
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและประเภทคนขาย 

1. ประกาศท่ี กจ. 4/2560 
ก ำหนดนิยำมและลักษณะของผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษเพิ่มเติม (ultra high  

net worth : “UHNW”) และปรับปรุงลักษณะของผู้ลงทุนรำยใหญ่ (high net worth : “HNW”)  
ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (“port size”)  ให้สำมำรถนับรวม
เงินฝำกได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ UHNW  ทั้งนี้ นิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ 
ในประกำศที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศฉบับนี้ 

2. ประกาศท่ี ทธ. 6/2560 
2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ในกระบวนการขาย (“regulatory 

objective”)  
ก ำหนดให้ในกำรติดต่อและให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มี

ระบบงำนรองรับกำรติดต่อและให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ที่มั่นใจว่ำช่องทำงกำรติดต่อและให้บริกำร  
กำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบ และบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ประกอบธุรกิจ 
มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมซบัซ้อนของผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนแต่ละ
ประเภท โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ รวมถึงมีกำรก ำกับดูแลให้กำรติดต่อและให้บริกำร
แก่ลูกค้ำด ำเนินกำรตำมระบบงำนที่ผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดไว้ 

2.2  การท า suitability test 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องท ำ suitability test ให้แก่ลูกค้ำที่จะลงทุนในกองทุนรวม

ตลำดเงินในประเทศ และยกเว้นกำรท ำ suitability test ให้ลูกค้ำ UHNW นิติบุคคลที่ขอสละสิทธิในกำร
คุ้มครองตนเอง (“opt-out”) 

2.3  การจัดท าค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุน  
(“basic asset allocation”)  

ก ำหนดให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดท ำ basic asset allocation ใน model 
portfolio แบบต่ำง ๆ ต้องจัดท ำโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และเป็นไปตำมหลักวิชำกำร 
อันเป็นที่ยอมรับ 

2.4  การลงทุนไม่เป็นไปตามผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  
ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ลูกค้ำลงทุนหรือท ำธุรกรรมให้เป็นไป

ตำมผล suitability test หรือ basic asset allocation  ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะลงทุนไม่เป็นไป 
ตำมผล suitability test หรือ basic asset allocation ให้ผู้ประกอบธุรกิจด ำเนินกำรในรูปแบบใด ๆ ก็ได้ 
เพื่อให้ลูกค้ำตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมผล suitability test  
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3.  ประกาศท่ี สธ. 3/2560 
3.1 หลักการส าคัญของกระบวนการขาย (principle) 

ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบงำนเพื่อรองรับกระบวนกำรขำย 
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับ product หรือบริกำรแต่ละประเภท โดยต้องค ำนึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรติดต่อและให้บริกำร  
(ก)  คัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขำย 
(ข)  จัดหำข้อมูลเกี่ยวกับ product ให้แก่บุคลำกร 
(ค)  จัดหำเคร่ืองมือหรือสื่อประกอบกำรอธิบำยแก่บุคลำกร 

(2)  กระบวนกำรในกำรติดต่อและให้บริกำร  
(ก)  รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้ำเพื่อท ำควำมรู้จักลูกค้ำและ 

suitability test หรือท ำธุรกรรมของลูกค้ำ 
(ข)  น ำเสนอ product ที่มีควำมเหมำะสมกับลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำก 

ผล suitability test และค ำแนะน ำเกี่ยวกับ asset allocation ของลูกค้ำ 
(ค)  แจกจ่ำยเอกสำรประกอบกำรขำยให้แก่ลูกค้ำ 
(ง)  อธิบำยและให้ข้อมูลตลอดจนควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ product รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อ product แต่ละประเภท (material event) (ถ้ำมี) 
(3)  กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบกำรติดต่อและให้บริกำร 

(ก)  ติดตำมตรวจสอบเพื่อควบคุมให้กระบวนกำรขำยเป็นไปตำมที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจก ำหนด 

(ข)  กำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรใด ๆ เมื่อพบว่ำมีกำรติดต่อและให้บริกำร 
ไม่สอดคล้องกับกระบวนกำรติดต่อและให้บริกำร 

