จดั การต้ อง:
1.

ค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าก่อนประโยชน์ของตนเอง

2.

รักษาความลับของข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าภายใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จดั การกับลูกค้ า

3.	ปฏิเสธที่จะมีสว่ นร่ วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการรับของขวัญใดๆ

ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง หรื อความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า

ที่อาจเป็ นเหตุให้ เชื่อได้ วา่ จะมี

ข. กระบวนการลงทุนและการด�ำเนินการ
ผู้จดั การต้ อง:
1.

ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรและใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจเมื่อจัดการสินทรัพย์ของลูกค้ า

2.	ไม่เข้ าร่ วมในการปฏิบต
ั ใิ ดๆ

เพื่อชี ้น�ำผู้มีสว่ นร่วมในตลาด

ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อบิดเบือนราคา หรื อสร้ างปริ มาณการซื ้อขายเทียม โดยมีเจตนา

3.	ปฏิบต
ั ติ อ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลางในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

การลงทุน หรื อการด�ำเนินการด้ านการลงทุน

4.

การให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ

มีเหตุผลที่เหมาะสมและเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน

5.	เมื่อบริ หารกลุม
่ หลักทรัพย์ (พอร์ ตโฟลิโอ)

เป็ นการเฉพาะ:

หรื อบริ หารกองทุนร่วมภายใต้ ข้อก�ำหนด กลยุทธ์ หรื อรูปแบบที่

ก.	ด�ำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนเฉพาะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และข้ อจ� ำกัดของกลุ่มหลักทรั พย์ หรื อ
กองทุนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ข.	เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถพิจารณาได้ วา่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรูปแบบการ
ลงทุนหรื อกลยุทธ์ที่ผ้ จู ดั การเสนอมานัน้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตนหรื อไม่
6.	ในการบริ หารบัญชีเดี่ยวของลูกค้ า

ลูกค้ า:

ก่อนให้ ค�ำแนะน�ำในการลงทุนหรื อด�ำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในนามของ

ก.	ให้ ประเมินและท�ำความเข้ าใจวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน
ความต้ องการสภาพคล่อง ข้ อจ�ำกัดทางการเงิน สถานการณ์เฉพาะใดๆ ของลูกค้ า (เช่น ปั จจัยด้ านภาษี
ข้ อจ�ำกัดด้ านกฎหมายและการก�ำกับดูแล ฯลฯ) และข้ อมูลอื่นๆ ของลูกค้ าที่จะส่งผลต่อนโยบายการลงทุน
ข.

ให้ ประเมินว่าการลงทุนนันเหมาะสมต่
้
อสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้ าหรื อไม่
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ค. การซือ้ ขายหลักทรั พย์
ผู้จดั การต้ อง:
1.	ไม่ ด� ำ เนิ น การหรื อ เป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ู อื่ น ด� ำ เนิ น การโดยใช้ ข้ อ มูล ที่ ยัง มิ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะที่ มี ส าระส� ำ คัญ
(Material Nonpublic Information)

สาธารณะ
2.

ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ลงทุนที่ซื ้อขายใน

ให้ ล�ำดับความส�ำคัญของการลงทุนที่ท�ำในนามลูกค้ าก่อนการลงทุนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้จดั การเอง

3.	ใช้ คา่ นายหน้ าที่เกิดจากการซื ้อขายของลูกค้ า เพื่อจ่ายเป็ นค่าสินค้ าหรื อบริ การเกี่ยวกับการลงทุนซึง่ ช่วยผู้จด
ั การ

โดยตรงในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเท่านัน้ มิใช่เพื่อใช้ ในการบริ หารงานของบริ ษัท

4.

เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ กลุม่ หลักทรัพย์ของลูกค้ า โดยการหาวิธีที่ดีที่สดุ ในการท�ำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ า

5.

จัดท�ำนโยบายเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าการจัดสรรการซื ้อขายให้ กบั กลุม่ บัญชีลกู ค้ านัน้ เป็ นไปอย่างเป็ นธรรม และเทีย่ งตรง

ง. การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ติ าม และการสนับสนุน
ผู้จดั การต้ อง:
1.	พัฒนาและดูแลนโยบายและขันตอนต่
้
างๆ

เพื่อให้ แน่ใจว่ากิจกรรมของตนเป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นหลัก
จรรยาบรรณชุดนี ้ และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดด้ านกฎหมายและการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้

2.	แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลซึง่ รับผิดชอบการด�ำเนินนโยบายและขันตอนต่
้
างๆ

ร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของบริ ษัทผู้จดั การหรื อบุคลากร

และรับผิดชอบการตรวจสอบข้ อ

3.	ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลพอร์ ตการลงทุนที่ผ้ จู ด
ั การให้ แก่ลกู ค้ านันถู
้ กต้ องและสมบูรณ์

หรื อทบทวนข้ อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่สามที่เป็ นอิสระ

4.

และจัดให้ มีการยืนยัน

เก็บรักษาเอกสารเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่เข้ าถึงได้ งา่ ย

5.	จ้ างพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม

จัดหาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่เพียงพอ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์
ด�ำเนินการ รวมถึงติดตามการตัดสินใจและการด�ำเนินการด้ านการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน

6.	จัดท�ำแผนความต่อเนื่องในการท�ำธุรกิจเพื่อรองรับการฟื น
้ ฟูหลังเกิดความเสียหาย

ขึ ้นได้ เป็ นครัง้ คราวของตลาดการเงิน

หรื อการหยุดชะงักที่อาจเกิด

7.	วางกระบวนการบริ หารความเสี่ยงซึง่ ครอบคลุมทังบริ
้ ษัทที่จะช่วยระบุ

วัด และบริ หารสถานะความเสี่ยงของ
ผู้จดั การและการลงทุนต่างๆ ของผู้จดั การ รวมทังสาเหตุ
้
ลักษณะ และระดับของความเสี่ยง

จ. ผลการด�ำเนินงานและการประเมินค่ า
ผู้จดั การต้ อง:
1. แสดงข้ อมูลผลการด�ำเนินงานอย่างเป็ นธรรม ถูกต้ อง ตรงประเด็น ทันต่อเวลา และครบถ้ วน ผู้จดั การต้ องไม่

บิดเบือนผลการด�ำเนินงานของพอร์ ตลงทุนใด หรื อของบริ ษัทตนเอง
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2. ใช้ ราคายุตธิ รรมในตลาด เพื่อหามูลค่าการถือครองสินทรัพย์ของลูกค้ า และใช้ วิธีการสุจริ ตในการประเมินมูลค่า

ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ไม่มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จากแหล่งภายนอกซึง่ เป็ นอิสระ

ฉ. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้จดั การต้ อง:
1.

สื่อสารกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา

2.	ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยนันเป็
้ นความจริ ง

รูปแบบที่สื่อสารข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิผล

3.	รวมข้ อเท็จจริ งที่มีนยั ส�ำคัญใดๆ

หรื อกระบวนการลงทุน

4.

ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเข้ าใจได้ งา่ ย อีกทังน�
้ ำเสนอใน

ในการเปิ ดเผยหรื อให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าเกี่ยวกับบริ ษัท บุคลากรของตน การลงทุน

เปิ ดเผยรายการต่อไปนี:้
ก.	ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ใดๆ กับนายหน้ าหรื อบุคคลอื่นจากบัญชีลกู ค้ า
รายอื่น จากโครงสร้ างค่าธรรมเนียม หรื อจากเรื่ องอื่นๆ
ข.

การด�ำเนินการทางกฏหมายหรื อทางวินยั ที่มีตอ่ ผู้จดั การหรื อบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั วิ ิชาชีพ

ค.	กระบวนการลงทุน รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลาห้ ามซื ้อขาย กลยุทธ์ ปั จจัยความเสี่ยง การใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์และการก่อหนี ้ (Leverage)
ง.	ค่าธรรมเนียมการจัดการ และต้ นทุนอื่นๆ ในการลงทุนที่เรี ยกเก็บจากนักลงทุน รวมถึงรายการค่าใช้ จา่ ยที่
รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียม และวิธีการคิดค่าธรรมเนียมและต้ นทุน
จ.	ปริ มาณค่านายหน้ าใดๆ ที่มิได้ จา่ ยเป็ นตัวเงิน (Soft Commission หรื อ Bundled Commission)
สินค้ าและ/หรื อบริ การที่ได้ รับเป็ นการตอบแทน
และเปิ ดเผยว่าสินค้ าและ/หรื อบริ การเหล่านันเอื
้ ้อ
ประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าอย่างไร
ฉ.

ผลการด�ำเนินการจากการลงทุนให้ ลกู ค้ า โดยรายงานอย่างสม�่ำเสมอและภายในเวลาที่เหมาะสม

ช.

วิธีประเมินมูลค่าที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุน และการค�ำนวณมูลค่าการถือครองสินทรัพย์ของลูกค้ า

ซ.

นโยบายการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ฌ. นโยบายการจัดสรรการซื ้อขายหลักทรัพย์
ญ. ผลประกอบการของกองทุนหรื อบัญชีที่ผา่ นการทบทวนหรื อผ่านการตรวจสอบแล้ ว
ฎ. การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้ านบุคลากรหรื อองค์กรของผู้จดั การ
ฏ. กระบวนการการบริ หารความเสี่ยง
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การที่ผ้ จู ดั การน�ำหลักจรรยาบรรณนี ้ไปใช้ เพียงอย่างเดียวนัน้
ไม่เพียงพอส�ำหรับความรับผิดชอบในด้ าน
จรรยาบรรณและด้ านการก�ำกับดูแล ผู้จดั การยังต้ องมีนโยบายและขันตอนโดยละเอี
้
ยดเพื่อน�ำจรรยาบรรณนี ้
มาใช้ ปฏิบตั อิ ย่างได้ ผล ภาคผนวกนี ้เสนอแนวปฏิบตั ทิ ี่อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และรวมข้ อแนะน�ำพร้ อม
ตัวอย่างประกอบเพื่อช่วยผู้จดั การที่ต้องการน�ำจรรยาบรรณฉบับนี ้ไปใช้ ตัวอย่างเหล่านี ้อาจมิได้ ครอบคลุมทุก
กรณี ทังนี
้ ้ นโยบายและขันตอนที
้
่จ�ำเป็ นต่อการสนับสนุนจรรยาบรรณ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะของ
องค์กรแต่ละแห่ง รวมถึงสภาพแวดล้ อมด้ านกฎหมายและด้ านการก�ำกับดูแลที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่
แนวปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้เน้ นประเด็นจ�ำเพาะที่ผ้ จู ดั การควรพิจารณาเมื่อพัฒนานโยบายและขันตอนภายในของตนซึ
้
ง่
ใช้ ร่วมกับจรรยาบรรณชุดนี ้ โดยมิได้ มีจดุ มุง่ หมายที่จะครอบคลุมประเด็นหรื อแง่มมุ ทังหมดที
้
่ผ้ จู ดั การจะต้ อง
ด�ำเนินการเพื่อให้ การน�ำไปใช้ และการสนับสนุนจรรยาบรรณชุดนี ้ท�ำได้ อย่างเต็มที่

ก. ความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ า
ผู้จดั การต้ อง:
1.

