หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผูจ้ ด
ั
ิ ทรัพย์
การสน
หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผู้จัดการสินทรัพย์ก�ำหนดกรอบความรับผิดชอบทางจริยธรรมและความเป็ นมืออาชีพของ
บริษัท (“ผู้จัดการ”) ที่จัดการสินทรัพย์ ในนามของลูกค้า การน� ำหลักจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัตแิ ละบังคับใช้ภายใน
องค์กร เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้จัดการที่ยึดถือแนวปฏิบัตท
ิ ี่มีจริยธรรมเพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ ของ
นั กลงทุน

หลักปฏิบต
ั ท
ิ ่ัวไป
ผู้จัดการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี ้ โดยผู้จัดการต้อง:
1. ด�ำเนิ นการอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรมอยู่เสมอ
2. ด�ำเนิ นการเพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
3. ด�ำเนิ นการอย่างเป็ นอิสระและเป็ นกลาง

4. ด�ำเนิ นการโดยใช้ทักษะ ความสามารถ และความพากเพียร
5. สื่อสารกับลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสมและโดยวิธีที่ถูกต้อง
6. ยึดถือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับตลาดทุน

หลักจรรยาบรรณธุรกิจของผูจ้ ด
ั การสินทรัพย์
ก. ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ผู้จัดการต้อง:
1. ค�ำนึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าก่อนประโยชน์ ของตนเอง
2.	
รกั ษาความลับของข้อมูลที่ ได้รบั จากลูกค้าภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่า
งผู้จัดการกับลูกค้า
3. ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการรับของขวัญใดๆ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เชื่อได้วา่ จะมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ
ความเป็ นกลาง หรือความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้า
ข. กระบวนการลงทุนและการด�ำเนิ นการ
ผู้จัดการต้อง:
1. ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจเมือ่ จัดกา
รสินทรัพย์ของลูกค้า
2. ไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติ ใดๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนราคา
้ � ำผู้มีส่วนร่วมในตลาด
หรือสร้างปริมาณการซือ้ ขายเทียม โดยมีเจตนาเพื่อชีน
3. ปฏิบัตต
ิ อ่ ลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกา
รลงทุน การให้คำ� แนะน� ำเกี่ยวกับการลงทุน หรือการด�ำเนิ นการด้านการลงทุน
4. มีเหตุผลที่เหมาะสมและเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน

5. เมื่อบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ หรือบริหารกองทุนร่วมภายใต้ข้อก�ำหนด
กลยุทธ์ หรือรูปแบบที่เป็ นการเฉพาะ:
ก. ด�ำเนิ นการเกี่ยวกับการลงทุนเฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้

อจ�ำกัดของกลุ่มหลักทรัพย์หรือกองทุนดังกล่าวตามที่ระบุไว้เท่านั ้น
ข. เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณาได้วา่
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรูปแบบการลงทุนหรือกลยุทธ์ที่ผู้จัดการเสนอมานั ้น
สอดคล้องกับความต้องการของตนหรือไม่
6. ในการบริหารบัญชีเดีย่ วของลูกค้า
ก่อนให้คำ� แนะน� ำในการลงทุนหรือด�ำเนิ นการเกี่ยวกับการลงทุนในนามของลูกค้า:
ก. ให้ประเมินและท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอ
มรับได้ ระยะเวลาการลงทุนความต้องการสภาพคล่อง ข้อจ�ำกัดทางการเงิน
สถานการณ์ เฉพาะใดๆ ของลูกค้า (เช่น ปัจจัยด้านภาษี ข้อจ�ำกัดด้านกฎ
หมายและการก�ำกับดูแล ฯลฯ) และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าที่จะส่งผลต่อ
นโยบายการลงทุน
ข. ให้ประเมินว่าการลงทุนนั ้นเหมาะสมต่อสถานการณ์ ทางการเงินขอ
งลูกค้าหรือไม่
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ค. การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผู้จัดการต้อง:
1. ไม่ดำ� เนิ นการหรือเป็ นเหตุให้ผอู้ น
ื่ ด�ำเนิ นการโดยใช้ขอ้ มูลทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ทีม่ สี าระส�ำคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ลงทุนทีซ่ อื ้ ขายในสาธารณะ
่ ำ� ในนามลูกค้าก่อนการลงทุนทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ตอ่
2. ให้ลำ� ดับความส�ำคัญของการลงทุนทีท
ผูจ้ ดั การเอง
3. ใช้คา่ นายหน้ าที่เกิดจากการซือ้ ขายของลูกค้า พื่อจ่ายเป็ นค่าสินค้าหรือบริการ
เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งช่วยผู้จัดการโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเท่านั ้น
มิ ใช่เพื่อใช้ ในการบริหารงานของบริษัท
4. เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กลุ่มหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยการหาวิธีที่ดท
ี ี่สุดในการท�ำธุร
กรรมใดๆ ของลูกค้า
5. จัดท�ำนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดสรรการซือ้ ขายให้กับกลุ่มบัญชีลูกค้านั ้น
เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและเที่ยงตรง
ง. การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบัติตาม และการสนั บสนุ น
ผู้จัดการต้อง:
1. พัฒนาและดูแลนโยบายและขัน
้ ตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ ใจว่ากิจกรรมของตนเป็
นไปตามบทบัญญัติ ในหลักจรรยาบรรณชุดนี ้
และเป็ นไปตามข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
2. แต่งตัง้ เจ้าหน้ าทีก่ ำ� กับดูแลซึง่ รับผิดชอบการด�ำเนิ นนโยบายและขัน
้ ตอนต่างๆ
และรับผิดชอบการตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องบริษัทผูจ้ ดั กา
รหรือบุคลากร
3. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการให้แก่ลูกค้านั ้นถูกต้อ
งและสมบูรณ์ และจัดให้มีการยืนยัน หรือทบทวนข้อมูลดังกล่าวจากบุคค
ลที่สามที่เป็ นอิสระ
4. เก็บรักษาเอกสารเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย
5. จ้างพนั กงานที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม จัดหาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่เพีย
งพอ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ดำ� เนิ นการ รวมถึงติดตามการตัดสินใจและกา
รด�ำเนิ นการด้านการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน
6. จัดท�ำแผนความต่อเนื่ องในการท�ำธุรกิจเพื่อรองรับการฟื ้ นฟูหลังเกิดความเสียหาย
้ ได้เป็ นครัง้ คราวของตลาดการเงิน
หรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึน
7. วางกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมทัง้ บริษัทที่จะช่วยระบุ วัด
และบริหารสถานะความเสี่ยงของผู้จัดการและการลงทุนต่างๆ ของผู้จัดการ
รวมทัง้ สาเหตุ ลักษณะ และระดับของความเสี่ยง
จ. ผลการด�ำเนิ นงานและการประเมินค่า
ผู้จัดการต้อง:
1. แสดงข้อมูลผลการด�ำเนิ นงานอย่างเป็ นธรรม ถูกต้อง ตรงประเด็น ทันต่อเวลา
และครบถ้วน ผู้จัดการต้องไม่บิดเบือนผลการด�ำเนิ นงานของพอร์ตลงทุนใด
หรือของบริษัทตนเอง
2. ใช้ราคายุตธิ รรมในตลาด เพื่อหามูลค่าการถือครองสินทรัพย์ของลูกค้า
และใช้วธิ ีการสุจริตในการประเมินมูลค่าที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ ใดๆ
ที่ ไม่มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้จากแหล่งภายนอกซึ่งเป็ นอิสระ

