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 ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20  ทั้งนี้ มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมีรายได้ต่่ากว่าเส้นความยากจน  
(ต่่ากว่า 2,647 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 31,764 บาทต่อคนต่อปี1) การรองรับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นแผนส่าคัญ 
ในแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)  

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุและสร้างความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาวให้กับ 
คนไทย ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในทุกมิติ ซ่ึงส่านักงานเห็นว่าตลาดทุนไทย 
ซ่ึงมีขนาดใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกับ GDP ของประเทศ2 ควรมีบทบาทส่าคัญในการช่วยคนไทยสะสมความม่ันคง
ทางการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยเข้าถึงตลาดทุนน้อยมาก โดยหากพิจารณาจากจ่านวน
ประชาการ 66 ล้านคน ซ่ึงเป็น workforce 39 ล้านคน มีผู้เข้าถึงตลาดทุนสูงสุดจ่านวนเพียงแค่ 8.3 ล้านราย
เท่านั้น3 ประกอบกับหากพิจารณาจากตัวเลขเงินก้อนที่สมาชิกกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพได้รับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
พบว่ากว่าครึ่งของสมาชิกดังกล่าวท่ีเกษียณอายุมีเงินกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพต่่ากว่า 1 ล้านบาท ในขณะที่งานวิจัย
ส่วนใหญ่ระบุว่า หากต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอส่าหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ ต้องมีเงินอย่างน้อย 3 ล้านบาท4 

แม้ว่าจะมีคนไทยจ่านวนหนึ่งที่เห็นความส่าคัญของการออมและการลงทุน และสามารถ 
เข้าถึงตลาดทุนได้ แต่หากพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการน่าเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ในปัจจุบันพบว่า 
ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนใหญ่ยังคงเน้นการ push product เพ่ือเพ่ิมยอดขายและได้รับส่วนแบ่งจาก 
ค่านายหน้า โดยไม่ได้ให้ความส่าคัญกับการให้ค่าแนะน่าและน่าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง 
และเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุน ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจ่านวนมาก โดยมิได้ 
มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามที่ควรจะเป็น และมิได้ช่วยตอบโจทย์การสะสมความม่ันคงในระยะยาว 

และเนื่องจากการให้บริการ wealth advice แบบครบวงจรจ่าเป็นต้องใช้เวลาและ 
ความทุ่มเทในการให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงมีการให้บริการดังกล่าวเฉพาะกับผู้ลงทุน 
ที่เป็น high net worth หรือมีเงินก้อนส่าหรับการลงทุนจ่านวนมาก ผู้ลงทุนรายย่อยจึงไม่ได้รับบริการดังกล่าว 
และต้องประสบปัญหาตามข้างต้น 

 

                                                                 
1 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  
2 Market capital ของ SET และ MAI และมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ อยู่ท่ี 1.9 เท่าของ GDP (ข้อมูลปี 2560 จาก SET 
ThaiBMA และ NESDB) 
3 ลูกค้าท่ีเปิดบัญชีกับ broker 1.5 ล้านราย  MF 2.8 ล้านราย  PVD 3 ล้านราย  และ กบข. 1 ล้านราย รวมท้ังส้ิน 8.3 ล้านราย 
ซ่ึงลูกค้า 1 รายอาจเป็นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง หรือเปิดบัญชีหลายประเภท (ข้อมูลปี 2560 จาก SET AIMC ก.ล.ต. 
และ กบข. ตามล่าดับ) 
4 งานวิจัยเป้าหมายเงินก้อนข้ันต่่าส่าหรับการเกษียณอายุอย่างพอเพียง โดย รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล และคณะ 

I. เหตุผลและความจ าเป็น 
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ส่านักงานจึงเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความส่าคัญของการวางแผน
ทางการเงินจนน่าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง และสนับสนุนผู้ให้บริการด้าน wealth advice ซ่ึงประชาชนเข้าถึงได้ 
รวมถึงส่งเสริมการใช้ FinTech เพ่ือตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ 
“Wealth Advice for All” โดยแนวทางการสนับสนุนผู้ให้บริการ wealth advice ส่านักงานจะช่วยลดอุปสรรค
แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ เพ่ือผลักดันให้มีการให้บริการ wealth advice ที่มีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการ “Wealth Advice for All”  เกิดขึ้นเพือ่ช่วยให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน 