ค�ำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าก่ อนประโยชน์ ของตนเอง
ผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิ่ง ผู้จดั การควรก�ำหนดนโยบายและขันตอนอย่
้
างเป็ นทางการ เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าผลประโยชน์ของลูกค้ าอยู่เหนือผลประโยชน์ของผู้จดั การในทุกแง่มมุ ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้จดั การกับ
ลูกค้ า ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) การเลือกการลงทุน ธุรกรรม การติดตาม และการเก็บรักษาทรัพย์ ผู้จดั การ
ควรใช้ ขนตอนที
ั้
่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ ที่สร้ างความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ของผู้จดั การกับ
ผลประโยชน์ของลูกค้ า และควรก�ำหนดมาตรการป้องกันด้ านการปฏิบตั งิ านที่ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ า
ผู้จดั การควรใช้ วิธีก�ำหนดค่าตอบแทนที่ท�ำให้ ผลประโยชน์ทางการเงินของลูกค้ าและผู้จดั การสอดคล้ องกัน และ
เลี่ยงเหตุจงู ใจที่อาจท�ำให้ ผ้ จู ดั การด�ำเนินการใดๆ ที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์กบั ลูกค้ า

2.

รั กษาความลับของข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าภายใต้ ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้จดั การกับลูกค้ า
ผู้จดั การต้ องเก็บข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ าหรื อแหล่งอื่นๆ
ภายใต้ บริ บทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้จดั การกับ
ลูกค้ าให้ เป็ นความลับสุดยอด โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ในหน้ าที่ด้านจรรยาบรรณ และต้ องใช้ มาตรการที่เหมาะสม
ทุกอย่างเพื่อรักษาความลับนัน้ ผู้จดั การต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่นี ้เมื่อได้ รับข้ อมูลลับภายใต้ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า หรื อ
เมื่อผู้จดั การได้ รับมอบหมายในการท�ำธุรกิจหรื อท�ำธุรกรรมส่วนตัวให้ ลกู ค้ า ผู้จดั การควรสร้ างนโยบายการรักษา
ความลับที่ระบุวิธีการรวบรวม จัดเก็บ ปกป้อง และใช้ งานข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ า
หน้ าที่ในการรักษาความลับย่อมไม่อยูเ่ หนือหน้ าที่ (และข้ อบังคับทางกฎหมายในบางกรณี) ในการรายงาน
กิจกรรมต้ องสงสัยในบัญชีลกู ค้ าให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทราบ และเมื่อเห็นสมควร ผู้จดั การควรพิจารณาจัด
ท�ำเอกสารว่าด้ วยนโยบายต่อต้ านการฟอกเงิน และบังคับใช้ นโยบายนันเพื
้ ่อป้องกันมิให้ องค์กรของตนเป็ นแหล่ง
ฟอกเงินหรื อเป็ นแหล่งเงินทุนให้ แก่กิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
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3. ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วมในความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการรั บของขวัญใดๆ

ที่อาจเป็ นเหตุให้ เชื่อได้ ว่า
จะมีผลกระทบต่ อความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง หรื อความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ า

การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรองในสถานการณ์ตา่ งๆ ถือเป็ นหน้ าที่สว่ นหนึง่ ของ
ผู้จดั การในการรักษาผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้ ง ผู้จดั การต้ องปฏิเสธของ
ขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรองที่มีมลู ค่าสูงเกินควรจากบริ ษัทผู้ให้ บริ การ บริ ษัทที่เป็ นเป้าหมายการลงทุน หรื อผู้ร่วม
ท�ำธุรกิจอื่นๆ ผู้จดั การควรก�ำหนดมูลค่าสูงสุดของของขวัญและการเลี ้ยงรับรองที่ยอมรับได้ และควรศึกษากฎ
ระเบียบท้ องถิ่นซึง่ อาจมีการก�ำหนดมูลค่าสูงสุดไว้ ด้วยเช่นกัน
ผู้จดั การควรจัดท�ำนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จ�ำกัดการรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองได้ เฉพาะรายการ
ที่มีมลู ค่าต�่ำเท่านัน้ ผู้จดั การควรพิจารณาก�ำหนดวงเงินที่ชดั เจนส�ำหรับการรับของขวัญ (เช่น มูลค่าต่อระยะ
เวลาต่อผู้ให้ บริ การ) และห้ ามรับของขวัญใดๆ ที่เป็ นเงินสด ควรก�ำหนดให้ พนักงานลงบันทึกการรับของขวัญ
หรื อการเลี ้ยงรับรองใดๆ และเปิ ดเผยต่อผู้จดั การโดยผ่านหัวหน้ างานของตน ฝ่ ายงานก�ำกับดูแลของบริ ษัท หรื อ
ผู้บริ หารระดับสูง
บทบัญญัตินี ้มิได้ มีไว้ เพื่อขัดขวางผู้จดั การในการรักษาความสัมพันธ์ตา่ งๆ ทางธุรกิจที่มีตอ่ ลูกค้ าตราบเท่าที่มีการ
จัดการควบคุมและเปิ ดเผยถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น

ข. กระบวนการลงทุนและการด�ำเนินการ
ผู้จดั การต้ อง:
1.

ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรและใช้ วจิ ารณญาณในการตัดสินใจเมื่อจัดการสินทรั พย์ ของลูกค้ า
ผู้จดั การต้ องแสดงความระมัดระวังและความรอบคอบที่จ�ำเป็ นต่อภาระหน้ าที่ที่มีกบั ลูกค้ า ความรอบคอบย่อม
ต้ องอาศัยความระมัดระวังและวิจารณญาณ การปฏิบตั งิ านด้ วยความรอบคอบจึงต้ องใช้ ความระมัดระวัง ทักษะ
และความพากเพียรในระดับที่บุคคลซึ่งมีบทบาทเหมือนกันและคุ้นเคยกับการปฏิบตั ิงานดังกล่าวพึงกระท� ำ
ภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน ในบริ บทของการบริ หารจัดการกลุม่ หลักทรัพย์ (พอร์ ตโฟลิโอ) ของลูกค้ า การ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรอบคอบต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ได้ ท�ำไว้ กบั ลูกค้ า และต้ องมีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ส่วนการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวังนัน้ ผู้จดั การต้ องด�ำเนินการอย่าง
รอบคอบและมีดลุ พินิจเพื่อไม่ท�ำให้ ลกู ค้ าเสียหาย

2. ไม่ เข้ าร่ วมในการปฏิบต
ั ใิ ดๆ ที่มีจุดประสงค์ เพื่อบิดเบือนราคา หรื อสร้ างปริมาณการซือ้ ขายเทียม โดย

มีเจตนาเพื่อชีน้ �ำผู้มีส่วนร่ วมในตลาด

ในเขตอ�ำนาจรัฐเกือบทุกแห่งนันถื
้ อว่าการสร้ างราคาหลักทรัพย์เป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย และท�ำให้ นกั ลงทุน
ทุกคนเสียประโยชน์เพราะเป็ นการขัดขวางการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของกลไกตลาดการเงิน และท�ำให้
นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมัน่
การสร้ างราคาหลักทรัพย์คือการบิดเบือนราคาหรื อมูลค่าหลักทรัพย์ หรื อการสร้ างปริ มาณการซื ้อขายเทียมโดย
มีเจตนาหลอกลวงบุคคลหรื อหน่วยงานที่ต้องพึง่ พาข้ อมูลในตลาด
การกระท�ำดังกล่าวอาจประกอบไปด้ วย
ธุรกรรมที่หลอกลวงผู้มีสว่ นร่วมในตลาดด้ วยการบิดเบือนกลไกการก�ำหนดราคาของตราสารทางการเงิน หรื อ
การปล่อยข่าวลือหรื อข้ อมูลที่ท�ำให้ เกิดความเข้ าใจผิด การสร้ างราคาหลักทรัพย์ผา่ นการซื ้อขายรวมถึง (แต่ไม่
จ�ำกัดเพียง) ธุรกรรมที่บดิ เบือนราคาหรื อสร้ างปริ มาณการซื ้อขายเทียม เพื่อสร้ างภาพว่ามีกิจกรรมหรื อมีการ
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
เคลื่อนไหวของราคาตราสารทางการเงิน (เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์สภาพคล่องต�่ำในช่วงปลายงวดบัญชีที่
วัดผลงาน เพื่อผลักดันให้ ราคาสูงขึ ้นซึง่ จะท�ำให้ ผลการด�ำเนินงานของผู้จดั การดูดีขึ ้น) รวมถึงการสร้ างสถานะ
ในตราสารทางการเงินใดเป็ นปริ มาณมากโดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์และบิดเบือนราคาสินทรัพย์และ/หรื อ
ตราสารอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ อง การสร้ างราคาหลักทรัพย์ผา่ นข่าวสาร รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) การเผยแพร่
ข่าวลือเพื่อกระตุ้นให้ บคุ คลอื่นซื ้อขาย และการกดดันนักวิเคราะห์ที่จดั ท�ำบทวิเคราะห์เผยแพร่ให้ จดั อันดับหรื อให้
ค�ำแนะน�ำหลักทรัพย์ในลักษณะที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้จดั การหรื อลูกค้ าของผู้จดั การ
3. ปฏิบต
ั ติ ่ อลูกค้ าทุกรายอย่ างเป็ นธรรมและเป็ นกลางในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

แนะน�ำเกี่ยวกับการลงทุน หรื อการด�ำเนินการด้ านการลงทุน

การให้ คำ�

เพื่อรักษาความไว้ เนื ้อเชื่อใจของลูกค้ า ผู้จดั การต้ องปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลาง ผู้จดั การ
ต้ องไม่ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ ารายใดเป็ นพิเศษอันน�ำมาซึง่ ความเสียหายแก่ลกู ค้ ารายอื่น อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ลูกค้ า
อาจยอมเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มส�ำหรับบริ การที่ดีขึ ้น หรื อบริ การและผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีไว้ ส�ำหรับลูกค้ าเฉพาะ
รายที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่านัน้ (เช่น กองทุนบางกองอาจเปิ ดขายให้ แก่ลกู ค้ าที่มีสนิ ทรัพย์สงู กว่าระดับที่ก�ำหนด) วิธี
ปฏิบตั เิ หล่านี ้สามารถกระท�ำได้ ตราบเท่าที่มีการเปิ ดเผยและเสนอให้ ให้ ลกู ค้ าทุกราย
บทบัญญัตินี ้มิได้ มีเจตนาที่จะปิ ดกันโอกาสของผู
้
้ จดั การในการเสนอข้ อตกลงการลงทุนเสริ มซึง่ เอื ้อประโยชน์ต่อ
นักลงทุนเฉพาะรายเป็ นพิเศษ เช่น ข้ อตกลงพิเศษในจดหมายแนบ (Side-letter) ข้ อตกลงร่วมลงทุนแบบพ่วง
(Sidecar) หรื อสิทธิในการขายพ่วงหุ้นให้ แก่บค
ุ คลภายนอก (Tag-along) ตราบเท่าที่มีการจัดสรรโอกาส
ดังกล่าวอย่างเป็ นธรรมให้ แก่ลกู ค้ าที่มีสถานะเหมือนกันและเหมาะสมที่จะได้ รับโอกาสนี ้
4.

