
 

1 

 

 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
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ในการริเริ่มก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอม

ให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัดนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) สามารถตัดสินใจซื้อขายหุ้นและสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาฯ”) แทนลูกค้าตามกรอบทีลู่กค้าก าหนด เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ซ่ึงลูกค้าไม่มีเวลาติดตามภาวะการซื้อขายในตลาด ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับการลงทุนและไว้ใจบุคลากร
ของผู้ประกอบธุรกิจ (“IC/IP”) ให้ด าเนินการซื้อขายแทน นอกจากนี้ ในด้านของผู้ประกอบธุรกิจพบว่า    
การแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีความรุนแรงขึ้น และมีการน า technology ต่าง ๆ 
มาใช้ในการให้บริการลูกค้าเพ่ิมขึ้น ท าให้ความส าคัญของ IC/IP ลดน้อยลง ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องการพัฒนา 
ความสามารถในการให้บริการของ IC/IP ซึ่งมีความช านาญในการให้ค าแนะน าการลงทุนและการวิเคราะห์
ติดตามภาวะตลาดเพ่ือการซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งประสงค์จะมีผู้ที่มี
ความรู้ความช านาญมาช่วยดูแลการลงทุนให้ภายใต้กรอบการลงทุนที่ลูกค้าก าหนด 

ประกอบกับส านักงานมีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถสะสมความมั่งคั่ง  
(wealth creation) เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อวัยเกษียณ จึงเล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความหลากหลาย โดยมี professional มาชว่ยดูแลสนับสนุนการลงทุนแบบ
กระจายความเสี่ยง และเน้นความส าคัญในการจัดสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เหมาะสม (asset allocation) ให้แก่ผู้ลงทนุ โดยไม่จ ากัดผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาต
ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถท าได้ นอกจากจะเป็นการผลักดันให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการที่จะช่วยสร้าง wealth 
ได้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสร้าง career path ให้กับ IC/IP ของตนซึ่งมี
ความช านาญในการให้ค าแนะน าและวางแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได ้ 

ในครั้งนี้ ส านักงานจึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจ ากัด เพ่ือรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ให้บริการตามความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงตามความต้องการของลูกค้าท่ีประสงค์ให้มี 
professional มาดูแลการลงทุนให้ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดจ านวนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้
อย่างไม่จ ากัดจ านวนและลูกค้าต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกลงทุนเอง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือก
ก าหนด stop-loss limit ของรายตัวผลิตภัณฑ์ และ/หรือ มูลค่าการลงทุนได้  ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง
เงื่อนไขและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
ธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นมากข้ึน แต่ยังคงไว้ซึ่ง investor protection ภายใต้การก ากับดูแลที่
มีมาตรฐาน โดยผู้ลงทุนสามารถก าหนดกับผู้ประกอบธุรกิจได้ว่าจะน า benchmark ใดมาเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการเน้นถึงการลงทุนภายใต้กรอบที่ลูกค้าเป็นผู้ก าหนด และ   
การรับรู้ของลูกค้าถึงประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนก่อนการท าธุรกรรม รวมถึงสิทธิของลูกค้าท่ีสามารถ  

I. เหตุผลและความจ าเป็น 
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ปฏิเสธข้อสัญญาที่เห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้าเอง โดยต้องมีการระบุในสัญญาให้
ชัดเจนถึงข้อตกลงดังกล่าวระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ และลูกค้า ซ่ึงจะท าให้เห็นได้ชัดว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจ ากัดนั้น
ยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตของการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฯ    
 
 
  
 

 
ผู้ลงทุน 

 - ผู้ลงทุนสามารถสะสมความมั่งค่ัง (wealth creation) ได้ โดยมี professional ให้บริการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่ผู้ลงทุนก าหนด 

 - ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจ 
 - สามารถให้บริการได้ตามความถนัดภายใต้กรอบธุรกิจที่สามารถท าได้ 
 - มีทางเลือกในการให้บริการซึ่งตอบสนองความต้องการในการใช้บริการที่หลากหลายของผู้ลงทุน 
- มีความยืดหยุ่นในด้านการปฏิบัติงานในการให้บริการมากขึ้น 
 

บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ (“IC/IP”) 
 - สามารถให้บริการตามความช านาญได้อย่างเต็มที่ 
  

II. ผลที่คาดหวังจากการปรับปรุงหลักเกณฑ ์
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ส านักงานเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น 
โดยมี professional เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 

1. ขอบเขตของการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 
1.1 ขอบเขตของสินค้าที่ให้บริการ 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้เฉพาะหลักทรัพย์ 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้                
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 

หลักการที่เสนอ : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน1  
ทุกประเภท ทั้งนี้ ภายใต้ใบอนุญาตที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ  

เหตุผล ให้ลูกค้าได้รับค าแนะน าที่เหมาะสม และสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน    
ที่หลากหลาย โดยไม่จ ากัดเพียงหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและสัญญาฯ เท่านั้น   

 
 

1.2 รายละเอียดของสัญญาการให้บริการ 
ปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้า

ยินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด (เพ่ิมเติมจากรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาปกติ) ดังนี้ 
(1) การรับค าสั่งของลูกค้า 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดจ านวนรายชื่อหุ้นและสัญญาฯ 
ไม่เกิน 10 หุ้น และ/หรือ ไม่เกิน 10 สัญญาฯ 

