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เอกสารรับฟงความคิดเห็น 

เลขท่ี อนธ. 29/2561 

เรื่อง รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการซื้อขายผลิตภัณฑ 
ในตลาดทุน โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด 

เผยแพรเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
  

สํานักงานไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ   
ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับนี้ไดจาก www.sec.or.th 

 

ทานสามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะใหสํานักงานได  
ตามท่ีติดตอดานลาง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th  

 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 

 
ทานสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเจาหนาท่ีของสํานักงาน ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวปยะรัจน ศิวะเกื้อ โทรศัพท 0-2033-9712 
2. นางสาววสุ วุฒิสันติ  โทรศัพท 0-2033-9700 
3. นางสาวอาชินี  ปทมะสุคนธ โทรศัพท 0-2263-6032 

 
 

      
สํานักงานขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็น 

และใหขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เลขท่ี 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th  
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ตามท่ีสํานักงานมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงหลักเกณฑการใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑ 
ในตลาดทุน โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด ซ่ึงเปนหลักเกณฑในรายละเอียด
เก่ียวกับการติดตอและใหบริการลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ท่ี สธ. 51/2559 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ืออนุญาตใหผูประกอบธุรกิจนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย และตัวแทนสัญญาซ้ือขายลวงหนา (“ผูประกอบธุรกิจ”) สามารถตัดสินใจซ้ือขายหุนและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (“สัญญาฯ”) แทนลูกคาตามกรอบท่ีลูกคากําหนดได  

สํานักงานไดเปดรับฟงความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟงความคิดเห็น 
ท่ี อนธ. 28/2560 เรื่อง การแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน 
โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด ระหวางวันท่ี 26 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี  
30 ตุลาคม 2560 นั้น สํานักงานไดรับความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุง
หลักเกณฑดังกลาว สํานักงานจึงไดนําเสนอใหคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับ 
การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด (“คณะอนุกรรมการฯ”) พิจารณาและดําเนินการ 
ยกรางประกาศตามแนวทางดังกลาวท่ีผานการรับฟงความคิดเห็นหลักการและการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ  

โดยหลักการดังกลาวจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. หลักการท่ีเปนตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน หรือ

หลักการตามท่ีไดเปดรับฟงความคิดเห็นไปแลวและความคิดเห็นท่ีไดรับสวนใหญเห็นดวยกับแนวทาง
ท่ีเสนอ และ 

2. หลักการท่ีเปนตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการท่ีเพ่ิมเติมจาก
หลักการท่ีไดเปดรับฟงความคิดเห็นไปแลว 

  ดังนั้น สํานักงานจึงเห็นควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางประกาศเก่ียวกับ 
การแกไข หลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุนโดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจ
แทนในขอบเขตท่ีจํากัด และไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและ
บุคคลท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. บทนํา 
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เนื่องดวยสํานักงานมีนโยบายท่ีตองการสนับสนุนใหผูลงทุนสามารถสะสมความม่ังค่ัง  
(wealth creation) เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอตอวัยเกษียณ จึงเล็งเห็นวาการสงเสริมใหผูลงทุนสามารถ
ลงทุนในผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย โดยมี professional มาชวยดูแลสนับสนุนการลงทุนแบบ
กระจายความเสี่ยง และเนนความสําคัญในการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุนในผลิตภัณฑ 
ในตลาดทุนท่ีเหมาะสมใหแกผูลงทุนโดยมีผลิตภัณฑในตลาดทุนท่ีหลากหลาย และนอกจากจะเปน
การผลักดันใหผูลงทุนเขาถึงบริการท่ีจะชวยสราง wealth creation ไดมากข้ึนแลว ยังจะชวย 
เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจสามารถสราง career path ใหกับ IC/IP ของตนซ่ึงมีความชํานาญใน
การใหคําแนะนําและวางแผนการลงทุนในผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ได 

 
 

รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ท่ี สธ.   /2561 เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอและใหบริการลูกคาสําหรับ 
ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา เปนประกาศท่ีแกไข 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สธ. 51/2559  
เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเก่ียวกับการติดตอและใหบริการลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

สํานักงานไดปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน  
โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด จึงขอเปดรับฟงความคิดเห็นรางประกาศ 
โดยมีรายละเอียดสรุปได  ดังนี้ 

1. ขอบเขตการใหบริการของผูประกอบธุรกิจ 
1.1 ขอบเขตของสินคาท่ีใหบริการ 
     ผูประกอบธุรกิจสามารถใหบริการไดเฉพาะหลักทรัพยและสัญญาฯ  

ท้ังไทยและตางประเทศ 0

1 ท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาด
หลักทรัพย และศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท้ังของไทยและตางประเทศ 

