
         

 

 

 11 กรกฎาคม  2561 

เรียน  นายกสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 นายกสมาคมประกนัชีวติไทย 

 ประธานสมาคมธนาคารไทย 

 ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ  
ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย  
ผูจ้ดัการ 
 บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยทุ์กบริษทั 
 ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกบริษทั 
 บริษทัประกนัชีวิตทุกบริษทั 

ท่ี นจ. (ว) 9/2561  เร่ือง  น าส่งประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบั 
การใหบ้ริการออกแบบการลงทุน (“wealth advice”)  

 ดว้ยส านกังานไดอ้อกประกาศดงัต่อไปน้ี เพื่อรองรับการใหบ้ริการ wealth advice  
ท่ีมีการใหค้  าแนะน าและน าเสนอ Investment Solutions ท่ีค  านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(investor centric advice & investment solutions) เพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว (long-term 
financial well-being)  

(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน. 13/2561  
เร่ือง  การก าหนดการจดัการลงทุนโดยการใหบ้ริการออกแบบการลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศท่ี กน. 13/2561”) 
ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กม. 14/ 2561 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศท่ี กม. 14/2561”) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 46/2561 เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศท่ี ทลธ. 46/2561”)  
ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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(4) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สธ. 31/2561 เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน ลงวนัท่ี  
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศท่ี สธ. 31/2561”) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั และถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ประกาศก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัของประกาศ  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ประกาศที ่กน. 13/2561 
 1.1  ขอบเขตการบังคับใช้ของประกาศ  

  ก าหนดใหป้ระกาศฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีโมเดลธุรกิจ (“business model”) การใหบ้ริการในลกัษณะการรับบริหาร
จดัการทรัพยสิ์น (“portfolio management”) (activities ท่ีเขา้ข่าย PF รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
และยืน่ขอความเห็นชอบต่อส านกังานเป็นผูใ้หบ้ริการออกแบบการลงทุน (“wealth advisor”) โดยมี
คุณสมบติัและมีการด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนด ให้ไดรั้บผอ่นผนัไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล (“PF”) เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ 
ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ PF และ/หรือ
ไดรั้บความเห็นชอบใหเ้ร่ิมประกอบธุรกิจ PF จากส านกังาน แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

1.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็น wealth advisor 

(1)   เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงกรณีท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ PF แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจ PF ดว้ย 

(2)   มีความพร้อมในการใหบ้ริการ เช่น มีเงินทุนและบุคลากรท่ีสามารถรองรับ
การใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอ มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ท่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีความมัน่คงปลอดภยั เป็นตน้ 

(3)   ไม่มีประวติัเคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบั
การขอรับความเห็นชอบการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน (“wealth advice”) 

1.3 การด าเนินการของบุคคลทีไ่ด้รับความเห็นชอบเป็น wealth advisor 
ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งยืน่ขอรับความเห็นชอบต่อส านกังานก่อนมี 

การใหบ้ริการ wealth advice โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น  ทั้งน้ี มีรายละเอียดของการด าเนินการท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 (1)  มีกระบวนการติดต่อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยครบถว้น 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ (ก) การส ารวจและท าความเขา้ใจลูกคา้ (explore & understand) (ข) การก าหนดโครงสร้าง 
การลงทุน (portfolio construction) (ค) การลงทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน (portfolio implementation) 
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(ง) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) และ (จ) การรายงานภาพรวม 
การลงทุนของลูกคา้ (consolidated reporting)  

 ทั้งน้ี กระบวนการตาม (1) จะตอ้งคลอบคลุมถึงการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นเพื่อการลงทุนของลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการก าหนดกรอบกลยทุธ์ 
การลงทุน การคดัเลือกผลิตภณัฑ ์การวเิคราะห์ และการตดัสินใจลงทุนท่ีค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั รวมถึงนโยบายในการบริการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(2)  มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“platform”) เพื่อรองรับการให้บริการตาม (1)(ค) 
และ (ง) โดยตอ้งจดัใหมี้ผูจ้ดัการกองทุน นกัวิเคราะห์การลงทุน หรือคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เทียบเท่าท่ีส านกังานยอมรับ เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการและปัจจยัในการคดัเลือก
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนของ platform ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิา และมีมาตรการจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(3)  มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีใหบ้ริการซ้ือขาย (distribution) ผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุน กบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการก าหนดกระบวนการและปัจจยัในการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ 
ในตลาดทุนของระบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งชดัเจน 