หลักการที่เสนอ :  ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดจ านวนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเอง และสามารถ
ปฏิเสธหรือเสนอรายชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนตกลงท าธุรกรรมได ้ทั้งนี้ เพ่ือให้ลูกค้าได้ทราบและตัดสินใจก่อน
การลงทุน 

เหตุผล เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่หลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน 

                                                           
1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตให้บริการพาลกูค้าไปลงทุนในต่างประเทศได้ตามที่ธนาคาร 

แห่งประเทศไทยก าหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราตา่งประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

III. หลักการท่ีเสนอในการแก้ไขหลักเกณฑ์ 
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(2) การก าหนดอัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนด stop-loss limit ของทั้งรายตัว
ผลิตภัณฑ์ และของมูลค่าการลงทุน 

หลักการที่เสนอ : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกก าหนด stop-loss limit ของ
รายตัวผลิตภัณฑ์ และ/หรือ มูลค่าการลงทุนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อสัญญาที่ตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
กับลูกค้า 

เหตุผล การก าหนด stop-loss limit ของรายตัวผลิตภัณฑ์หรือมูลค่าการลงทุน
อันใดอันหนึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า ซ่ึงน่าจะเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถพิจารณาถึงวิธีการและเงื่อนไขในการก าหนด 
stop-loss limit ที่เหมาะสมกับความสามารถรับความเสี่ยงของตน และตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขต
ที่จ ากัดได้ 

(3) การก าหนดอัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (turnover ratio) 
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ก่อนท าการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัด

ให้มีข้อตกลงการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งระบุเงื่อนไขการก าหนด turnover ratio และหน้าที ่
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   

หลักการที่เสนอ : – ยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าว – 
เหตุผล การก าหนด turnover ratio เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการซื้อขาย 

ของ IC/IP ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งใบยืนยันการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
(confirmation statement) แก่ผู้ลงทุนโดยตรงทุกสิ้นวัน รวมทั้งต้องมีมาตรการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน (self-regulate) โดยหน่วยงาน compliance ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการซื้อ
ขายของ IC/IP ได้เช่นกัน  ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนจึงได้ยกเลิกในการก าหนดเรื่องดังกล่าว 

 
2. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม  

ปรับปรุงระบบงาน และหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด ซึ่งต้องก าหนดเพ่ิมเติมจากระบบงานที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ดังนี้  

 

2.1  การจัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดการขาดทุนเกินกว่า 
stop-loss limit ที่ลูกค้าก าหนด 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบทันที 
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หลักการที่เสนอ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า ทั้งนี้ ไม่เกินสิ้นวันท าการดังกล่าว  

เหตุผล ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละประเภทอาจมีลักษณะความผันผวนจาก 
การเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยลงทุนจะมีการปรับราคาตามการค านวณ NAV  
ทุกสิ้นวันท าการ ในขณะที่หุ้นอาจจะมีการผันผวนของราคาอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบกรณีท่ีเกิด stop-loss 
limit จึงให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า  

 
2.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท าในทุก ๆ 
เดือน (รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต้องแยกออกจากรายงานผลการด าเนินงานแบบอื่น) ดังนี้  

(1) อัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (turnover ratio)  
หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท ารายงาน turnover ratio  

พร้อมทั้งค าอธิบาย (ถ้ามี)  
หลักการที่เสนอ : - ยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าว - 
เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องตาม 1.2 (3) 

(2) ผลการด าเนินงานการให้บริการเทียบกับตัวชี้วัดการด าเนินงาน (benchmark) 
ที่เหมาะสม 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
การให้บริการเทียบกับ benchmark ที่เหมาะสม 

หลักการที่เสนอ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
การให้บริการเทียบกับ benchmark ที่เหมาะสม โดยสามารถท าข้อตกลงกับลูกค้าได้ว่าจะน า 
benchmark ใดมาใช้ในการเปรียบเทียบ 

เหตุผล การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการลงทุนกับ benchmark  
เป็นวิธีการวัดผลที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถ (performance) ของบุคลากร 
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย benchmark ที่จะน ามาใช้อาจขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น เป้าหมายการลงทุนลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่าการลงทุน
แบบซื้อแล้วถือยาว (buy-and-hold) ภายในช่วงระยะเวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรายงานดังกล่าว จึงก าหนดให้ benchmark ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า  
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เร่ือง การแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสนิใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email :  piyaruj@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:hiri@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด 

กรุณาให้ความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

 

 

หลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไข เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ขอบเขตการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ  

1.1 ขอบเขตสินค้าที่ให้บริการ   
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

1.2 รายละเอียดของสัญญาการใหบ้ริการ  
(1)  การรับค าสั่งของลูกค้ากรณีลูกค้าก าหนดเพียงวงเงินลงทุนรวม   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(2) การก าหนดอัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit)   
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(3) การก าหนดอัตราหมุนเวียนการซือ้ขายผลติภัณฑ์ในตลาดทุน 
(turnover ratio)   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จ ากัด 

 

หลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไข     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
2. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม  

2.1 การจัดให้มีระบบการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิด
การขาดทุนเกินกว่า stop-loss limit ที่ลูกค้าก าหนด   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

(1)   อัตราหมุนเวียนการซื้อขายผลติภัณฑ์ในตลาดทนุ  
(turnover ratio)   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(2)  ผลการด าเนินงานการให้บริการเทียบกับตัวชีว้ัด 
การด าเนินงาน (benchmark) ที่เหมาะสม   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้

ตัดสินใจแทนในขอบเขตทีจ่ ากดั   

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