     เหตุผล  เพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการและความถนัดของ 
บริษัทหลักทรัพยในการใหบริการลูกคาแบบ market timing 
 
 
 

                                                           
1 ท้ังน้ี  จะตองเปนผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับการอนุญาตใหบริการพาลกูคาไปลงทุนตางประเทศไดตามท่ี 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และตองปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ ทธ.1/2560 เรือ่ง การใหบรกิารแกลกูคาในการลงทุน
ในผลติภณัฑในตลาดทุนท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ลงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

III. สรุปสาระสําคัญของรางประกาศและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

II. เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคในการกําหนดหลักเกณฑ 
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1.2 รายละเอียดของสัญญาการใหบริการ 
ปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาการใหบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน  

โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด (เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดในสัญญาปกติ)  ดังนี้   
(1) การรับคําส่ังของลูกคา  

        ผูประกอบธุรกิจสามารถตกลงกับลูกคาเพ่ือกําหนดจํานวน
หลักทรัพยและสัญญาฯ ไดอยางไมจํากัดจํานวน  ท้ังนี้ การกําหนดจํานวนหลักทรัพยและสัญญาฯ
ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการซ้ือขายจริง และตองคํานึงถึงความประสงคของลูกคาโดยลูกคา
ตองเปนผูตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑท่ีจะลงทุนเอง  
 

เหตุผล เพ่ือใหผูลงทุนไดมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑในตลาดทุน 
ท่ีหลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุน  

 

หมายเหตุ ในการกาํหนดจํานวนหลักทรัพยและสัญญาฯนั้น  
ตองสามารถยืนยันไดวาเปนหลักทรัพยและสัญญาฯ ท่ีลูกคาตองการลงทุนจริง หากลูกคา 
ไดมีการกําหนดจาํนวนหลักทรัพยและสัญญาฯ เปนจํานวนมาก ผูประกอบธุรกิจตองพิสูจน 
ใหเห็นไดวา บุคลากร IC/IP ท่ีใหคําแนะนําการลงทุนสามารถดูแลลูกคาและลงทุนไดจริง 
ตามจํานวนท่ีลูกคากาํหนด   

ท้ังนี้ หากบริษัทหลักทรัพยมีการเสนอกลยุทธในลักษณะ portfolio 
นอกจากจะตองมีท่ีมาของคําส่ังลูกคาทุกครั้งกอนการลงทุนแลว ยังตองมีระบบงานเพ่ิมเติมตาม
หลักเกณฑของธุรกิจของผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีมีการใหบริการแผนการลงทุนในลักษณะ 
portfolio2 

(2) การกําหนดอัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) 
        ผูประกอบธุรกิจสามารถเลือกกําหนด stop-loss limit ของ 
ผลิตภัณฑรายตัว และ/หรือ มูลคาการลงทุนได  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการตกลงระหวางผูประกอบ
ธุรกิจกับลูกคาตามท่ีปรากฏในหลักฐานยืนยันการรับคาํส่ังของลูกคา 
 

เหตุผล เพ่ือเปดกวางใหมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
เม่ือถึง stop-loss limit ตามท่ีตกลงกับลูกคา  อยางไรก็ตาม ลูกคาสามารถพิจารณาถึงวิธีการ
และเง่ือนไขในการกาํหนด stop-loss limit ท่ีเหมาะสมกับความสามารถรับความเส่ียงของตน
กอนตัดสินใจเลือกใชบริการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุนโดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทน 
ในขอบเขตท่ีจํากัดได 

(3) ยกเลิกการกําหนดอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายผลิตภัณฑ 
ในตลาดทุน (turnover ratio) 
 

เหตุผล การกําหนด turnover ratio เพ่ือใหผูลงทุนสามารถติดตาม
การซ้ือขายของ IC/IP ได อยางไรก็ดี เนื่องจากผูประกอบธุรกิจตองจัดสงใบยืนยันการซ้ือขาย
ผลิตภัณฑในตลาดทุน (confirmation statement) แกผูลงทุนโดยตรงทุกสิ้นวัน รวมท้ังตองมี
มาตรการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (self-regulate) โดยหนวยงาน compliance ซ่ึงทําใหผูลงทุน

                                                           
2 ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุงหลักเกณฑในรายละเอียดเก่ียวกับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีมีการใหบริการ

แผนการลงทุนในลกัษณะ portfolio และจะมีการออกเอกสารรับฟงความคิดเห็นตอไป 
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สามารถติดตามการซ้ือขายของ IC/IP ไดเชนกัน  ดังนั้น เพ่ือไมใหซํ้าซอนจึงไดยกเลิกในการ
กําหนดเรื่องดังกลาว 

 

2. หนาท่ีของผูประกอบธุรกิจท่ีตองปฏิบัติเพ่ิมเติม 
2.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการแจงขอมูลใหลูกคาทราบ 