มีเหตุผลที่เหมาะสมและเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน
ผู้จดั การต้ องปฏิบตั ิด้วยความรอบคอบและแน่ใจว่าการตัดสินใจของตนมีเหตุผลที่เหมาะสมและเพียงพอก่อน
ลงมือด�ำเนินการในนามของลูกค้ า ผู้จดั การต้ องวิเคราะห์โอกาสการลงทุนที่สนใจ และด�ำเนินการลงทุนหลัง
จากได้ ตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนันแล้
้ วเท่านัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการลงทุนหรื อ
กลยุทธ์นนๆ
ั ้ การวิเคราะห์ดงั กล่าวย่อมขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบและกลยุทธ์ที่ผ้ จู ดั การใช้ เช่น ผู้จดั การที่ใช้ กลยุทธ์เชิงรับ
จะมีหลักปฏิบตั ิในการลงทุนที่แตกต่างอย่างมากจากผู้จดั การที่ใช้ กลยุทธ์เชิงรุก
ผู้จดั การสามารถใช้ งานวิจยั จากบริ ษัทอื่นได้ ตราบเท่าที่ผ้ ูจดั การได้ ใช้ ความพยายามและความพากเพียรตาม
สมควรในการตรวจพิจารณาว่างานวิจยั นันอยู
้ บ่ นพื ้นฐานที่สมเหตุสมผล เมื่อประเมินบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน
ผู้จดั การควรพิจารณาสมมติฐานที่ใช้ ความละเอียดถี่ถ้วนของการวิเคราะห์
ความทันต่อเหตุการณ์ของข้ อมูล
ตลอดจนความเป็ นกลางและความเป็ นอิสระของแหล่งข้ อมูล
ผู้จดั การควรเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในหลักทรัพย์ที่ลงทุนและในกลยุทธ์ที่ใช้ ลงทุนในนามของลูกค้ า ผู้จดั การควร
เข้ าใจโครงสร้ างและหน้ าที่ของหลักทรัพย์ วิธีการที่ใช้ ซื ้อขาย สภาพคล่อง และความเสี่ยงอื่นใดของหลักทรัพย์
(รวมทังความเสี
้
่ยงจากคูส่ ญ
ั ญา)
ผู้จดั การที่ใช้ กลยุทธ์ การลงทุนขันสู
้ งและซับซ้ อนควรเข้ าใจโครงสร้ างและจุดอ่อนที่อาจมีของกลยุทธ์ ดงั กล่าว
และสื่อสารสิง่ เหล่านี ้ให้ ลกู ค้ าทราบในรูปแบบที่เข้ าใจง่าย เช่น เมื่อใช้ กลยุทธ์ส�ำหรับตราสารอนุพนั ธ์ที่มีความ
ซับซ้ อน ผู้จดั การควรทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และท�ำการวิเคราะห์ด้านสถิติ (เช่น การทดสอบภาวะวิกฤต หรื อ
Stress Test) เพื่อพิจารณาว่า กลยุทธ์จะใช้ ได้ ผลอย่างไรภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ การตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนอย่างเพียงพอจะช่วยให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนส�ำหรับลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก ค�ำแนะน�ำและแนวปฏิบตั ิ
5. เมื่อบริ หารกลุ่มหลักทรั พย์ (พอร์ ตโฟลิโอ)
รู ปแบบที่เป็ นการเฉพาะ:

หรื อบริหารกองทุนร่ วมภายใต้ ข้อก�ำหนด กลยุทธ์ หรื อ

ก. ดำ� เนินการเกี่ยวกับการลงทุนเฉพาะที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และข้ อจ�ำกัดของกลุ่มหลักทรั พย์
หรื อกองทุนดังกล่ าวตามที่ระบุไว้ เท่ านัน้
เมื่อผู้จดั การได้ รับค�ำสัง่ จ�ำเพาะจากลูกค้ า หรื อเมื่อเสนอผลิตภัณฑ์เช่นกองทุนร่วมโดยที่ผ้ จู ดั การไม่ทราบ
ถึงสภาพทางการเงินของลูกค้ าแต่ละรายเป็ นการเฉพาะ ผู้จดั การต้ องบริ หารกองทุนหรื อกลุม่ หลักทรัพย์
ในกรอบค�ำสัง่ หรื อกลยุทธ์ที่ระบุไว้ ลูกค้ าต้ องสามารถประเมินความเหมาะสมของกองทุนหรื อกลยุทธ์ด้วย
ตนเองได้ นอกจากนัน้ ลูกค้ าต้ องมัน่ ใจได้ วา่ ผู้จดั การจะไม่เบี่ยงเบนจากค�ำสัง่ หรื อกลยุทธ์ที่ระบุหรื อตกลงกัน
ไว้ เมื่อเหตุการณ์หรื อโอกาสในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับที่ท�ำให้ ผ้ จู ดั การต้ องการความยืดหยุน่
เพื่อใช้ ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ความยืดหยุน่ นันไม่
้ ถือว่าไม่เหมาะสม แต่ผ้ จู ดั การและลูกค้ าควร
ท�ำความเข้ าใจและตกลงเกี่ยวกับความยืดหยุน่ นันอย่
้ างชัดเจน วิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ (Best Practices) คือให้
ผู้จดั การเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ให้ เปิ ดเผยในรายงานที่เสนอ
ต่อลูกค้ าตามปกติ
ข. เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเพียงพอเพื่อให้ นักลงทุนสามารถพิจารณาได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรู ป
แบบการลงทุนหรื อกลยุทธ์ ท่ ผี ้ ูจดั การเสนอมานัน้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตนหรื อไม่
เพื่อให้ ลกู ค้ ามีโอกาสประเมินความเหมาะสมของการลงทุน ผู้จดั การต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยั ส�ำคัญใดๆ ในกลยุทธ์หรื อรูปแบบการลงทุนที่น�ำเสนอ
โดยต้ องให้ ข้อมูลล่วงหน้ า
เป็ นระยะเวลาพอสมควรก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และควรให้ เวลาลูกค้ าในการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงที่เสนอมานี ้มากพอที่จะได้ ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจจ�ำเป็ นได้ หากผู้จดั การตัดสินใจด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรื อรูปแบบการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ลูกค้ าควรได้ รับอนุญาตให้ ไถ่ถอนการลงทุน
ของตนได้ หากต้ องการโดยไม่ต้องเสียค่าปรับที่ไม่เหมาะสม
6. ในการบริ หารบัญชีเดี่ยวของลูกค้ า
นามของลูกค้ า:

ก่ อนให้ คำ� แนะน�ำในการลงทุนหรื อด�ำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนใน

ก. ให้ ประเมินและท�ำความเข้ าใจวัตถุประสงค์ การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ระยะเวลาการ
ลงทุน ความต้ องการสภาพคล่ อง ข้ อจ�ำกัดทางการเงิน สถานการณ์ เฉพาะใดๆ ของลูกค้ า (เช่ น
ปั จจัยด้ านภาษี ข้ อจ�ำกัดด้ านกฎหมายและการก�ำกับดูแล ฯลฯ) และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของ
ลูกค้ าที่อาจส่ งผลต่ อนโยบายการลงทุน
ก่อนด�ำเนินการลงทุนใดๆ ให้ ลกู ค้ า ผู้จดั การต้ องท�ำตามขันตอนที
้
่จ�ำเป็ นเพื่อท�ำความเข้ าใจและประเมิน
สภาพทางการเงินของลูกค้ า ข้ อจ�ำกัด และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง หากไม่มีความเข้ าใจในสภาพการณ์ของ
ลูกค้ า ผู้จดั การจะไม่สามารถเลือกและใช้ กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมได้ ตามหลักการแล้ ว ลูกค้ าแต่ละราย
จะมีถ้อยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement หรื อ IPS) ที่ระบุระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (ทังด้
้ านความสามารถและความเต็มใจของลูกค้ าที่จะรับความเสี่ยง) ผลตอบแทนที่ต้องการ
ระยะเวลาในการลงทุน ความต้ องการสภาพคล่อง หนี ้สิน ข้ อพิจารณาด้ านภาษี และสภาวะแวดล้ อมทาง
กฎหมาย การก�ำกับดูแล และสถานการณ์พิเศษอื่นๆ
จุดมุง่ หมายของการมีถ้อยแถลงนโยบายการลงทุนคือ เพื่อให้ ผ้ จู ดั การมีแผนกลยุทธ์ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อเป็ นแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละราย ผู้จดั การควรหาโอกาสทบทวนนโยบาย
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
การลงทุนส�ำหรับลูกค้ าแต่ละราย ให้ ค�ำแนะน�ำในการชี ้แจงนโยบายการลงทุน และหารื อกับลูกค้ าเกี่ยวกับ
เทคนิคและกลยุทธ์ตา่ งๆ ที่จะใช้ เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายการลงทุนของลูกค้ า ผู้จดั การควรทบทวนนโยบาย
การลงทุนของลูกค้ าร่วมกับลูกค้ าแต่ละรายอย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อเมื่อใดก็ตามที่บง่ ชี ้ว่าอาจจ�ำเป็ นต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์
ข้ อมูลที่อยู่ในถ้ อยแถลงนโยบายการลงทุนจะช่วยให้ ผ้ จู ดั การประเมินได้ ว่ากลยุทธ์ หรื อหลักทรัพย์ตวั ใดตัว
หนึง่ เหมาะสมกับลูกค้ าหรื อไม่ (ในบริ บทรวมของกลุม่ หลักทรัพย์ของลูกค้ า) อีกทังยั
้ งถือเป็ นพื ้นฐานในการ
จัดสรร สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของลูกค้ า (หมายเหตุ: ในบางกรณีลกู ค้ าจะก�ำหนดการจัดสรรการลงทุนเชิง
กลยุทธ์เอง แต่บางกรณีหน้ าที่นี ้จะถูกมอบหมายให้ แก่ผ้ จู ดั การ) นอกจากนี ้ ในถ้ อยแถลงนโยบายการลงทุน
ยังควรระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้จดั การในการบริ หารสินทรัพย์ของลูกค้ า และก�ำหนดระยะ
เวลาส�ำหรับการทบทวนและการประเมินนโยบาย ผู้จดั การควรตกลงกับลูกค้ าเรื่ องดัชนีชี ้วัดที่เหมาะสม หรื อ
เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ วดั ผลการด�ำเนินงานของผู้จดั การ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ของขันตอนการประเมิ
้
น
ผลการด�ำเนินงาน (เช่น เวลาที่ควรเริ่ มวัดผลการด�ำเนินงาน)
ข. ให้ ประเมินว่ าการลงทุนนัน้ เหมาะสมต่ อสถานการณ์ ทางการเงินของลูกค้ าหรื อไม่
ผู้จดั การต้ องประเมินการด�ำเนินการด้ านการลงทุนและกลยุทธ์โดยค�ำนึงถึงสภาวะแวดล้ อมของลูกค้ าแต่ละ
ราย การลงทุนแต่ละประเภทไม่ได้ เหมาะสมส�ำหรับลูกค้ าทุกราย ผู้จดั การมีหน้ าที่ในการตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่ากลุม่ หลักทรัพย์ของลูกค้ าประกอบไปด้ วยการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมเท่านัน้ ตามหลัก
การแล้ ว การลงทุนแต่ละครัง้ ควรถูกประเมินโดยพิจารณาสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของลู
้
กค้ า ซึง่ อาจรวม
ถึงสินทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นบัญชีกบั ผู้จดั การก็ได้ ตราบเท่าที่ผ้ จู ดั การมีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่านันและข้
้
อมูล
นันได้
้ ถกู ระบุไว้ อย่างชัดเจนในถ้ อยแถลงนโยบายการลงทุนของลูกค้ า

ค. การซือ้ ขายหลักทรั พย์
ผู้จดั การต้ อง:
1. ไ ม่ ด�ำ เนิ น การหรื อ เป็ นเหตุ ใ ห้ ผ้ ู อ่ ื น ด�ำ เนิ น การโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะที่มี ส าระ
ส�ำคัญ (Material Nonpublic Information) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อมูลค่ าของหลักทรั พย์ ลงทุนที่ซือ้