(4)  กรณีมีบุคลากรเป็นผูใ้ห้บริการ wealth advice ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง 
จดัใหมี้ผูแ้นะน าการลงทุน (IC) หรือผูว้างแผนการลงทุน (IP) เป็นผูใ้หค้  าแนะน าผลิตภณัฑท์างการเงิน
ตามท่ี platform ของผูป้ระกอบธุรกิจเสนอเท่านั้น 

(5)  ตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
wealth advice ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการในฐานะมืออาชีพ เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจอา้งอิงกบัการเติบโตของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารบริหาร (AUM) ของลูกคา้  
และคุณภาพการใหบ้ริการ โดยตอ้งไม่ผกูกบัยอดขาย (sales KPI) ของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนแต่เพียง
อยา่งเดียว 

(6)  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไข 
ในการใหบ้ริการ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ แก่ลูกคา้ทราบ และกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการให้บริการอยา่งมี
นยัส าคญั ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ลูกคา้เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงขอ้ตกลงในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ทนัที 

(7)  มีกระบวนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีค  านึงถึงเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น จ าเป็น และเพียงพอ การรักษาความลบัของลูกคา้ และการรับและจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

(8)  มีการจดัส่งรายงานขอ้มูลในการใหบ้ริการต่อส านกังานตามแบบและ 
วธีิการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

(9)  มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่กรณีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยน์ายหนา้
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ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่จ  ากดัเฉพาะตราสารหน้ี หรือหน่วยลงทุน อาจเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้เองได ้
โดยแจง้ใหส้ านกังานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนเร่ิมด าเนินการ 

(10) มีการจดัเก็บเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของลูกคา้ไวใ้ห้
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานตรวจสอบไดเ้ม่ือไดรั้บ 
การร้องขอ 

(11) จดัใหมี้การก ากบัดูแลเพื่อใหก้ารใหบ้ริการเป็นไปตามประกาศน้ี รวมทั้ง 
ดูแลใหก้ารใหบ้ริการเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

1.4 การเปลีย่นแปลงการด าเนินการการให้บริการ 
กรณีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงการด าเนินการตามขอ้ 1.3(1)  (2) 

และ (5) ไปจากท่ีเคยแสดงไวต่้อส านกังานอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งยืน่ขอรับความเห็นชอบต่อส านกังาน
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง และหากส านกังานไม่ทกัทว้งภายในระยะเวลา
ดงักล่าวใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบตั้งแต่วนัครบก าหนดระยะเวลานั้น 

1.5 การเพกิถอนการให้บริการ wealth advice 
 ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบการเป็น wealth advisor ไดเ้ม่ือ 
(1)  การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ 1.2(2) ตลอดระยะเวลาท่ีมีการใหบ้ริการ   
(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 1.3 หรือ 1.4 
(3)  การใหบ้ริการอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั

ต่อผูล้งทุนหรือตลาดทุนในวงกวา้ง 

2.  ประกาศที ่กม. 14/2561 
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับการใหบ้ริการซ้ือขาย 

หุน้และหน่วยลงทุนต่างประเทศ เป็นอตัราร้อยละ 0.001 โดยค านวณจากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

3. ประกาศที ่ทลธ. 46/2561 
3.1  คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน 