ภายในระยะเวลาท่ีตกลงกันระหวางผูประกอบธุรกิจและลูกคาในกรณีท่ีเกิดการขาดทุนเกินกวา 
stop-loss limit ท่ีลูกคากําหนด  ท้ังนี้ ไมเกินสิ้นวันทําการดังกลาว  

           เหตุผล ผลิตภัณฑในตลาดทุนแตละประเภทอาจมีลักษณะความผันผวน
จากการเคลื่อนไหวของราคาท่ีแตกตางกัน เชน หนวยลงทุนจะมีการปรับราคาตามการคํานวณ 
NAV ทุกสิ้นวันทําการ ในขณะท่ีหุนอาจจะมีการผันผวนของราคาอยูตลอดเวลา เปนตน  ดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการปฏิบัติงานของผูประกอบธุรกิจ การแจงขอมูลใหลูกคาทราบกรณี 
ท่ีเกิด stop-loss limit จึงใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีตกลงกันระหวางผูประกอบธุรกิจและลูกคา 
 

2.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึงผูประกอบธุรกิจตอง 

จัดทําในทุก ๆ เดือน (รายงานผลการดาํเนินงานแบบอ่ืน)  ดังนี้  
(1) ยกเลิกขอกําหนดท่ีใหผูประกอบธุรกิจตองจัดทํารายงาน 

อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน (turnover ratio)  
 

เหตุผล เพ่ือใหสอดคลองตามขอ 1.2 (3) 
 

(2) ผูประกอบธุรกิจตองจัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินการใหบริการ 
โดยสามารถทําขอตกลงกับลูกคาไดวาจะนํากรอบชี้วัดการดําเนินงาน (“benchmark”) 
ท่ีเหมาะสมใดมาใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

 

เหตุผล การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการลงทุนกับ benchmark 
เปนวิธีการวัดผลท่ีจะชวยใหผูลงทุนสามารถประเมินความสามารถ (performance) ของบุคลากร
ของผูประกอบธุรกิจท่ีใหบริการไดอยางมีประสิทธภิาพ โดย benchmark ท่ีจะนํามาใชอาจข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย เชน เปาหมายการลงทุนลูกคาท่ีตองการผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมากกวาการลงทุน
แบบซ้ือแลวถือยาว (buy-and-hold) ภายในชวงระยะเวลาท่ีใชบริการ เปนตน  ดังนั้น เพ่ือใหลูกคา
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการรายงานดังกลาว จึงกําหนดให benchmark ท่ีใชในการเปรียบเทียบ
เปนไปตามท่ีตกลงกันระหวางผูประกอบธุรกิจและลูกคา  
 

 

  

ชวงเวลาท่ีคาดวาประกาศจะมีผลบังคับใช 

ประกาศออกภายในไตรมาส 3 ของป 2561 โดยมีผลใชบังคับในปลายป 2561 
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เร่ือง รางประกาศการแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการซื้อขายผลิตภัณฑ 
ในตลาดทุน โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากัด 

 
ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูตอบ __________________________________ตาํแหนง________________________ 

ชื่อบริษัท ________________________________________________________________ 

โทรศัพท _____________________________  โทรสาร_____________________________   

อีเมล ____________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหขอคิดเห็น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  บริษัทหลักทรัพย 

  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม / กองทุนสวนบุคคล 

  ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

  ธนาคารพาณิชย 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี ฝายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สํานักงาน ก.ล.ต. 
เลขท่ี 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 1207  

หรือ email : piyaruj@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานท่ีไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบสํารวจความคดิเห็น 

mailto:%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ทานเห็นดวยหรือไมท่ีสํานักงานจะปรับปรุงรางประกาศการแกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหบริการ 
ซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยลูกคายินยอมใหตัดสินใจแทนในขอบเขตท่ีจํากดัในประเด็นดังตอไปนี ้

หลักเกณฑที่กําหนด เห็นดวย ไมเห็นดวย 

รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ท่ี สธ.   /2561 เรื่อง หลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอและใหบริการ
ลูกคาสําหรับผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

  

1. ขอบเขตของสินคาท่ีใหบริการ   

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพ่ิมเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. รายละเอียดของสัญญาการใหบริการ  
(1) การรับคําสั่งลูกคา 
(2) การกําหนดอัตราขาดทุนสูงสุด (stop-loss limit) 
(3) การยกเลกิการกําหนดอัตราหมนุเวียนการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดทุน (turnover ratio) 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพ่ิมเติม 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. หนาท่ีของผูประกอบธุรกิจท่ีตองปฏิบัติเพ่ิมเติม 
 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพ่ิมเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. อ่ืน ๆ 
 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพ่ิมเติม 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

แบบสํารวจความคดิเห็น 