ขายในสาธารณะ

การซื ้อขายโดยอาศัยข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญนัน้
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายในเกือบทุก
เขตอ�ำนาจรัฐ และเป็ นการท�ำลายความเชื่อมัน่ ในตลาดทุน สถาบัน และผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการลงทุน และ
ท�ำให้ เกิดมุมมองว่าผู้ที่อยู่วงในและเข้ าถึงข้ อมูลได้ เป็ นพิเศษนัน้ สามารถหาประโยชน์ อย่างไม่เป็ นธรรมจาก
สาธารณชนผู้ลงทุนทัว่ ไปได้ แม้ วา่ การซื ้อขายโดยอาศัยข้ อมูลดังกล่าวอาจสร้ างผลก�ำไรในระยะสัน้ แต่ในระยะ
ยาวแล้ วจะท�ำให้ บคุ คลหรื ออาชีพนี ้เสียหายในองค์รวม เนื่องด้ วยนักลงทุนจะหลีกเลี่ยงตลาดทุนเพราะเห็นว่ามี
ความไม่เป็ นธรรมและมีการถูกเอาเปรี ยบจากคนวงในที่ร้ ูข้อมูล
เขตอ�ำนาจรัฐและระบบการก�ำกับดูแลแต่ละแห่งอาจนิยามค�ำว่า “สาระส�ำคัญ” แตกต่างกัน แต่โดยทัว่ ไปแล้ ว
ข้ อมูลจะถือว่ามี “สาระส�ำคัญ” ถ้ านักลงทุนที่มีเหตุผลน่าจะมองว่าข้ อมูลนันมี
้ ความส�ำคัญ หรื อถ้ าข้ อมูลนัน้
สามารถท�ำให้ องค์ประกอบของข้ อมูลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปได้ ข้ อมูลจะถือว่า “ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสู่
สาธารณะ” จนกว่าจะได้ รับการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไปในตลาด (มิใช่กบั กลุม่ นักลงทุนบางกลุม่ )
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ภาคผนวก ค�ำแนะน�ำและแนวปฏิบตั ิ
ผู้จดั การต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบขันตอนของฝ่
้
ายก�ำกับดูแล เช่น สร้ างสิง่ กีดขวางข้ อมูล (เช่น Fire wall) เพื่อ
ป้องกันการเปิ ดเผยและการใช้ ข้อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญในทางที่ผิด
ในหลายกรณี
การซื ้อขายที่ยงั ไม่เสร็จสิ ้น และการถือครองของลูกค้ าหรื อของกองทุน อาจถือได้ วา่ เป็ นข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญ ผู้จดั การต้ องแน่ใจว่าได้ เก็บข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ นอกจากนี ้ ข้ อมูลการ
ควบรวมกิจการก่อนการประกาศสู่สาธารณะถือเป็ นข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญเช่นกัน
เมื่อใดก็ตามที่ผ้ จู ดั การได้ รับข้ อมูลเฉพาะของบริ ษัท ผู้จดั การต้ องประเมินข้ อมูลนันและพิ
้
จารณาว่าตรงกับค�ำ
นิยามของข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญหรื อไม่
บทบัญญัตินี ้มิได้ ขดั ขวางผู้จดั การในการใช้ ทฤษฎีโมเสค (Mosaic Theory) ซึง่ หมายถึงการเชื่อมโยง
ข้ อมูลต่างๆ ที่เป็ นข้ อมูลสาธารณะที่มีสาระส�ำคัญ กับข้ อมูลที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
(Nonmaterial Nonpublic Information) เพื่อหาข้ อสรุ ปที่สามารถน�ำไปด�ำเนินการได้
2.

ให้ ลำ� ดับความส�ำคัญของการลงทุนที่ทำ� ในนามลูกค้ าก่ อนการลงทุนที่เอือ้ ประโยชน์ ต่อผู้จดั การเอง
ผู้จดั การต้ องไม่ท�ำการซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ ตนเองก่อนท�ำธุรกรรมในหลักทรัพย์เดียวกันให้ แก่ลกู ค้ า กิจกรรม
การลงทุนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้จดั การ จะต้ องไม่สง่ ผลด้ านลบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ า ห้ ามผู้จดั การมีสว่ นใน
กิจกรรมการซื ้อขายที่ท�ำให้ ลกู ค้ าเสียเปรี ยบ (เช่น การซื ้อขายตัดหน้ าลูกค้ า)
ในข้ อตกลงหรื อแผนการลงทุนบางประเภท เช่น หุ้นส่วนจ�ำกัดหรื อกองทุนร่วม (Pooled Fund) ผู้จดั การ
อาจมีการน�ำเงินทุนของตนไปลงร่วมเสี่ยงพร้ อมกับเงินทุนของลูกค้ า เพื่อให้ ผลประโยชน์ของตนและของลูกค้ า
สอดคล้ องกัน ข้ อตกลงเหล่านี ้อนุญาตให้ ท�ำได้ ก็ตอ่ เมื่อลูกค้ าไม่เสียเปรี ยบ
ผู้จดั การควรพัฒนานโยบายและขันตอนที
้
่เหมาะสมเพื่อติดตามหรื อจ�ำกัดการซื ้อขายส่วนบุคคลของพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้จดั การควรให้ พนักงานขออนุมตั กิ ่อนลงทุนเป็ นการส่วนตัวในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) หรื อในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในวงจ�ำกัด (private placement)
ผู้จดั การควรพัฒนานโยบายและกระบวนการที่ถกู ออกแบบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธุรกรรมของลูกค้ าต้ องมาก่อนธุรกรรม
ของพนักงานหรื อของบริ ษัท วิธีหนึง่ คือการจัดท�ำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องจ�ำกัดการท�ำธุรกรรม (restricted
list) และ/หรื อ บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามการท�ำธุรกรรม (watch list) ส�ำหรับหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ า
ถือครองอยูใ่ นบัญชี หรื อหลักทรัพย์ที่อาจมีการซื ้อขายในนามของลูกค้ าในอนาคตอันใกล้ โดยพนักงานต้ องขอ
อนุมตั กิ ่อนซื ้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี ้ ผู้จดั การอาจขอให้ พนักงานส่งส�ำเนาเอกสาร
ยืนยันการซื ้อขาย (trade confirmations) ในแต่ละไตรมาส และรายงานประจ�ำปี เกี่ยวกับการถือครองส่วน
บุคคลให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแล

3. ใช้ ค่านายหน้ าที่เกิดจากการซือ้ ขายของลูกค้ า

เพื่อจ่ ายเป็ นค่ าสินค้ าหรื อบริการเกี่ยวกับการลงทุนซึ่ง
ช่ วยผู้จดั การโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเท่ านัน้ มิใช่ เพื่อใช้ ในการบริหารงานของบริษัท

ผู้จดั การต้ องตระหนักว่าค่านายหน้ าที่ลกู ค้ าจ่าย (และผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้ รับเป็ นการตอบแทนจากค่านายหน้ า
นัน้ ) เป็ นทรัพย์สนิ ของลูกค้ า ดังนัน้ ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามที่ได้ มาจากการจ่ายค่านายหน้ านัน้ จะต้ องตกเป็ น
ของลูกค้ า
ในการพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่ได้ มาจากค่านายหน้ าของลูกค้ านันเหมาะสมหรื
้
อไม่ ผู้จดั การต้ องพิจารณาว่า
ผลประโยชน์นนจะช่
ั ้ วยผู้จดั การในกระบวนการตัดสินใจการลงทุนโดยตรงหรื อไม่ กระบวนการตัดสินใจการลงทุน
อาจเป็ นกระบวนการเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้จดั การใช้ เพื่อให้ ค�ำแนะน�ำด้ าน
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
การลงทุนให้ แก่ลกู ค้ า กระบวนการดังกล่าวรวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์การซื ้อขายและความ
เสี่ยง การเลือกหลักทรัพย์ การเลือกนายหน้ า การจัดสรรการลงทุน และ การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ผู้จดั การบางรายเลือกที่จะไม่ใช้ คา่ นายหน้ าที่มิใช่ตวั เงิน (Soft Commission หรื อ Soft Dollar) เพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจมี ผู้จดั การควรเปิ ดเผยนโยบายของตนเกี่ยวกับวิธีประเมิน
ผลประโยชน์ และวิธีใช้ ผลประโยชน์นนเพื
ั ้ ่อให้ เกิดประโยชน์แก่ลกู ค้ า ผู้จดั การควรเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบหากมี
การใช้ ข้อตกลง Soft Commission หรื อ Bundled Brokerage ผู้จดั การควรเลือกปฏิบตั ติ ามวิธีปฏิบตั ทิ ี่
ดีที่สดุ ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้ และการรายงานข้ อตกลงดังกล่าว ซึง่ ดูได้ ในคูม่ ือ CFA Institute Soft

Dollar Standards.
4.

เพิ่มมูลค่ าสูงสุดให้ กลุ่มหลักทรั พย์ ของลูกค้ า โดยการหาวิธีท่ ดี ที ่ สี ุดในการท�ำธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ า
เมื่อท�ำการซื ้อขายให้ ลกู ค้ า
ผู้จดั การมีหน้ าที่หาวิธีด�ำเนินธุรกรรมนันภายใต้
้
เงื่อนไขที่ดีที่สดุ และเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้ แก่กลุม่ หลักทรัพย์ของลูกค้ าแต่ละราย (โดยยึดผลลัพธ์โดยรวมที่ดีที่สดุ ) ผู้จดั การต้ องหาเงื่อนไขที่ให้
ประโยชน์สงู สุดในการซื ้อขายให้ แก่ลกู ค้ า ภายใต้ ลกั ษณะเฉพาะของธุรกรรมนัน้ (เช่น ขนาดของธุรกรรม ลักษณะ
ของตลาด สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และประเภทของหลักทรัพย์) อีกทัง้ ผู้จดั การยังต้ องตัดสินใจว่านายหน้ า
รายใดหรื อแหล่งซื ้อขายใด จะช่วยให้ ด�ำเนินการได้ ดีที่สดุ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราค่านายหน้ า จังหวะ
ในการซื ้อขาย และความสามารถของนายหน้ าในการปกปิ ดชื่อ ลดการซื ้อขายที่ไม่สมบูรณ์ และจ�ำกัดผลกระทบ
ต่อตลาดให้ น้อยที่สดุ
เมื่อลูกค้ าระบุให้ ผ้ จู ดั การวางค�ำสัง่ ซื ้อขายผ่านนายหน้ ารายใดรายหนึง่ หรื อผ่านนายหน้ าประเภทใดประเภทหนึง่
เป็ นการเฉพาะเจาะจง ผู้จดั การควรแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่า การจ�ำกัดทางเลือกของผู้จดั การในการสรรหานายหน้ า
อาจท�ำให้ ลกู ค้ าไม่ได้ รับการด�ำเนินการที่ดีที่สดุ ผู้จดั การควรขอให้ มีการตอบรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ า
เมื่อได้ รับข้ อมูลดังกล่าว

5. จด
ั ท�ำนโยบายเพื่อให้ ม่ ันใจว่ าการจัดสรรการซือ้ ขายให้ กับกลุ่มบัญชีลูกค้ านัน้