ในระยะยาว (long term financial well-being) โดยค าแนะน าและวางแผนทางการเงิน (wealth advice)  

จะเป็นกลไกส าคญัในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
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ผู้ประกอบธุรกิจมีการให้บริการ wealth advice ที่ค่านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส่าคัญ 
(investor centric advice & investment solutions) เพ่ือรองรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว (long-term 
financial well being) 

 
 

ส่านักงานเห็นควรก่าหนดแนวทางการก่ากับดูแล ดังนี้  

3.1  กระบวนการการให้บริการ wealth advice 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการให้บริการ wealth advice ของผู้ประกอบธุรกิจได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพ และ investor-centric อันจะน่าไปสู่การช่วยคนไทยสะสมความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว 
ส่านักงานเห็นควรก่าหนดกระบวนการในการให้บริการ wealth advice แบบครบวงจร 5 กระบวนการ ดังนี้ 

(1)  การส ารวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า (explore & understand) 
การตรวจสุขภาพทางการเงิน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่เพียงพอเก่ียวกับระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า  
(2)  การก าหนดแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio construction)  

การจัดสรรและก่าหนดสัดส่วนการลงทุน (“asset allocation”) ที่สอดคล้อง
กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า โดยจะต้องมีการกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุน 

(3)  การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio implementation)  
การลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุน โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

ที่เหมาะสมและค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ  
(4)  การติดตามและแนะน า/ด าเนินการปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing)  

การติดตามสถานะการลงทุน และแนะน่า/ด่าเนินการปรับปรุงการลงทุน 
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายของลูกค้า  

(5)  การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า (consolidated reporting)  
การจัดท่าและจัดส่งรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลใน

การติดตามผลการด่าเนินงาน รวมถึงทบทวนและประเมินคุณภาพการให้บริการของ wealth advisor  

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีบริการ wealth advice แบบครบวงจรครบทั้ง 5 กระบวนการ  
โดยสามารถเลือกให้บริการได้หลายรูปแบบตาม business model ของตนได้ เช่น การให้ค่าแนะน่าและ 
วางแผนการลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุนของลูกค้า การแจ้งเตือนลูกค้าเม่ือถึงเวลาที่ควรปรับปรุงการลงทุน 

III. หลักการที่เสนอ 

 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 



 

5 

(alert) การปรับสัดส่วนการลงทุนโดยอัตโนมัติ (auto-rebalancing) การจัดให้มี model portfolio หรือ fund  
of funds ที่มีความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนที่หลากหลาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขในการให้บริการของตนแก่ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยทีผู่้ลงทุนสามารถ
ขอรับเพียงบางบริการหรือขอรับบริการแบบครบวงจรก็ได้ 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง business model อย่างมีนัยส่าคัญ   
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ส่านักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนด่าเนินการดังกล่าว หากส่านักงาน  
ไม่ทักท้วงภายในเวลาดังกล่าว จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลง business model ได้  

3.2  เงื่อนไขการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ wealth advice 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้ให้บริการ wealth advice มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และ investor-centric ส่านักงานเห็นควรก่าหนดให้ผู้ให้บริการ wealth advice ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส่านักงาน โดยยื่นขอรับความเห็นชอบ ภายใต้เง่ือนไขการขอรับความเห็นชอบ ดังนี้ 

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบงานรองรับการให้บริการครบทั้ง 5 กระบวนการ
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ส่านักงานเห็นว่า ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่เป็นจ่านวนมากโดยค่านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนจ่าเป็นที่จะต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ตามปัจจัยที่ก่าหนด (platform) จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มี platform รองรับการให้บริการ  
wealth advice ในกระบวนการตามข้อ 3.1(3) และ 3.1(4) เพ่ือเป็นตัวช่วยบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ 
ในการให้บริการ wealth advice กับผู้ลงทุน โดยบุคลากรดังกล่าวต้องให้ค่าแนะน่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามที่ 
platform เสนอเท่านั้น5  