ฉ. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผู้จัดการต้อง:
1. สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่ องและทันต่อเวลา
2. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยนั ้นเป็ นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์
และเข้าใจได้ง่าย อีกทัง้ น� ำเสนอในรูปแบบที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
3. รวมข้อเท็จจริงที่มีนัยส�ำคัญใดๆ ในการเปิ ดเผยหรือให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริษัท
บุคลากรของตน การลงทุนหรือกระบวนการลงทุน
4. เปิ ดเผยรายการต่อไปนี ้:
ก. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ ใดๆ
กับนายหน้ าหรือบุคคลอื่นจากบัญชีลูกค้ารายอื่น จากโครงสร้างค่าธรรมเนี ยม
หรือจากเรือ่ งอื่นๆ
ข. การด�ำเนิ นการทางกฏหมายหรือทางวินัยที่มีตอ่ ผู้จัดการหรือบุคลา
กรเกี่ยวกับการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพ
ค. กระบวนการลงทุน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลาห้ามซือ้ ขาย กลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยง การใช้ตราสารอนุ พันธ์และการก่อหนี ้ (Leverage)
่ ๆ ในการลงทุนทีเ่ รียกเก็บจากนั กลงทุน
ง. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ และต้นทุนอืน
รวมถึงรายการค่าใช้จา่ ยทีร่ วมอยู่ ในค่าธรรมเนี ยม และวิธกี ารคิดค่าธรร
มเนี ยมและต้นทุน
จ. ปริมาณค่านายหน้ าใดๆ ที่มิ ได้จ่ายเป็ นตัวเงิน (Soft Commission หรือ
Bundled Commission) สินค้าและ/หรือบริการที่ ได้รบ
ั เป็ นการตอบแทน
และเปิ ดเผยว่าสินค้าและ/หรือบริการเหล่านั ้นเอือ้ ประโยชน์ ตอ่ ลูกค้าอย่างไร
ฉ. ผลการด�ำเนิ นการจากการลงทุนให้ลูกค้า โดยรายงานอย่างสม�่ำเสมอและภา
ยในเวลาที่เหมาะสม
ช. วิธีประเมินมูลค่าที่ ใช้ ในการตัดสินใจลงทุน และการค�ำนวณมูลค่าการถือคร
องสินทรัพย์ของลูกค้า
ซ. นโยบายการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
ณ. นโยบายการจัดสรรการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ญ. ผลประกอบการของกองทุนหรือบัญชีที่ผ่านการทบทวนหรือผ่านการตรวจสอบแล้ว
ฎ. การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้านบุคลากรหรือองค์กรของผู้จัดการ
ฏ. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ประกาศการปฏิบต
ั ต
ิ าม
ผูจ้ ดั การต้องแจ้งสถาบัน CFA ถึงการเรียกร้องของการปฏิบตั ติ าม ผ่านแบบฟอร์มการเรียกร้อง
ของการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของผูจ้ ดั การสินทรัพย์ที่
www.cfainstitute.org/assetcode แบบฟอร์มนี ้ใช้ส�ำหรับการสื่อสาร และ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั น
้ และไม่ได้แสดงว่าสถาบัน CFA เข้าร่วมในการ
บังคับใช้ หรือการควบคุมคุณภาพของการเรียกร้องของการปฏิบตั ติ ามขององค์กร สถาบัน CFA
ไม่ได้ตรวจสอบการเรียกร้องของการปฏิบตั ติ ามของผูจ้ ดั การ หรือการปฏิบตั ติ ามหลักทีแ่ ท้จริง
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม โปรดไปที่
www.cfainstitute.org/assetcode.
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