และเที่ยงตรง

เป็ นไปอย่ างเป็ นธรรม

เมื่อส่งค�ำสัง่ การซื ้อขายให้ ลกู ค้ า ผู้จดั การต้ องจัดสรรการซื ้อขายอย่างเป็ นธรรมเพื่อไม่ให้ บญ
ั ชีลกู ค้ าบางรายได้
รับการซื ้อขายก่อนเป็ นประจ�ำ หรื อได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ หากเป็ นไปได้ ผู้จดั การควรรวบรวมรายการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ให้ เป็ นธุรกรรมขนาดใหญ่ (Block Trade) และจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนด้ วยการใช้ ราคาเฉลี่ยหรื อ
วิธีการอื่น เพื่อให้ แน่ใจว่าการจัดสรรเป็ นธรรมและมีความเสมอภาค ส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อ
ประชาชนในครัง้ แรกหรื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อๆ ไปนัน้ ผู้จดั การควรพยายามตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ลูกค้ า
ทุกรายมีโอกาสได้ ร่วมเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อผู้จดั การไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์
มากพอที่จะจัดสรรต่อให้ กบั ลูกค้ าทุกรายที่มีสทิ ธิ์ ผู้จดั การต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีลกู ค้ ารายใดรายหนึง่ ที่
ได้ รับการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษ และควรสร้ างระบบที่ชว่ ยให้ แน่ใจว่าหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มีการจัดสรรอย่างเป็ นธรรม
(เช่น ตามสัดส่วน) นโยบายการจัดสรรการซื ้อขายของผู้จด
ั การ ควรระบุชดั เจนถึงวิธีจดั การกับหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายต่อประชาชนในครัง้ แรก และหลักทรัพย์ที่เสนอขายในวงจ�ำกัด

14

WWW.CFAINSTITUTE.ORG

ภาคผนวก ค�ำแนะน�ำและแนวปฏิบตั ิ

ง. การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ติ าม และการสนับสนุน
ผู้จดั การต้ อง:
1. พฒ
ั นาและดูแลนโยบายและขัน้ ตอนต่ างๆ

เพื่อให้ แน่ ใจว่ ากิจกรรมของตนเป็ นไปตามบทบัญญัตใิ น
หลักจรรยาบรรณชุดนี ้ และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดด้ านกฎหมายและการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมด

นโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบัติตามที่ละเอียดและมี ผลบังคับใช้ ทั่วทัง้ บริ ษัทเป็ นเครื่ องมื อส� ำคัญที่ จะท�ำให้
ผู้จดั การปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดด้ านกฎหมายเมื่อบริ หารสินทรัพย์ของลูกค้ า นอกจากนี ้ แนวคิดพื ้นฐานที่อิงหลัก
จริ ยธรรมที่รวมอยูใ่ นจรรยาบรรณชุดนี ้ ควรถูกน�ำไปปฏิบตั ผิ า่ นการใช้ นโยบายและขันตอนที
้
่ชดั เจน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามที่จดั ท�ำเป็ นเอกสาร จะช่วยให้ ผ้ จู ดั การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ แจกแจงไว้
ในจรรยาบรรณ และท�ำให้ แน่ใจได้ วา่ การปฏิบตั งิ านในแต่ละวันของบริ ษัทสอดคล้ องกับมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ ในจรรยาบรรณ ทังนี
้ ้ แผนงานการปฏิบตั ติ ามที่เหมาะสม การควบคุมภายใน และเครื่ องมือประเมินตนของ
ผู้จดั การแต่ละราย ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริ ษัท และลักษณะธุรกิจการบริ หารการลงทุนของ
บริ ษัทนัน้
2. แต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่กำ� กับดูแลซึ่งรั บผิดชอบการด�ำเนินนโยบายและขัน
้ ตอนต่ างๆ

ตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องบริษัทผู้จดั การหรื อบุคลากร

และรั บผิดชอบการ

แผนงานการปฏิบตั ติ ามที่ใช้ ได้ ผลนัน้ ต้ องอาศัยเจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลที่แต่งตังโดยผู
้
้ จดั การ โดยต้ องเป็ นผู้ซงึ่ มี
ความรู้ความสามารถ เชื่อถือได้ และมีอ�ำนาจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตน ผู้จดั การอาจแต่งตังพนั
้ กงานที่มีอยู่
เดิมให้ ท�ำหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแล หรื ออาจจ้ างบุคคลต่างหากเพื่อท�ำหน้ าที่ดงั กล่าว หรื ออาจจัดให้ มีทงั ้
แผนกที่ท�ำหน้ าที่ก�ำกับดูแล ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดและความซับซ้ อนในการปฏิบตั งิ านของผู้จดั การ หากเป็ นไปได้
เจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลควรเป็ นอิสระจากบุคลากรฝ่ ายการลงทุนและฝ่ ายปฏิบตั กิ าร และควรขึ ้นตรงต่อประธาน
ฝ่ ายบริ หารสูงสุด (CEO) หรื อคณะกรรมการบริ หาร
เจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลและผู้บริ หารระดับสูงควรแจ้ งให้ พนักงานทุกคนทราบอย่างชัดเจนอยูเ่ สมอว่า การยึดถือ
นโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามเป็ นสิง่ ส�ำคัญ และผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝื นจะต้ องรับผิดชอบต่อการกระท�ำดังกล่าว
ผู้จดั การควรพิจารณาให้ พนักงานทังหมดยื
้
นยันว่าได้ รับส�ำเนาของชุดจรรยาบรรณ (รวมถึงการแก้ ไขที่ส�ำคัญที่
อาจมีในภายหลัง) และตอบรับว่าตนได้ เข้ าใจและตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม และตกลงว่าจะรายงานให้ เจ้ าหน้ าที่ที่
ก�ำกับดูแลทราบหากสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ เจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลควรมีขนตอนการฝึ
ั้
กอบรมพนักงาน
ที่เหมาะสม และจัดให้ มีการประเมินตนเองในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีปฏิบตั ิ
เหล่านัน้
หนึง่ ในหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแล คือการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัทและพนักงาน เพื่อให้ แน่ใจว่า
ผลประโยชน์ของลูกค้ าได้ รับล�ำดับความส�ำคัญสูงสุด ทังนี
้ ้ เนื่องจากบุคลากร กฎระเบียบ วิธีท�ำธุรกิจ และ
ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนันบทบาทของเจ้
้
าหน้ าที่ก�ำกับดูแล (โดยเฉพาะบทบาทในการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว) จึงมีความส�ำคัญเป็ นอย่างมาก
เจ้ าหน้ าที่ก�ำกับดูแลควรบันทึกและเร่งจัดการอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการฝ่ าฝื นระเบียบ และท�ำงานร่วมกับผู้บริ หาร
เพื่อด�ำเนินการทางวินยั อย่างเหมาะสม
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
3. ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าข้ อมูลพอร์ ตการลงทุนที่ผ้ ูจด
ั การให้ แก่ ลูกค้ านัน้ ถูกต้ องและสมบูรณ์

การยืนยันหรื อทบทวนข้ อมูลดังกล่ าวจากบุคคลที่สามที่เป็ นอิสระ

และจัดให้ มี

ผู้จดั การต้ องแน่ใจว่าข้ อมูลที่ให้ แก่ลกู ค้ าไปนันถู
้ กต้ องและครบถ้ วน
การมีบคุ คลภายนอกที่เป็ นอิสระมาช่วย
ยืนยันหรื อตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าว จะช่วยเสริ มระดับความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าในความถูกต้ องของข้ อมูล ซึง่ อาจ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้จดั การด้ วย นอกจากจะเป็ นวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดีในการท�ำธุรกิจแล้ ว การยืนยันความถูกต้ อง
ดังกล่าวยังอาจใช้ เป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงที่จะช่วยให้ ผ้ จู ดั การบ่งชี ้ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้
การยืนยัน
ข้ อมูลพอร์ ตการลงทุนนัน้ อาจกระท�ำในรูปของการตรวจสอบบัญชี ซึง่ มักจะท�ำกับการลงทุนร่วม หรื ออาจกระท�ำ
ในรูปของส�ำเนาการเดินบัญชีและการยืนยันการซื ้อขายจากธนาคารผู้ดแู ลหลักทรัพย์ของลูกค้ า
4.

เก็บรักษาเอกสารเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่เข้ าถึงได้ งา่ ย
ผู้จดั การต้ องจัดเก็บเอกสารที่เป็ นหลักฐานส�ำหรับกิจกรรมการลงทุน ขอบเขตการวิจยั พื ้นฐานของข้ อสรุป และ
เหตุผลเบื ้องหลังการด�ำเนินการของตนที่กระท�ำในนามของลูกค้ า นอกจากนี ้ผู้จดั การยังควรจัดเก็บส�ำเนาข้ อ
มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ าม ซึง่ สนับสนุนและยืนยันการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนี ้ รวมทังนโยบายและขั
้
น้
ตอนที่เกี่ยวข้ อง อีกทังบั
้ นทึกของการฝ่ าฝื นใดๆ และวิธีจดั การกับการฝ่ าฝื นนัน้ เอกสารดังกล่าวอาจจัดเก็บในรูป
สิง่ ตีพิมพ์หรื อเป็ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
หน่วยงานก�ำกับดูแลมักมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว
ในกรณีที่ไม่มีระเบียบดังกล่าว
ผู้จดั การต้ องก�ำหนดระยะเวลาขันต�
้ ่ำที่เหมาะสมในการเก็บเอกสารขององค์กร ผู้จดั การควรเก็บเอกสารไว้ อย่าง
น้ อย 7 ปี เว้ นแต่กฎหมายหรื อระเบียบของท้ องถิ่นจะก�ำหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น

5. จ้างพนักงานที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสม

จัดหาทรั พยากรบุคคลและเทคโนโลยีท่ เี พียงพอ เพื่อตรวจสอบ
วิเคราะห์ ด�ำเนินการ รวมถึงติดตามการตัดสินใจและการด�ำเนินการด้ านการลงทุนอย่ างละเอียดถี่ถ้วน

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของผู้จดั การกับลูกค้ า
ผู้จดั การต้ องจัดสรรทรัพยากรทังหมดที
้
่จ�ำเป็ นต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้ าไม่ให้ ถกู ลิดรอน อนึง่ ลูกค้ าจ่ายเงินเป็ นจ�ำนวนไม่น้อยให้ แก่ผ้ จู ดั การเพื่อซื ้อบริ การบริ หาร
สินทรัพย์ที่เป็ นมืออาชีพ ดังนัน้ ผู้จดั การควรดูแลสินทรัพย์ของลูกค้ าด้ วยความระมัดระวังอย่างมากที่สดุ เท่าที่จะ
กระท�ำได้
ผู้จดั การที่มีขนาดและรูปแบบการลงทุนต่างๆ ล้ วนต่อสู้กบั ปั ญหาเรื่ องต้ นทุนและประสิทธิภาพ และมักจะ
ระมัดระวังการเพิ่มพนักงานในส่วนปฏิบตั กิ ารที่ส�ำคัญ ถึงกระนัน้ การปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้ าต้ องอาศัยการ
สนับสนุนในด้ านงานธุรการ งานเบื ้องหลัง และงานด้ านการก�ำกับดูแล ผู้จดั การควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าตนมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อป้องกันพฤติกรรมการฉ้ อโกง
ข้ อควรพิจารณาที่ส�ำคัญคือการว่าจ้ างเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่านัน้
ผู้จดั การต้ องแน่ใจว่าเงินทุนของ
ลูกค้ าได้ รับการลงทุน บริ หาร และปกป้องโดยเจ้ าหน้ าที่ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละมีประสบการณ์ การว่าจ้ างพนักงานที่
มีคณ
ุ สมบัตนิ นั ้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติที่วา่ ลูกค้ าต้ องมาก่อน และช่วยเป็ นเครื่ องยืนยันว่าผู้จดั การได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังและความรอบคอบที่จ�ำเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่มีตอ่ ลูกค้ า บทบัญญัตนิ ี ้มิได้ ห้ามการว่าจ้ างบุคคล
ภายนอก (Outsource) ให้ ท�ำงานในบางต�ำแหน่ง แต่ผ้ จู ดั การจะต้ องเป็ นผู้รับภาระความรับผิดชอบต่องาน
ใดๆ ที่ใช้ การว่าจ้ างบุคคลภายนอกนัน้
ผู้จดั การมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อลูกค้ าในการส่งมอบบริ การที่ตนได้ เสนอไว้ ผู้จดั การต้ องใช้ ทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อ
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ด�ำเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ที่จ�ำเป็ นต่อการน�ำกลยุทธ์การลงทุนของตนไปใช้ โดยอาศัยความพากเพียรและ
ความระมัดระวัง นอกจากนี ้ ผู้จดั การยังต้ องมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการติดตามการถือครองพอร์ ตการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุน ยิ่งกลยุทธ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในการลงทุนมีความซับซ้ อนมากขึ ้นเท่าใด ความจ�ำเป็ นที่ต้อง
มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และติดตามก็ยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ ้นเช่นกัน
6. จด
ั ท�ำแผนความต่ อเนื่องในการท�ำธุรกิจเพื่อรองรั บการฟื ้ นฟูหลังเกิดความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึน้ ได้ เป็ นครั ง้ คราวของตลาดการเงิน