(2)  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้มีผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน6 ซ่ึงเป็น 
ผู้ที่มีวิชาชีพในการวิเคราะห์ ให้ค่าแนะน่า และตัดสินใจลงทุน มีส่วนร่วมในการก่าหนดกระบวนการ/ปัจจัย  
ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและพัฒนา platform ตาม (1) ด้วย และเนื่องจากคุณสมบัติของผู้จัดการ 
กองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น เพ่ือให้การท่าหน้าที่ดังกล่าวมี
ความเหมาะสม จึงเห็นควรปรับปรุงคุณสมบัตินักวิเคราะห์การลงทุนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผู้จัดการกองทุน 
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.3 

(3)  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการให้บริการที่ค่านึงถึงประโยชน์ที่ ดีที่สุดของลูกค้า 
เป็นส่าคัญ (best interest of clients) โดยกระบวนการ/ปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินตาม 
ข้อ 3.1(3) และ (4) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องมีกลไก 
ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการแบ่งแยกกระบวนการตามข้อ 3.1(3) และ (4) จากหน่วยงานที่ให้บริการซ้ือขาย 
(distribution) อย่างชัดเจน นอกจากนี้ โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทีใ่ห้บริการ wealth 
                                                                 
5 เนื่องจากพนักงานแต่ละรายไม่มีศักยภาพพอท่ีจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลายและมีอยู่เป็นจ่านวนมากได้และ
การให้ค่าแนะน่าตาม platform จะช่วยควบคุมคุณภาพการให้ค่าแนะน่าท่ีเป็น house view ได้ 
6 ไม่รวมถึงผู้ท่ีได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกับการลงทุน/ตลาดทุน 
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advice จะต้องสะท้อนการให้บริการในฐานะมืออาชีพ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนอาจอ้างอิงกับการเติบโต 
ของ AUM ของลูกค้า และคุณภาพการให้บริการด้าน advice โดยไม่ผูกกับยอดขายราย product โดยตรง 
(sales KPI) 

(4)  กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ distribution จะต้องแสดงค่าเตือนที่ท่าให้ผู้ลงทุน 
ไม่ส่าคัญผิดว่าเป็นบริการ wealth advice เช่น “การให้บริการนี้เป็นการขายสินค้าโดยไม่ได้วางแผนการลงทุน
ระยะยาว” เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความส่าคัญของบริการ wealth advice และทราบ 
อย่างชัดเจนถึงลักษณะบริการที่ได้รับ 

3.3  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์การลงทุน 
(1)  ปรับปรุงคุณสมบัติของนักวิเคราะห์การลงทุนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

คุณสมบัติของผู้จัดการกองทุน โดยก่าหนดบทเฉพาะกาลรองรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันและมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักการที่เสนอให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป ดังนี้ 

คุณสมบัติ 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน หลักการท่ีเสนอ 

ได้รับวุฒิบัตร CISA / CFA7 (ระดับ 3) ≥1 ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง - 

CISA / CFA ระดับ 2 ≥1 ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ≥2 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

CISA / CFA ระดับ 1 ≥1 ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ≥2 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

Certified Financial Planner (CFP) ≥1 ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ยกเลิกคุณสมบัติ CFP 

Financial Risk Management (FRM) ≥1 ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ยกเลิกคุณสมบัติ FRM 

  (2)  ปรับปรุงให้นักวิเคราะห์การลงทุนที่ผ่านการทดสอบความรู้เพ่ิมเติมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน8 ได้ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านหลักทรัพย์ ที่สอบผ่านหลักสูตร
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน
ที่ให้บริการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคล 

- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านหลักทรัพย์ ที่สอบผ่านหลักสูตร
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุน และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของผู้จัดการ
กองทุน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน  

                                                                 
7 ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)  
8 ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนสามารถขอรับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนได้ 



