11 กรกฎาคม 2561
เรี ยน นายกสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
นายกสมาคมประกันชีวติ ไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ประธานสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ทุกบริ ษทั
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าทุกบริ ษทั
บริ ษทั ประกันชีวิตทุกบริ ษทั
ที่ นจ. (ว) 9/2561 เรื่ อง นาส่ งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การให้บริ การออกแบบการลงทุน (“wealth advice”)
ด้วยสานักงานได้ออกประกาศดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการให้บริ การ wealth advice
ที่มีการให้คาแนะนาและนาเสนอ Investment Solutions ที่คานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(investor centric advice & investment solutions) เพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินระยะยาว (long-term
financial well-being)
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 13/2561
เรื่ อง การกาหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริ การออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ กน. 13/2561”)
ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 14/ 2561
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ กม. 14/2561”) ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทลธ. 46/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ ทลธ. 46/2561”)
ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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(4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 31/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริ การออกแบบการลงทุน ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ สธ. 31/2561”) ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมีความเข้าใจที่ตรงกัน และถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศกาหนดได้อย่างถูกต้อง สานักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของประกาศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศที่ กน. 13/2561
1.1 ขอบเขตการบังคับใช้ ของประกาศ
กาหนดให้ประกาศฉบับนี้บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีโมเดลธุ รกิจ (“business model”) การให้บริ การในลักษณะการรับบริ หาร
จัดการทรัพย์สิน (“portfolio management”) (activities ที่เข้าข่าย PF รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
และยืน่ ขอความเห็นชอบต่อสานักงานเป็ นผูใ้ ห้บริ การออกแบบการลงทุน (“wealth advisor”) โดยมี
คุณสมบัติและมีการดาเนิ นการตามที่สานักงานกาหนด ให้ได้รับผ่อนผันไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล (“PF”) เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ PF และ/หรื อ
ได้รับความเห็นชอบให้เริ่ มประกอบธุ รกิจ PF จากสานักงาน แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
1.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็ น wealth advisor
(1) เป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์หรื อธุ รกิจสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า รวมถึงกรณี ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ PF แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มประกอบธุ รกิจ PF ด้วย
(2) มีความพร้อมในการให้บริ การ เช่น มีเงินทุนและบุคลากรที่สามารถรองรับ
การให้บริ การได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิ ทธิภาพและ
มีความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นต้น
(3) ไม่มีประวัติเคยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การขอรับความเห็นชอบการให้บริ การออกแบบการลงทุน (“wealth advice”)
1.3 การดาเนินการของบุคคลทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบเป็ น wealth advisor
ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องยืน่ ขอรับความเห็นชอบต่อสานักงานก่อนมี
การให้บริ การ wealth advice โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
(1) มีกระบวนการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าโดยครบถ้วน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ (ก) การสารวจและทาความเข้าใจลูกค้า (explore & understand) (ข) การกาหนดโครงสร้าง
การลงทุน (portfolio construction) (ค) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (portfolio implementation)
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(ง) การติดตามและปรับปรุ งการลงทุน (monitoring & rebalancing) และ (จ) การรายงานภาพรวม
การลงทุนของลูกค้า (consolidated reporting)
ทั้งนี้ กระบวนการตาม (1) จะต้องคลอบคลุมถึงการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีการกาหนดกรอบกลยุทธ์
การลงทุน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจลงทุนที่คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ รวมถึงนโยบายในการบริ การความเสี่ ยงที่เหมาะสม
(2) มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“platform”) เพื่อรองรับการให้บริ การตาม (1)(ค)
และ (ง) โดยต้องจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อคนที่มีความรู ้ความสามารถ
เทียบเท่าที่สานักงานยอมรับ เพื่อมีส่วนร่ วมในการกาหนดกระบวนการและปัจจัยในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของ platform ดังกล่าว ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักวิชา และมีมาตรการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่ องดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ให้บริ การซื้ อขาย (distribution) ผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการกาหนดกระบวนการและปั จจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างชัดเจน
(4) กรณี มีบุคลากรเป็ นผูใ้ ห้บริ การ wealth advice ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้อง
จัดให้มีผแู ้ นะนาการลงทุน (IC) หรื อผูว้ างแผนการลงทุน (IP) เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ตามที่ platform ของผูป้ ระกอบธุ รกิจเสนอเท่านั้น
(5) ต้องจัดให้มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั บุคลากรที่ให้บริ การ
wealth advice ของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่สอดคล้องกับการให้บริ การในฐานะมืออาชีพ เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจอ้างอิงกับการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ภายใต้การบริ หาร (AUM) ของลูกค้า
และคุณภาพการให้บริ การ โดยต้องไม่ผกู กับยอดขาย (sales KPI) ของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่เพียง
อย่างเดียว
(6) ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และเงื่อนไข
ในการให้บริ การ รวมถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ แก่ลูกค้าทราบ และกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริ การอย่างมี
นัยสาคัญ ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องแจ้งลูกค้าเพื่อทบทวนหรื อปรับปรุ งข้อตกลงในการให้บริ การกับลูกค้าทันที
(7) มีกระบวนการให้บริ การแก่ลูกค้าที่คานึงถึงเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน จาเป็ น และเพียงพอ การรักษาความลับของลูกค้า และการรับและจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