หรื อการหยุดชะงัก

การวางแผนงานเพื่อดูแลบัญชีของลูกค้ าและตอบค�ำถามของลูกค้ าในสถานการณ์ฉกุ เฉินของประเทศ ภูมิภาค
หรื อท้ องถิ่น หรื อเมื่อมีการชะงักงันของตลาดนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ า การ
เตรี ยมการดังกล่าว
ซึง่ เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรื อแผนการฟื น้ ฟูหลังความ
เสียหายนัน้
มีความส�ำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมและโลกที่ออ่ นไหวต่อความเสียหายและการชะงักงันใน
หลายลักษณะ
ระดับและความซับซ้ อนของแผนความต่อเนื่องของการท�ำธุรกิจ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาด ลักษณะ และความซับซ้ อนของ
องค์กร โดยในขันต�
้ ่ำ ผู้จดั การควรพิจารณาที่จะให้ มีสงิ่ ต่อไปนี:้
•

การส�ำรองข้ อมูลบัญชีทงหมดที
ั้
่เพียงพอ โดยควรจะเป็ นการส�ำรองข้ อมูลนอกสถานที่

•

แผนทางเลือกในการติดตาม วิเคราะห์ และด�ำเนินการซื ้อขาย ในกรณีที่ระบบหลักไม่สามารถใช้ การได้

•

แผนการสื่อสารกับผู้ให้ บริ การและซัพพลายเออร์ รายส�ำคัญ

•	แผนการติดต่อสื่อสารกับพนักงานและการรองรับสายงานที่ส�ำคัญของธุรกิจ

สะดวกและการสื่อสารเกิดขัดข้ อง และ

•

ในกรณีที่สงิ่ อ�ำนวยความ

แผนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าในช่วงที่ธรุ กิจชะงักเป็ นเวลานาน

ในการวางแผน อาจจ�ำเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นอีกมากมาย แล้ วแต่ความจ�ำเป็ นขององค์กรนัน้ ซึง่ อาจรวม
ถึงการสร้ างส�ำนักงานและพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารส�ำรองในกรณีที่เกิดเหตุขดั ข้ องเป็ นเวลานาน และการจัดการเมื่อมี
บุคคลากรส�ำคัญในบริ ษัทเสียชีวิตหรื อออกจากงาน
เช่นเดียวกับการวางแผนทางธุรกิจที่ส�ำคัญใดๆ ผู้จดั การควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพนักงานและเจ้ าหน้ าที่มีความ
รู้เกี่ยวกับแผน และได้ รับการฝึ กอบรมโดยเฉพาะในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ผู้จดั การควรจัดให้ มีการทดสอบแผน
ทัว่ ทังบริ
้ ษัทเป็ นระยะๆ เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจของพนักงาน และระบุการปรับแก้ ตา่ งๆ ที่จ�ำเป็ น
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
7. วางกระบวนการบริ หารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมทัง้ บริ ษัท

ที่จะช่ วยระบุ วัด และบริหารสถานะความ
เสี่ยงของผู้จดั การและการลงทุนต่ างๆ ของผู้จดั การ รวมทัง้ สาเหตุ ลักษณะ และระดับของความเสี่ยง

นักลงทุนจ�ำนวนมาก รวมทังนั
้ กลงทุนที่ลงทุนใน Hedge Fund และการลงทุนทางเลือก หรื อนักลงทุนที่ใช้
กลยุทธ์การยืมเพื่อลงทุน (Leveraged) ต่างลงทุนเพื่อมุง่ เพิ่มผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแล้ ว การยอมรับ
ความเสี่ยงบ้ างนันถื
้ อเป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นในกระบวนการดังกล่าว หัวใจของการบริ หารความเสี่ยงโดยผู้จดั การที่ดีคือ
การพยายามท�ำให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุนของลูกค้ าสอดคล้ องกับสิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการ การบริ หารความ
เสี่ยงควรเป็ นส่วนเติมเต็มกระบวนการบริ หารการลงทุน มิใช่เป็ นเครื่ องขัดขวางกระบวนการบริ หารการลงทุน
ผู้จดั การการลงทุนต้ องใช้ เทคนิคการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องกับรูปแบบและปรัชญาการลงทุนของตน
ประเภทความเสี่ยงที่ผ้ จู ดั การเผชิญรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดเพียง) ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากคูส่ ญ
ั ญา ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว และความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิ
งานในลักษณะต่างๆ ผู้จดั การควรวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ดังกล่าว ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
บริ หารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ส�ำหรับพอร์ ตการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และบริ ษัท ตัวอย่างเหล่านี ้เป็ นเพียงการยก
ตัวอย่างให้ เห็นภาพเท่านัน้ ซึง่ อาจใช้ ไม่ได้ กบั องค์กรการลงทุนทุกองค์กร
แม้ วา่ ผู้จดั การพอร์ ตการลงทุนจะพิจารณาประเด็นเรื่ องความเสี่ยงประกอบกับการก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุน แต่
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทก็ต้องเป็ นกลาง เป็ นอิสระ และปราศจากอิทธิพลของผู้จดั การพอร์ ต
ผู้จดั การอาจอธิ บายให้ ลกู ค้ าทราบว่ากรอบการท�ำงานบริ หารความเสี่ยงนัน้ แยกออกจากกระบวนการบริ หาร
พอร์ ตการลงทุน แต่มีสว่ นช่วยเสริ มกระบวนการดังกล่าว ผู้จดั การควรพิจารณาจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อดูแลการ
บริ หารความเสี่ยง หากการมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงเองนันไม่
้ เหมาะสมหรื อเป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากขนาดของ
องค์กร
ขันตอนการบริ
้
หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผลจะช่วยบ่งชีป้ ั จจัยความเสี่ยงส�ำหรับพอร์ ตการลงทุนแต่ละพอร์ ต
และส�ำหรับกิจกรรมโดยรวมทังหมดของผู
้
้ จดั การด้ วย
มีบอ่ ยครัง้ ที่ผ้ จู ดั การควรจะท�ำการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Test) ทดสอบสถานการณ์จ�ำลอง (Scenario Test) และทดสอบด้ วยข้ อมูลย้ อนหลัง (Backtest)
โดยเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแบบจ�ำลองความเสี่ยงที่ครอบคลุมช่องทางความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่จริ งและที่
อาจเกิดขึ ้น แบบจ�ำลองดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายเพื่อบ่งชี ้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะการลงทุนต่างๆ จะมีผลอย่างไรบ้ างต่อการลงทุน แบบจ�ำลองความเสี่ยงนันควรได้
้
รับการประเมินและการ
ทดสอบอย่างต่อเนื่อง และผู้จดั การควรพร้ อมที่จะอธิบายแบบจ�ำลองนันให้
้ ลกู ค้ า ถึงแม้ วา่ แบบจ�ำลองความเสี่ยง
จะมีความส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ตามการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลย่อมขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ การพิจารณา
และความสามารถของผู้จดั การในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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จ. ผลการด�ำเนินงานและการประเมินค่ า
ผู้จดั การต้ อง:
1. แสดงข้ อมูลผลการด�ำเนินงานอย่ างเป็ นธรรม

ถูกต้ อง ตรงประเด็น ทันต่ อเวลา และครบถ้ วน ผู้จดั การ
ต้ องไม่ บดิ เบือนผลการด�ำเนินงานของพอร์ ตลงทุนใด หรื อของบริษัทตนเอง

แม้ วา่ ผลการด�ำเนินงานในอดีตไม่ได้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ผลการด�ำเนินงานในอนาคตเสมอไป แต่ลกู ค้ ามักจะใช้ ข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานในอดีตมาเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนการประเมิ
้
นเลือกจ้ างผู้จดั การ ผู้จดั การมีหน้ าที่น�ำเสนอ
ข้ อมูลผลการด�ำเนินงานอย่างเที่ยงธรรมและน�ำเสนอปั จจัยที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จดั การควร
ระวังอย่าบิดเบือนประวัติผลงานของตนด้ วยการแอบอ้ างเอาความดีความชอบในผลงานที่ตนไม่มีสว่ น (เช่น
กรณีที่ผ้ จู ดั การไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารพอร์ ตการลงทุนหรื อผลิตภัณฑ์บางตัว) หรื อด้ วยการเลือกแสดงช่วงเวลาเพียง
บางช่วงหรื อการลงทุนเพียงบางตัว (เช่น การเสนอเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นผลดีตอ่ ตนเอง) ผลการด�ำเนินงานใด
ก็ตามที่จ�ำลองขึ ้นจากสมมติฐาน หรื อจากการทดสอบด้ วยข้ อมูลย้ อนหลัง ต้ องมีค�ำชี ้แจงประกอบไว้ อย่างชัดเจน
ผู้จดั การควรเพิ่มความโปร่งใสของพอร์ ตการลงทุนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ข้ อมูลที่เป็ นการคาดการณ์
ล่วงหน้ าที่ให้ แก่ลกู ค้ า ต้ องเป็ นธรรม ถูกต้ อง และครบถ้ วนด้ วยเช่นกัน
แบบอย่างของการรายงานผลการด�ำเนินงานที่เป็ นธรรม ถูกต้ อง และครบถ้ วนนัน้ ถูกรวบรวมไว้ อยูใ่ นมาตรฐาน
สากลในการวัดผลด�ำเนินงาน - Global Investment Performance Standards (GIPS®) ซึง่ มีพื ้นฐาน
อยูบ่ นหลักการน�ำเสนอข้ อมูลที่เป็ นธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน และถูกออกแบบไว้ เพื่อสนองความ
ต้ องการของตลาดโลกในวงกว้ าง การรายงานผลการด�ำเนินงานโดยยึดตามมาตรฐานเหล่านี ้ จะช่วยผู้จดั การ
สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนได้
ว่าข้ อมูลการด�ำเนินงานที่ให้ ไปนันมี
้ ความสมบูรณ์และถูกน�ำเสนออย่าง
เป็ นธรรม เมื่อผู้จดั การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน GIPS ทังลู
้ กค้ าเป้าหมายและลูกค้ าเดิมต่างได้ รับประโยชน์
เนื่องจากลูกค้ าสามารถมัน่ ใจได้ เต็มที่ในความน่าเชื่อถือของตัวเลขผลการด�ำเนินงานที่ผ้ จู ดั การน�ำเสนอ และ
ความเชื่อมัน่ นี ้เองอาจช่วยส่งผลให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ไว้ วางใจในตัวผู้จดั การมากขึ ้นด้ วย
2. ใช้ ราคายุตธ
ิ รรมในตลาด