 

7 

(3)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การต่ออายุการให้ความเห็นชอบให้มีความยืดหยุ่นรองรับกรณี
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน9 ซ่ึงต้องยื่นต่ออายุการให้ความเห็นชอบทุก 2 ปี ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ 
การลงทุน IC และ IP ทุกประเภท ซ่ึงยื่นต่ออายุการให้ความเห็นชอบไม่ทันภายในวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่ 
การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง หรือขาดการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้เพ่ือใช้ในการต่ออายุ (refresher 
course) ทุก 2 ปีเพราะเหตุสุดวิสัย (เช่น ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น) ให้สามารถขอความเห็นชอบเป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนได้ใหม่  

3.4  การเปิดเผยรายได้ท่ีได้รับจาก บลจ. จากการท าหน้าท่ีขายกองทุนรวม 

เพ่ือมิให้การรับค่าตอบแทนจาก บลจ. ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
การให้ค่าแนะน่าการลงทุน และให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจการลงทุน จึงเห็นควรก่าหนดให้
ผู้ให้บริการ wealth advice ต้องเปิดเผยการรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจน ดังนี้ 

(1)  กรณีผู้ให้บริการ wealth advice (broker/LBDU) : ให้เปิดเผย front-end fee 
และ trailing fee (ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการ) เช่น ได้รับ front-end fee 1% ของมูลค่าขาย
หน่วยลงทุน และส่วนแบ่ง 30% จากค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น 

(2)  กรณีบุคลากรของผู้ให้บริการ wealth advice (IC/IP) : ห้ามมิให้ IC/IP รับส่วน
แบ่งจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยรายได้ค่าตอบแทนและส่วนแบ่งตาม (1) จะน่ามาใช้บังคับ
กับ broker/LBDU ทั่วไปซ่ึงมิได้ให้บริการ wealth advice ด้วย 

3.5  การปรับปรุงการลงทุนโดยอัตโนมัติ (auto-rebalancing) 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าการลงทุนของลูกค้าสอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน
กรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม asset allocation ที่วางไว้ ให้ผู้ให้บริการ wealth advice ปรับปรุงการลงทุน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า ดังนี้ 

(1)  กรณีทีผู่้ให้บริการ wealth advice เป็น broker/LBDU : ให้สามารถปรับปรุงการลงทุน
ภายใต้เง่ือนไข10 ดังนี้ โดยการปรับปรุงการลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะ portfolio management ตาม (2) 

(1.1)  ปรับปรุงการลงทุนให้เป็นไปตาม asset allocation เดิม 
(1.2)  ปรับสัดส่วนการลงทุน (Tactical Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ภายใต้กรอบ (Strategic Asset Allocation) ทีลู่กค้าก่าหนดไว้ 

                                                                 
9 ประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 8/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
10 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทน 
ในขอบเขตท่ีจ่ากัดโดยอนุโลมด้วย (ประกาศส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สธ. 35/2557  
เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเก่ียวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าส่าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศท่ี สธ. 35/2557”))  
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(1.3)  ปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุน (product switching) ให้กับผู้ลงทุน  
โดยไม่ท่าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส่าคัญ เช่น เปลี่ยนเป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนเหมือนเดิม แต่ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมดังกล่าวต่่ากว่า หรือมีผลการด่าเนินงานดีกว่า หรือ
เปลี่ยนเป็นตราสารหนี้ที่ rating เท่าเดิมหรือสูงกว่า เป็นต้น  

(1.4)  ปรับปรุงการลงทุนได้เฉพาะ unlisted securities11 เท่านั้น  
(2) กรณีทีผู่้ให้บริการ wealth advice เป็น PF : เนื่องด้วยส่านักงานอยู่ระหว่างปรับปรุง