(ค)  กำรจัดเก็บเอกสำรและหลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำม (ก) และ (ข)  
ไว้ในลักษณะที่ส ำนักงำนสำมำรถเรียกดูได้โดยไม่ชักช้ำ 

3.2  การผ่อนผัน sales process ให้เหมาะสมกับประเภทผู้ลงทุน  
ไม่ต้องน ำเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ sales process มำใช้กับกำรขำย product  

ให้ลูกค้ำที่เป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ลงทุนสถำบัน (institutional investor: II)  
(2) UHNW และ HNW ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้ขอ opt-out 
(3) ผู้ลงทุนใน OTC derivatives  

3.3  การลดขั้นตอน sales process 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถลดขั้นตอนกำรขำยและให้บริกำร 

โดยคนขำยที่ไม่จ ำเป็นได้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีกำรซื้อซ้ ำ product เดิม (repeated sell) เช่น ซื้อซ้ ำ 
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กองทุนรวมกองเดิม หรือ ตรำสำรหนี้ตัวเดิม โดยที่ในกำรซื้อคร้ังแรก ลูกค้ำได้มีกำรติดต่อและ 
ได้รับค ำแนะน ำจำกคนขำยตำมกระบวนกำรขำยปกติแล้ว 

อย่ำงไรก็ดี หำกข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
(เช่น ข้อมูลใน factsheet และ peer fund performance) คนขำยยังคงมีหน้ำที่ในกำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ 
ลูกค้ำทรำบ เพื่อให้ลูกค้ำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรซื้อซ้ ำ 

3.4  การก าหนดประเภทของ product ท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
(“risky / complex product”) ดังนี้ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือ 
ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ (hedge fund) 

- หน่วยลงทุนของตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และ 
ตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ำยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยวิธีกำรค ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตำมสูตรกำรค ำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ  
ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้โดยง่ำย (กองทุนรวม complex return) 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสุทธิ (“net exposure”)  
ในสินค้ำโภคภัณฑ์ ผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ให้ผลตอบแทนอ้ำงอิงกับ 
สินค้ำโภคภัณฑ์นั้น 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้หรือไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  
เกินกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

- ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) 
- ตรำสำรหนี้ที่ครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อมีกำรเลิกบริษัท (perpetual bond) 
- ตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 

(non-investment grade bond) หรือ หรือไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (unrated bond) 
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตรำสำรอ่ืนที่มีสัญญำ 
ซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (structured notes) 

- ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทุนว่ำด้วยกำรเสนอขำยตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ (Basel III) 

- สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 



  4  
ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 ส่ิงที่ส่งมำด้วย 3 

- ผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่ออกหรือเสนอขำยในต่ำงประเทศ ซึ่งมีลักษณะ
หรือเงื่อนไขท ำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนข้ำงต้น 

3.5 การก าหนด sales process เพิ่มเติมส าหรับการขาย risky / complex 
product โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 

- คัดเลือกคนขำยที่เหมำะสม 
- มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน (“knowledge assessment”) 

ของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรลงทุนของลูกค้ำ 
- มีแนวทำงอธิบำยข้อมูลลักษณะส ำคัญและควำมเสี่ยงของ product โดยเฉพำะ

ข้อมูลหรือรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนเนื่องจำกผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตำมที่คำดหวัง 

- มีเคร่ืองมือหรือสื่อช่วยอธิบำย product 
- มีกำรเตือนลูกค้ำว่ำควำมเสี่ยงหรือควำมซับซ้อนที่มำกกว่ำ product ทั่วไป  
- จัดให้มีวิธีกำรใด ๆ ที่เชื่อมั่นได้ว่ำลูกค้ำรับทรำบข้อมูลส ำคัญของ  

risky / complex product ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน   
- ส ำหรับ Basel III และ hedge fund ซึ่งยำกแก่กำรอธิบำยให้ลูกค้ำเข้ำใจ  

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมให้คนขำย เพื่อให้คนขำยสำมำรถอธิบำยลูกค้ำถึงผล
ขำดทุนที่จะได้รับหำกเกิด worst case scenario ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของลูกค้ำ  