เพื่อหามูลค่ าการถือครองสินทรั พย์ ของลูกค้ า และใช้ วธิ ีการสุจริตในการ
ประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมของหลักทรั พย์ ใดๆ
ที่ไม่ มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้ จากแหล่ งภายนอกซึ่งเป็ น
อิสระ
โดยทัว่ ไป ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การจะค�ำนวณเป็ นร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หาร ในบางกรณีจะ
มีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติมซึง่ ค�ำนวณเป็ นร้ อยละของผลตอบแทนรายปี ที่เกิดจากสินทรัพย์นนั ้ ดังนัน้ ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้จดั การพอร์ ตเป็ นผู้รับผิดชอบประเมินมูลค่าสินทรัพย์และผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์เมื่อสิ ้นงวด

ความขัดแย้ งเหล่านี ้อาจแก้ ไขได้ โดยการโอนความรับผิดชอบในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (รวมถึงเงิน สกุลต่าง
ประเทศ) ไปให้ บคุ คลอิสระภายนอก ส�ำหรับกองทุนร่วมซึง่ มีคณะกรรมการบริ หารที่ประกอบด้ วยสมาชิกอิสระ
นัน้ สมาชิกอิสระควรเป็ นผู้มีหน้ าที่อนุมตั นิ โยบายและขันตอนการประเมิ
้
นมูลค่าสินทรัพย์ และเป็ นผู้ทบทวนการ
ประเมินมูลค่า ส�ำหรับกองทุนร่วมที่ไม่มีกรรมการอิสระ ขอแนะน�ำว่าหน้ าที่ดงั กล่าวควรได้ รับการดูแลโดยบุคคล
อิสระภายนอกซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ผู้จดั การควรใช้ วิธีและเทคนิคที่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางในการประเมินมูลค่าการถือครองหลักทรัพย์และ
การลงทุนอื่นๆ ในพอร์ ต และควรใช้ วิธีเหล่านี ้อย่างเสมอต้ นเสมอปลาย
©2014 CFA Institute
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์

ฉ. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้จดั การต้ อง:
1.

สื่อสารกับลูกค้ าอย่ างต่ อเนื่องและทันต่ อเวลา
การพัฒนาและรักษาวิธีการสื่อสารที่ชดั เจน บ่อย และละเอียดถี่ถ้วนนัน้ เป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อการให้ บริ การทางการ
เงินที่มีคณ
ุ ภาพสูงแก่ลกู ค้ า การที่ลกู ค้ ามีความเข้ าใจในข้ อมูลที่ได้ รับ จะช่วยให้ ลกู ค้ าทราบว่าผู้จดั การด�ำเนิน
การในนามของตนอย่างไรบ้ าง
และให้ โอกาสลูกค้ าได้ มีข้อมูลที่ครบถ้ วนส�ำหรับการตัดสินใจเรื่ องการลงทุน
ของตน ผู้จดั การต้ องบ่งชี ้ช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สดุ ที่สอดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมของตนและช่วยให้ ลกู ค้ า
สามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนเองได้

2. ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าข้ อมูลที่เปิ ดเผยนัน
้ เป็ นความจริง

น�ำเสนอในรู ปแบบที่ส่ ือสารข้ อมูลได้ อย่ างมีประสิทธิผล

ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเข้ าใจได้ ง่าย อีกทัง้

ผู้จดั การต้ องไม่บดิ เบือนการน�ำเสนอบริ การหรื อกิจกรรมของตนไม่วา่ ในแง่มมุ ใดๆ ก็ตาม ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัด
เพียง) ในแง่คณ
ุ สมบัติหรื อคุณวุฒิ ในแง่บริ การที่ให้ ในแง่ประวัตผิ ลการด�ำเนินงาน หรื อในแง่คณ
ุ ลักษณะของ
การลงทุนหรื อกลยุทธ์ที่ผ้ จู ดั การใช้ การน�ำเสนอที่บดิ เบือนหมายถึงการน�ำเสนอข้ อความที่ไม่เป็ นจริ ง การละเว้ น
ข้ อเท็จจริ ง หรื อการน�ำเสนอข้ อความใดๆ ก็ตามที่อาจท�ำให้ เกิดการเข้ าใจผิด ผู้จดั การต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่าการน�ำเสนอทางวาจา การท�ำการตลาด (ไม่วา่ จะผ่านสื่อสารมวลชนหรื อผ่านโบรชัวร์ ที่ตีพิมพ์) การสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ไม่วา่ จะมีการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะหรื อไม่ก็ตาม)
ทังหมดนี
้
้ปราศจากการบิดเบือน
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างมีประสิทธิผล ต้ องใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย และใช้ วิธีสื่อสารข้ อมูลที่มีประสิทธิผลกับลูกค้ า
ปั จจุบนั และลูกค้ าเป้าหมาย ผู้จดั การต้ องก�ำหนดว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องท�ำถี่เท่าใด ในลักษณะใด และภายใต้
สถานการณ์ใดบ้ าง
3. รวมข้ อเท็จจริ งที่มีนัยส�ำคัญใดๆ

ในการเปิ ดเผยหรื อให้ ข้อมูลแก่ ลูกค้ าเกี่ยวกับบริษัท บุคลากรของตน
การลงทุน หรื อกระบวนการลงทุน

ลูกค้ าต้ องมี ข้อมูลที่ ครบถ้ วนและสมบูรณ์ เพื่ อประเมินความสามารถของผู้จัดการและการด�ำเนิ นการของผู้
จัดการในการน�ำสินทรัพย์ของลูกค้ าไปลงทุน ข้ อมูล “ที่มีนยั ส�ำคัญ” คือข้ อมูลที่นกั ลงทุนที่มีเหตุผลต้ องการ เพื่อ
พิจารณาว่าจะเลือกใช้ บริ การผู้จดั การรายนันหรื
้ อไม่
4.