มาตรฐานการประกอบธุรกิจ PF ที่ปัจจุบันมีลักษณะเป็น rule based ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ 
business model ของผู้ประกอบธุรกิจ  ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ให้บริการ wealth advice ประสงค์จะท่า  
auto-rebalancing ในลักษณะ portfolio management12 ซ่ึงเข้าข่ายต้องได้รับ license PF  ให้ผู้ให้บริการ 
wealth advice ซ่ึงเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ว่าประเภทใด ทีมี่ระบบงาน/กระบวนการรองรับ
การคัดเลือก วิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับยกเว้นการมี license PF เป็นการชั่วคราว
จนกว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานการประกอบธุรกิจ PF ดังกล่าวจะปรับปรุงแล้วเสร็จ + 6 เดือน (เพ่ือรองรับการขอรับ 
PF license) 
 อย่างไรก็ดี ส่านักงานจะพิจารณาการยกเว้น license PF ไปในคราวเดียวกับการให้
ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ wealth advice โดยหากผู้ประกอบธุรกิจเริ่มให้บริการ auto-rebalancing  
ในลักษณะ portfolio management เพ่ิมเติมภายหลังการได้รับความเห็นชอบ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้
ส่านักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนด่าเนินการดังกล่าว หากส่านักงานไม่ทักท้วงภายในระยะเวลา
ดังกล่าวจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้   

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ wealth advice ทั้ง (1) และ (2) สามารถให้บริการปรับปรุงการลงทุน 
ตามกรอบข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ลงทุนเท่านั้น รวมทั้งต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา
อันสมควรก่อนด่าเนินการปรับปรุงการลงทุนทุกครั้ง เพ่ือให้ลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธบริการดังกล่าวได้  

3.6  ค่าธรรมเนียมรายปี13ส าหรับการให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ 

เนื่องจากการให้บริการ wealth advice และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจมีการแนะน่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย 
และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น จึงจะปรับปรุงค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์

                                                                 
11 กรณี listed product ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
โดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจ่ากัด (“ประกาศท่ี สธ. 35/2557”) อยู่แล้ว 
12 หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน โดยมีการจัดสรร/กระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ  
รวมท้ังติดตามผลและปรับปรุงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีก่าหนด 
13 ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีช่าระแก่ส่านักงานตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กม. 10/2559 เร่ือง การก่าหนดค่าธรรมเนียม 
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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ส่าหรับการให้บริการซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนต่างประเทศ ให้เท่ากับการให้บริการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว 
ในประเทศ ดังนี้ 

ปัจจุบัน : อัตราร้อยละ 1 โดยค่านวณจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

หลักการใหม่ : อัตราร้อยละ 0.001 โดยค่านวณจากมูลค่าการซ้ือขายหุ้น หรือมูลค่าขาย
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี 
 

 

 

“ขอเชิญทกุท่านมาร่วมกันช่วยให้คนไทยอยู่ดมีีสุขทางการเงนิ เพือ่คณุภาพชีวิตท่ีดใีนอนาคต” 
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เรื่อง การสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน าและวางแผนทางการเงิน 
ท่ีมีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงได้ (wealth advice for all) 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ ต่าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท์ ___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  บริษัทประกันชีวิต 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

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

หรือ email : nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งน้ี *** 

แบบส ารวจความคิดเห็น 

mailto:nattasasi@sec.or.th
mailto:hiri@sec.or.th%20หรือ
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะก าหนดหลักการเก่ียวกับการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน า 
และวางแผนทางการเงินท่ีมีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงได้ (wealth advice for all) ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. กระบวนการการให้บริการ wealth advice เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. เงื่อนไขการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการ wealth advice เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์การลงทุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

  

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะก าหนดหลักการเก่ียวกับการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน า 
และวางแผนทางการเงินท่ีมีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงได้ (wealth advice for all) ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

4. การเปิดเผยรายได้ท่ีได้รับจาก บลจ. จากการท าหน้าท่ีขายกองทุนรวม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. การปรับปรุงการลงทุนโดยอัตโนมัติ (auto-rebalancing) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการให้บริการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินในต่างประเทศ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

  

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะก าหนดหลักการเก่ียวกับการสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน า 
และวางแผนทางการเงินท่ีมีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงได้ (wealth advice for all) ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

7.  อื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