3.6 ก าหนดนิยามผู้ลงทุนรายย่อยท่ีมีความเปราะบาง (“vulnerable investors”) 
ได้แก่ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงจ ำกัด หรือไม่มี
ประสบกำรณ์กำรลงทุน ผู้ที่มีข้อจ ำกัดในกำรสื่อสำร / ตัดสินใจ อำทิ ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำร 
ได้ยินหรือกำรมองเห็น  หรือมีภำวะบกพร่องทำงสุขภำพ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำใช้กระบวนกำรขำยตำมที่เห็นว่ำ
เหมำะสมกับลูกค้ำบำงรำยที่เป็น vulnerable investors โดยไม่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเพิ่มเติมได้   
หำกเห็นว่ำ ลูกค้ำรำยดังกล่ำวเป็นผู้มีควำมรู้ทำงกำรเงินหรือมีประสบกำรณ์กำรลงทุนเพียงพอ 

3.7 การยกเลิก enhanced sales process ตามประกาศเดิม ได้แก่ knowledge test 
และกำรแจกจ่ำยเอกสำรกำรให้ควำมรู้ 

4.  ประกาศท่ี นป. 1/2560 
ก ำหนดรำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติที่ดีในการขายและให้บริการ product 

ประเภทหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ (fair dealing) ซึ่งมีองค์ประกอบในกำรด ำเนินธุรกิจ 8 ด้ำน และแต่ละด้ำน 
มีควำมมุ่งหวัง ดังนี้ 
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ด้านท่ี 1 กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร บทบำทของคณะกรรมกำร และหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจให้ควำมส ำคัญ
และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลัก fair dealing 

ด้านท่ี 2 กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์และกำรจัดกลุ่มลูกค้ำ (Product Selection and 
Client Segmentation)  

ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์
ก่อนที่จะน ำมำเสนอขำยให้แก่ลูกค้ำ กำรจัดกลุ่มลูกค้ำตำมลักษณะต่ำง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรเสนอขำยได้อย่ำงเหมำะสม 

ด้านท่ี 3 กำรสื่อสำรและกำรให้ควำมรู้แก่คนขำย (Communication and 
Training Program) 

ผู้ประกอบธุรกิจมีกลไกในกำรสื่อสำรให้คนขำยและผู้ปฏิบัติงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้กำรเปลี่ยนแปลง และกำรเน้นย้ ำวิธีปฏิบัติที่ส ำคัญ 

ด้านท่ี 4 กระบวนกำรขำย (Sales Process) 
ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนกำรขำยที่เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ลูกค้ำจะได้รับกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม ได้รับข้อมูลและ
บริกำรครบถ้วนตำมควร และสำมำรถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

ด้านท่ี 5 กำรก ำหนดวิธีจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration Structure) 
ผู้ประกอบธุรกิจมีโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คนขำยและ

ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง โดยสัมพันธ์กับประโยชน์ที่ลูกค้ำได้รับโดยค ำนึงถึงปัจจัยอ่ืน
นอกเหนือจำกยอดขำย  

ด้านท่ี 6 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling) 
ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ซึ่งด ำเนินกำร 

ด้วยควำมเป็นอิสระ เป็นธรรม มีประสิทธิภำพและทันกำรณ์  
ด้านท่ี 7 กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Internal Control 

and In-house Inspection) 
ผู้ประกอบธุรกิจมีวิธีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 

ที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อลูกค้ำและต่อธุรกิจ  
ด้านท่ี 8 ระบบปฏิบัติกำรและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Operation and 

Business Continuity) 
ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบปฏิบัติกำรและแผนรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน 

ที่เชื่อมั่นได้ว่ำค ำสั่งของลูกค้ำได้รับกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ 
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5.  ประกาศที ่ทลธ. 5/2560  
5.1  การก าหนดประเภทผู้แนะน าการลงทุน (“IC”) หรือคนขายให้เหมาะสมกับ

ประเภทของ product  
(1)  ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป : ผู้แนะน ำกำรลงทุนใน product  

ที่ไม่ซับซ้อน (“plain product”) 
(2)  ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน : ผู้แนะน ำกำรลงทุนใน product  

ทุกประเภท ซึ่งได้แก่ plain product และ risky / complex product (รำยละเอียด product ตำมข้อ 3.4) ซึ่ง
แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