เปิ ดเผยดังต่ อไปนี:้
ก. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี ป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ ใดๆ กับนายหน้ าหรื อบุคคลอื่น จาก
บัญชีลูกค้ ารายอื่น จากโครงสร้ างค่ าธรรมเนียม หรื อจากเรื่ องอื่นๆ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มกั เกิดขึ ้นในอาชีพบริ หารการลงทุน และอาจมีหลายรูปแบบ วิธีปฏิบตั ทิ ี่ดี คือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งดังกล่าวหากเป็ นไปได้ เมื่อมีเหตุที่ท�ำให้ ไม่สามารถเลี่ยงความขัดแย้ งได้ ผู้จดั การต้ อง
บริ หารสิง่ ที่เกิดขึ ้นอย่างระมัดระวังและเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบ การเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ถือเป็ นการปกป้องนักลงทุนโดยการให้ ข้อมูลที่นกั ลงทุนต้ องการเพื่อประเมินความเป็ นกลางของค�ำแนะน�ำ
การลงทุนและการด�ำเนินการของผู้จดั การที่กระท�ำในนามของลูกค้ า
อีกทังยั
้ งเป็ นการให้ ข้อมูลเพื่อให้
นักลงทุนสามารถพิจารณาได้ ด้วยตนเองถึงสภาพการณ์ แรงจูงใจ และโอกาสที่อาจเกิดความไม่เป็ นกลาง
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ภาคผนวก ค�ำแนะน�ำและแนวปฏิบตั ิ
ของผู้จดั การได้ ตัวอย่างกิจกรรมบางประเภทที่อาจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นจริ งหรื อ
ที่อาจเกิดขึ ้น คือการใช้ คา่ นายหน้ าที่มิได้ จา่ ยเป็ นตัวเงิน (Soft Dollar หรื อ Bundled Commission)
ค่าตอบแทนในการแนะน�ำธุรกิจและการเสนอขายจ�ำกัด (Referral and Placement Fees) ค่านาย
หน้ าที่จา่ ยให้ แก่ที่ปรึกษา (Trailing Commission) เงินจูงใจในการขาย การก�ำหนดตัวนายหน้ าส�ำหรับ
การซื ้อขาย การจัดสรรโอกาสการลงทุนให้ แก่พอร์ ตที่คล้ ายกัน การที่ผ้ จู ดั การหรื อพนักงานถือครองหลัก
ทรัพย์ตวั เดียวกันกับลูกค้ า ไม่วา่ ผู้จดั การนันจะร่
้ วมลงทุนไปกับลูกค้ าหรื อไม่ก็ตาม และการใช้ นายหน้ าใน
สังกัด
ข. การด�ำเนินการทางกฏหมายหรื อทางวินัยที่มีต่อผู้จดั การหรื อบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
ประวัตกิ ารปฏิบตั ิวิชาชีพเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่นกั ลงทุนจะใช้ เพื่อสรรหาผู้จดั การ ประวัตดิ งั กล่าวยังรวมถึง
สิง่ ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลหรื อองค์กรอื่นด�ำเนินการต่อผู้จดั การ ผู้จดั การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ส�ำคัญทังหมด
้
เกี่ยวกับกรณีใดก็ตามที่ผ้ จู ดั การหรื อพนักงานฝ่ าฝื นมาตรฐานการปฏิบตั หิ รื อมาตรฐานอื่นๆ ที่สง่ ผลร้ ายต่อ
ความน่าเชื่อถือ จริ ยธรรม หรื อความสามารถขององค์กรหรื อบุคคล
ค. กระบวนการลงทุน รวมถึงข้ อมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลาห้ ามซือ้ ขาย กลยุทธ์ ปั จจัยความเสี่ยง การใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ และการก่ อหนี ้ (Leverage)
ผู้จดั การต้ องเปิ ดเผยวิธีการที่ใช้ ในการตัดสินใจและการด�ำเนินการลงทุนให้ ลกู ค้ าหรื อลูกค้ าเป้าหมายทราบ
การเปิ ดเผยนันควรกล่
้
าวถึงกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวม และควรกล่าวรวมถึงปั จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
ในกลยุทธ์นนๆ
ั ้ ด้ วย
ความเข้ าใจในคุณลักษณะพื ้นฐานของการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นปั จจัยส�ำคัญต่อการพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนนัน้
แต่จะมีความส�ำคัญเป็ นพิเศษเมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบจากการลงทุน
นันๆ
้ ที่จะมีตอ่ คุณลักษณะของพอร์ ตการลงทุนของลูกค้ าด้ วย วิธีเดียวที่ลกู ค้ าจะบ่งชี ้ได้ วา่ การเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้ านการลงทุนจะมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
หรื อไม่นนั ้ ก็คือการท�ำความเข้ าใจธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้ านการลงทุนนันอย่
้ างละเอียดถี่ถ้วน
นัน่ เอง
ง. ค ่ าธรรมเนียมการจัดการ และต้ นทุนอื่นๆ ในการลงทุนที่เรี ยกเก็บจากนักลงทุน รวมถึงรายการค่ า
ใช้ จ่ายที่รวมอยู่ในค่ าธรรมเนียม และวิธีการคิดค่ าธรรมเนียมและต้ นทุน
นักลงทุนมีสิทธิ์จะได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนและเป็ นธรรมเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ บริ การจัดการการลงทุน สิง่ ที่ควรเปิ ดเผยได้ แก่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่นกั ลงทุนต้ องจ่ายให้
ผู้จดั การอย่างต่อเนื่อง
และต้ นทุนรายงวดที่ผ้ จู ดั การทราบล่วงหน้ าและมีผลกระทบต่อค่าใช้ จา่ ยในการ
ลงทุนโดยรวมของนักลงทุน อย่างน้ อยที่สดุ ผู้จดั การควรแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงผลตอบแทนก่อนและหลังหัก
ค่าธรรมเนียม และเปิ ดเผยค่าใช้ จา่ ยที่ผิดปกติใดๆ ให้ ทราบ
การแจ้ งนักลงทุนแบบเพียงคร่าวๆ ว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยบางอย่างนัน้ อาจไม่เพียง
พอที่จะสื่อให้ นกั ลงทุนทราบถึงค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่ตนต้ องเจอเมื่อลงทุน ดังนัน้ ผู้จดั การต้ องไม่เพียงแต่จะ
น�ำเสนอข้ อมูลนี ้ด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่ายเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องอธิบายให้ ชดั เจนถึงวิธีค�ำนวณทังค่
้ าธรรมเนียมที่
แน่นอนและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ ้นที่นกั ลงทุนต้ องจ่าย และยังต้ องอธิบายเกี่ยวกับธุรกรรมที่จะท�ำให้ เกิด
ค่าใช้ จา่ ยเหล่านี ้ด้ วย
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หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จดั การสินทรัพย์
นอกจากนัน้ ผู้จดั การยังควรเปิ ดเผยข้ อมูลย้ อนหลังให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละรายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่ได้ เกิดขึ ้นและได้ มีการเรี ยกเก็บจากลูกค้ า การเปิ ดเผยนี ้ควรรวมถึงค่าธรรมเนียมเฉพาะในการ
บริ หาร ค่าธรรมเนียมจูงใจใดๆ และปริ มาณค่านายหน้ าที่ผ้ จู ดั การจ่ายในนามของลูกค้ าในช่วงเวลานัน้
นอกจากนีผ้ ้ ูจัดการยังต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าเป้าหมายทราบถึงค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยหรื อโดย
ประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นด้ วย
จ. ปริมาณค่ านายหน้ าใดๆ ที่มไิ ด้ จ่ายเป็ นตัวเงิน (Soft Commission หรื อ Bundled Commission)
สินค้ าและ/หรื อบริการที่ได้ รับเป็ นการตอบแทน และเปิ ดเผยว่ าสินค้ าและ/หรื อบริการเหล่ านัน้
เอือ้ ประโยชน์ ต่อลูกค้ าอย่ างไร
ลูกค้ าเป็ นผู้จา่ ยค่านายหน้ าและควรเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์สงู สุดจากค่านายหน้ านัน้ ค่านายหน้ าใดๆ ที่มิได้
จ่ายเป็ นตัวเงิน (soft or bundled commissions) ต้ องถูกน�ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเท่านัน้
ลูกค้ าสมควรได้ รับรู้วา่ ค่านายหน้ าที่ตนจ่ายถูกน�ำไปใช้ อย่างไร เพื่อแลกกับสินค้ าหรื อบริ การใด และสินค้ า
หรื อบริ การนันเอื
้ ้อประโยชน์แก่ตนได้ อย่างไร
ฉ. ผลการด�ำเนินการจากการลงทุนให้ ลูกค้ า โดยรายงานอย่ างสม�่ำเสมอและภายในเวลาที่เหมาะสม
ลูกค้ าย่อมต้ องการได้ รับการรายงานผลการด�ำเนินการส�ำหรับบัญชีของตนอย่างสม�่ำเสมอ หากขาดข้ อมูล
ผลการด�ำเนินการไปแม้ แต่ผลของเครื่ องมือการลงทุนที่อยูใ่ นช่วงระงับการซื ้อขายก็ตาม ลูกค้ าก็จะไม่
สามารถประเมินการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ของตนในภาพรวมได้ (ซึง่ รวมถึงสินทรัพย์ที่ผ้ จู ดั การไม่ได้ ดแู ล
หรื อถือครองด้ วย) และลูกค้ าจะไม่สามารถพิจารณาได้ วา่ จ�ำเป็ นต้ องมีการปรับพอร์ ต (Rebalance)
หรือไม่ ดังนัน้ นอกเสียจากว่าลูกค้ าจะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน่ ผู้จดั การจะต้ องรายงานผลการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ผู้จดั การควรรายงานให้ ลกู ค้ าทราบอย่างน้ อยเป็ นรายไตรมาส และหากเป็ นไปได้ ควร
ส่งรายงานภายใน 30 วันหลังสิ ้นไตรมาส
ช. วิธีประเมินมูลค่ าที่ใช้ ในการตัดสินใจลงทุน และการค�ำนวณมูลค่ าการถือครองสินทรั พย์ ของลูกค้ า
ลูกค้ าสมควรรับรู้วา่ สินทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนของตนถูกประเมินมูลค่าโดยวิธีใด เช่น อาศัยราคาปิ ดของ
ตลาด การประเมินราคาจากบุคคลภายนอก แบบจ�ำลองภายในส�ำหรับการประเมินราคา หรื อวิธีการอื่น
การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะนี ้ช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถเปรี ยบเทียบผลการด�ำเนินงาน และบ่งชี ้ได้ วา่ แหล่งและ
วิธีการประเมินมูลค่าที่ตา่ งกันอาจอธิบายความแตกต่างของผลการด�ำเนินงานหรื อไม่ การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้
ควรแยกตามประเภทของสินทรัพย์ และต้ องสามารถสื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในวิธีหามูลค่าหลักทรัพย์ได้ จริ ง มิใช่
เป็ นการเปิ ดเผยแต่เพียงผิวเผินหรื อเพียงท�ำตามแม่แบบ
ซ. นโยบายการออกเสียงของผู้ถอื หุ้น
ผู้จดั การที่มีสิทธิออกเสียงในหุ้นแทนลูกค้ าต้ องใช้ สิทธิ์ออกเสียงโดยอาศัยความรอบรู้ และความรับผิดชอบ
ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของหน้ าที่ที่เกิดจากการได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า หน้ าที่นี ้รวมถึงการออกเสียงในหุ้น
เพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า ซึง่ เป็ นหน้ าที่ที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการท�ำหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้จดั การต้ องจัดท�ำนโยบายและขันตอนในการใช้
้
สทิ ธิออกเสียง และเปิ ดเผย
นโยบายและขันตอนดั
้
งกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบ อย่างน้ อยในการเปิ ดเผยเหล่านี ้ควรระบุแนวทางการจัดให้ มี
การตรวจสอบประเด็นใหม่หรื อประเด็นข้ องแย้ งอย่างสม�่ำเสมอ กลไกการทบทวนข้ อเสนอที่ไม่ปกติ แนวทาง
ในการตัดสินว่าจ�ำเป็ นจะต้ องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติมหรื อไม่เมื่อเกิดการออกเสียงค้ านกับแนวทางการ
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ภาคผนวก ค�ำแนะน�ำและแนวปฏิบตั ิ
บริ หารของบริ ษัท และระบบช่วยติดตามการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการออกเสียงในหุ้นให้ แก่ผ้ อู ื่น อีกทัง้
ผู้จดั การยังต้ องเปิ ดเผยแก่ลกู ค้ าว่า ลูกค้ าจะสามารถทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงในหุ้นของตนนันได้
้
อย่างไร
ฌ. นโยบายการจัดสรรการซือ้ ขายหลักทรั พย์
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ซื ้อขาย ท�ำให้ ลกู ค้ ามีความเข้ าใจชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีจดั สรรการซื ้อขายหลักทรัพย์ และท�ำให้ ลกู ค้ าทราบล�ำดับความส�ำคัญใดที่ตนจะได้ รับในกระบวนการ
จัดสรรการซื ้อขายจริ ง ผู้จดั การต้ องเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายการ
จัดสรรการซื ้อขายหลักทรัพย์ การจัดท�ำและเปิ ดเผยนโยบายการจัดสรรการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นธรรมแก่
ลูกค้ า จะช่วยให้ ผ้ จู ดั การบ่มเพาะบรรยากาศของความเปิ ดเผยและความวางใจซึง่ กันและกันกับลูกค้ า
ฌ. ผลประกอบการของกองทุนหรื อบัญชีท่ ผี ่ านการทบทวนหรื อผ่ านการตรวจสอบแล้ ว
หากผู้จดั การมีการจัดให้ กองทุนหรื อบัญชีของตน (ซึง่ ปกติจะเป็ นกองทุนร่วม หรื อกองทุนรวม) ให้ ได้ รับการ
ทบทวนหรื อตรวจสอบประจ�ำปี ผู้จดั การต้ องเปิ ดเผยผลการทบทวนหรื อตรวจสอบให้ แก่ลกู ค้ าทราบ การ
เปิ ดเผยดังกล่าว จะช่วยท�ำให้ ลกู ค้ าสามารถเรี ยกร้ องความรับผิดชอบจากผู้จดั การได้ และจะช่วยแจ้ งเตือน
ลูกค้ าถึงปั ญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
ญ. การเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญด้ านบุคลากรหรื อองค์ กรของผู้จดั การ
ลูกค้ าควรได้ รับการแจ้ งให้ ทราบอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในบริ ษัทของผู้จดั การ การ
้
งการเปลี่ยนถ่ายบุคลากร การควบรวมกิจการของผู้จดั การ และกิจกรรม
เปลี่ยนแปลง “ที่ส�ำคัญ” นันรวมถึ
ที่คล้ ายคลึงอื่นๆ
ฎ. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
ผู้จดั การต้ องเปิ ดเผยขันตอนการบริ
้
หารความเสี่ยงของตนให้ ลกู ค้ าทราบ
รวมทังต้
้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญในขันตอนการบริ
้
หารความเสี่ยงด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้ผู้จดั การควรพิจารณา
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจ�ำในเรื่ องความเสี่ยงเฉพาะและกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า
แต่ละราย ผู้จดั การต้ องให้ ข้อมูลโดยละเอียดแก่ลกู ค้ าเกี่ยวกับมาตรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่ลกู ค้ าสามารถ
คาดหวังที่จะได้ รับส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และส�ำหรับพอร์ ตการลงทุน

©2014 CFA Institute

23

CFA Institute
Kurt Schacht, CFA
Managing Director
Standards and Financial Market Integrity
CFA Institute

Jonathan J. Stokes, JD
Head
Standards of Practice

Glenn Doggett, CFA
Director
Standards of Practice

For questions or more information, please contact
ethics@cfainstitute.org  .

www.cfainstitute.org/assetcode

ทวีปอเมริกา
โทรศัพท์	(800) 247 8132
(สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา)
โทรศัพท์:
+1 (434) 951 5499
โทรสาร:
+1 (434) 951 5262
915 East High Street
Charlottesville, VA 22902
USA
477 Madison Avenue
21st Floor
New York, NY 10022
USA
เอเชียแปซิฟิก
โทรศัพท์:
+852 2868 2700
สายด่วนข้ อมูล: +852 8228 8820
โทรสาร:
+852 2868 9912
23/F, Man Yee Building
68 Des Voeux Road
Central, Hong Kong SAR
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โทรศัพท์:
+44 (0) 20 7330 9500
โทรสาร:
+44 (0) 20 7330 9501
131 Finsbury Pavement
7th Floor
London EC2A INT
United Kingdom
Square de Meeûs 38/40
1000 Brussels, Belgium

ISBN 978-0-938367-94-9

9 780938 367949

www.cfainstitute.org
info@cfainstitute.org

90000