เพิ่มเติมให้นกัวเิคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานดา้นหลกัทรัพย ์และดา้นตลาดทุน  
ท่ีผา่นการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกบักฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพเป็นผูจ้ดัการกองทุน สามารถ 
ขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนได ้ 
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3.2  หลกัเกณฑ์การย่ืนต่ออายุการให้ความเห็นชอบของผู้จัดการกองทุน 
 เพิ่มเติมใหผู้ท่ี้เคยเป็นผูจ้ดัการกองทุนท่ีใชคุ้ณสมบติัท่ีนอกเหนือจากการด ารง
ต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าซ่ึงดูแลรับผดิชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 
สามารถขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนไดใ้หม่ 

4.  ประกาศที ่สธ. 31/2561 
4.1  ขอบเขตการบังคับใช้ของประกาศ  

ก าหนดใหป้ระกาศฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ียืน่ขอความเห็นชอบระบบงาน wealth advice ต่อส านกังาน  

4.2  การขอรับความเห็นชอบระบบงานการให้บริการ wealth advice  
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีการใหบ้ริการ wealth advice ภายใต้

ประกาศฉบบัน้ี จะตอ้งยืน่ขอรับความเห็นชอบระบบงานต่อส านกังานก่อนมีการใหบ้ริการ ส านกังาน
จะพิจารณาค าขอภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น  
ทั้งน้ี มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี  

(1)  มีกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้โดยครบถว้น 5 ขั้นตอน ตามขอ้ 1.3(1) 
(2)  มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“platform”) เพื่อรองรับการด าเนินการตามขอ้ 1.3(1)(ค) 

และ (ง) ทั้งน้ี  ส าหรับกรณีท่ีมีการใหบ้ริการโดยมีการรับบริหารจดัการทรัพยสิ์น (portfolio management) 
ตอ้งจดัใหมี้ผูจ้ดัการกองทุน นกัวเิคราะห์การลงทุน หรือคนท่ีมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าท่ีส านกังาน
ยอมรับ ส าหรับกรณีท่ีมีการใหบ้ริการโดยไม่มีการรับบริหารจดัการทรัพยสิ์น (non-portfolio management) 
สามารถจดัใหมี้ผูแ้นะน าการลงทุน ผูว้างแผนการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการ
และปัจจยัในการคดัเลือกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

(3)  มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีให้บริการซ้ือขาย (distribution) ผลิตภณัฑใ์น 
ตลาดทุน กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการก าหนดกระบวนการและปัจจยัในการคดัเลือกผลิตภณัฑใ์น
ตลาดทุนของระบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งชดัเจน 

(4)  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใหบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญั ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
แจง้ลูกคา้เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงขอ้ตกลงในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ทนัที 

(5)  มีการจดัส่งรายงานขอ้มูลในการใหบ้ริการต่อส านกังานตามแบบและวธีิการ
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

4.3 รูปแบบการให้บริการ wealth advice ของผู้ประกอบธุรกจิ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเลือกใหบ้ริการไดห้ลายรูปแบบตาม business model  

ภายในขอบเขตของการประกอบธุรกิจตามประเภทของใบอนุญาตท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ และสามารถ
ใหบ้ริการซ้ือ ขาย หรือเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุน โดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ก่อนใหบ้ริการ
ทุกคร้ัง ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1)  การใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ PF  
(2)  การใหบ้ริการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลบัไปอยูใ่นสัดส่วนการลงทุน

ตามแผนจดัสรรการลงทุนของลูกคา้ท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้  
(3)  การพกัเงินลงทุนของลูกคา้ โดยการเปล่ียนจากสินทรัพยป์ระเภทหน่ึงไปยงั

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ท่ีลูกคา้ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 

   ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

        
   (นางสาวจอมขวญั คงสกุล) 
   ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
   เลขาธิการแทน 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. เอกสารแนบ  

2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน. 13/2561 
เร่ือง  การก าหนดการจดัการลงทุนโดยการใหบ้ริการออกแบบการลงทุนท่ีไม่ถือ 

 เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี  
 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กม. 14/ 2561 
เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต (ฉบบัท่ี 5) 
ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

4. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 46/2561 เร่ือง  หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

5. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์  
สธ. 31/2561 เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน 
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ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน  
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2033-4620 และ 0-2263-6050  