(8) มีการจัดส่ งรายงานข้อมูลในการให้บริ การต่อสานักงานตามแบบและ
วิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(9) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่กรณี ผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่มีใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์นายหน้า
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ซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ไม่จากัดเฉพาะตราสารหนี้ หรื อหน่วยลงทุน อาจเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเองได้
โดยแจ้งให้สานักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนเริ่ มดาเนินการ
(10) มีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าไว้ให้
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานตรวจสอบได้เมื่อได้รับ
การร้องขอ
(11) จัดให้มีการกากับดูแลเพื่อให้การให้บริ การเป็ นไปตามประกาศนี้ รวมทั้ง
ดูแลให้การให้บริ การเป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.4 การเปลีย่ นแปลงการดาเนินการการให้ บริการ
กรณี ผปู ้ ระกอบธุ รกิจประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการตามข้อ 1.3(1) (2)
และ (5) ไปจากที่เคยแสดงไว้ต่อสานักงานอย่างมีนยั สาคัญ ต้องยืน่ ขอรับความเห็นชอบต่อสานักงาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และหากสานักงานไม่ทกั ท้วงภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตั้งแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลานั้น
1.5 การเพิกถอนการให้ บริการ wealth advice
สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็ น wealth advisor ได้เมื่อ
(1) การให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อ 1.2(2) ตลอดระยะเวลาที่มีการให้บริ การ
(2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่ดาเนิ นการตามที่กาหนดในข้อ 1.3 หรื อ 1.4
(3) การให้บริ การอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรื อความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผูล้ งทุนหรื อตลาดทุนในวงกว้าง
2. ประกาศที่ กม. 14/2561
ปรับปรุ งค่าธรรมเนียมการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์สาหรับการให้บริ การซื้ อขาย
หุ น้ และหน่วยลงทุนต่างประเทศ เป็ นอัตราร้อยละ 0.001 โดยคานวณจากมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์
ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
3. ประกาศที่ ทลธ. 46/2561
3.1 คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทุน
เพิ่มเติมให้นกั วิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และด้านตลาดทุน
ที่ผา่ นการอบรมและทดสอบความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน สามารถ
ขอความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนได้
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3.2 หลักเกณฑ์ การยื่นต่ ออายุการให้ ความเห็นชอบของผู้จัดการกองทุน
เพิ่มเติมให้ผทู ้ ี่เคยเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนที่ใช้คุณสมบัติที่นอกเหนือจากการดารง
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าซึ่ งดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน
สามารถขอความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนได้ใหม่
4. ประกาศที่ สธ. 31/2561
4.1 ขอบเขตการบังคับใช้ ของประกาศ
กาหนดให้ประกาศฉบับนี้บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าที่ยนื่ ขอความเห็นชอบระบบงาน wealth advice ต่อสานักงาน
4.2 การขอรับความเห็นชอบระบบงานการให้ บริการ wealth advice
ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการให้บริ การ wealth advice ภายใต้
ประกาศฉบับนี้ จะต้องยืน่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานต่อสานักงานก่อนมีการให้บริ การ สานักงาน
จะพิจารณาคาขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
(1) มีกระบวนการติดต่อและให้บริ การแก่ลูกค้าโดยครบถ้วน 5 ขั้นตอน ตามข้อ 1.3(1)
(2) มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“platform”) เพื่อรองรับการดาเนินการตามข้อ 1.3(1)(ค)
และ (ง) ทั้งนี้ สาหรับกรณี ที่มีการให้บริ การโดยมีการรับบริ หารจัดการทรัพย์สิน (portfolio management)
ต้องจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อคนที่มีความรู ้ความสามารถเทียบเท่าที่สานักงาน
ยอมรับ สาหรับกรณี ที่มีการให้บริ การโดยไม่มีการรับบริ หารจัดการทรัพย์สิน (non-portfolio management)
สามารถจัดให้มีผแู ้ นะนาการลงทุน ผูว้ างแผนการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่ วมในการกาหนดกระบวนการ
และปัจจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
(3) มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ให้บริ การซื้ อขาย (distribution) ผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการกาหนดกระบวนการและปั จจัยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุนของระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
(4) กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริ การอย่างมีนยั สาคัญ ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้อง
แจ้งลูกค้าเพื่อทบทวนหรื อปรับปรุ งข้อตกลงในการให้บริ การกับลูกค้าทันที
(5) มีการจัดส่ งรายงานข้อมูลในการให้บริ การต่อสานักงานตามแบบและวิธีการ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
4.3 รู ปแบบการให้ บริการ wealth advice ของผู้ประกอบธุรกิจ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสามารถเลือกให้บริ การได้หลายรู ปแบบตาม business model
ภายในขอบเขตของการประกอบธุ รกิจตามประเภทของใบอนุญาตที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้รับ และสามารถ
ให้บริ การซื้ อ ขาย หรื อเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนให้บริ การ
ทุกครั้ง ยกเว้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(1) การให้บริ การโดยผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ PF
(2) การให้บริ การโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลับไปอยูใ่ นสัดส่ วนการลงทุน
ตามแผนจัดสรรการลงทุนของลูกค้าที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
(3) การพักเงินลงทุนของลูกค้า โดยการเปลี่ยนจากสิ นทรัพย์ประเภทหนึ่งไปยัง
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่ลูกค้าได้กาหนดไว้ล่วงหน้า
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายนโยบายธุ รกิจจัดการลงทุน
เลขาธิการแทน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบ
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 13/2561
เรื่ อง การกาหนดการจัดการลงทุนโดยการให้บริ การออกแบบการลงทุนที่ไม่ถือ
เป็ นการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ลงวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 14/ 2561
เรื่ อง การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาต (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทลธ. 46/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5. ภาพถ่ายประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สธ. 31/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริ การออกแบบการลงทุน
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ ายนโยบายธุ รกิจจัดการลงทุน
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4620 และ 0-2263-6050