(ก)  ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 1 ซึ่งสำมำรถเสนอขำย
และให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนใน product ทุกประเภท 

(ข)  ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 2 ซึ่งสำมำรถแนะน ำกำร
ลงทุนใน plain product และ risky / complex product ที่เป็นหน่วยลงทุนและตรำสำรหนี้  

(ค)  ผู้แนะน ำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 3 ซึ่งสำมำรถเสนอขำย 
และให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนใน plain product และ risky / complex product ที่เป็นสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

ทั้งนี้ องค์ควำมรู้ของ product และประเภทผู้แนะน ำกำรลงทุนสรุปได้ดังนี้ 
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5.2  แนวทางการด าเนินการเพื่อรองรับคนขายในปัจจุบัน (license migration)  
(1) กรณี IC ตลำดทุน/ IC หลักทรัพย์ และผู้วำงแผนกำรลงทุน (investment 

planner : IP) 
 เมื่อประกำศมีผลใช้บังคับ ให้บุคลำกรกลุ่มนี้สำมำรถสำมำรถขำย product 

ตำมโครงสร้ำง ปัจจุบันต่อไปตำมเดิมได้ แต่ต้องเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับ risky / complex 
product เพิ่มเติมในหลักสูตรที่ส ำนักงำนยอมรับให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วันที่ประกำศ 
มีผลบังคับใช้ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
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(2) กรณี IC ตรำสำรทุน/ IC ตรำสำรหนี้/ IC กองทุนรวม/ IC สัญญำฯ / 
IC สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ  

เมื่อประกำศมีผลใช้บังคับ IC กลุ่มนี้ยังคงขำย product ตำมโครงสร้ำง  
ปัจจุบันต่อไปตำมเดิมได้ (โดยกำรเข้ำอบรม refresher course และยื่นค ำขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ
ตำมปกติ) แตส่ ำนักงำนจะไม่เปิดให้มีกำรขอควำมเห็นชอบ IC กลุ่มนี้เพิ่มเติมอีก 

5.3  experienced staff 
ส ำนักงำนเห็นควรเปิดให้กลุ่มบุคคลดังกล่ำวสำมำรถมำขออนุญำตเป็น  

IC plain ได้ โดยจะเปิดรับเพียงคร้ังเดียว ซึ่ง experienced staff ดังกล่ำวต้องเข้ำเงื่อนไขดังนี้  
(1)  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (ก) เป็นผู้ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประเมินแล้วว่ำ มีศักยภำพเพียงพอในกำร
พัฒนำเป็น IC  

 (ข) อำยุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ประกำศมีผลใช้บังคับ 
 (ค) มีประสบกำรณ์ในกำรติดต่อและให้บริกำรลูกค้ำในกำรเสนอขำย 

product ร่วมกับคนขำยมำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
(2) ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่ส ำนักงำนยอมรับ โดยปรับ 

รูปแบบและกระบวนกำรสอบให้เหมำะสม เช่น ให้เวลำในกำรท ำข้อสอบแต่ละข้อนำนกว่ำปกติ เป็นต้น  
ทั้งนี้ ส ำนักงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะมีหนังสือซักซ้อมในรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่ำวต่อไป 

ทั้งนี้ เงื่อนไขตำมข้อ (1) และ (2) รำยละเอียดตำมตำรำงคุณสมบัติแนบท้ำย
ประกำศที่ ทลธ. 5/2560 

(3) กำรให้ควำมเห็นชอบไม่ได้ติดตัวบุคลำกร หำก experienced staff 
ลำออกจำกผู้ประกอบธุรกิจจะถือว่ำกำรได้รับควำมเห็นชอบดังกล่ำวสิ้นสุดลง 

5.4 การซื้อขาย MMF ในประเทศ : ก ำหนดให้กำรซื้อขำยต้องกระท ำผ่ำน IC   
5.5 การเข้าอบรม refresher course เพื่อต่ออายุ : เป็นกำรอบรมเกี่ยวกับควำมรู้

ด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงจำกกำรอบรมอย่ำงน้อย 15 ชั่วโมง ในทุกช่วง 2 ปี
(ตำรำงต่ออำยุแนบท้ำยประกำศที่ ทลธ. 5/2560) 


