เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทลธ. 46/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(ฉบับที่ 9)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 103 (9) มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116
และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133
วรรคสอง และมาตรา 134 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 18 มาตรา 23 (5) และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ตารางคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ที่ แ นบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ลงวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2557 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ที่ ทลธ. 27/2561 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรในธุ รกิ จ ตลาดทุ น (ฉบั บ ที่ 8) ลงวั น ที่
26 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2561 และให้ ใช้ ต ารางคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรในธุรกิ จ ตลาดทุ น ที่ แ นบท้ าย
ประกาศนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รพี สุจริตกุล
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 46/2561 (ฉบับที่ 9)]
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สาหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากร ซึ่งยื่นคาขอตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ผ่านการอบรมหลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่สานักงานยอมรับ2

1

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง3

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

✓

2

สาเร็จการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี3

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

✓

3

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัตงิ านต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก4



✓

4

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่4



✓

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทางานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทางาน
ในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรือประสบการณ์จากการเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
หรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย
2
การอบรมดังกล่าว ไม่บงั คับใช้กับบุคลากรที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ผู้จดั การ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชือ่ อย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น
3
กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับแต่วันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
4
ต้องผ่านการอบรมก่อนยื่นปฏิบัตหิ น้าที่ตอ่ หรือยื่นขอรับความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

2
คุณสมบัติของบุคคลดังต่อไปนี้
1. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนาการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยดารงตาแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อานวยการฝ่าย (4) ผู้จัดการสาขา
(5) ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าตาแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คาปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว
3. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหาร
ความเสี่ยง โดยดารงตาแหน่ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อานวยการฝ่าย (4) ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าตาแหน่งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวทาหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้คาปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการดั งกล่าว
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง1

1

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2

สาเร็จการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทางานต้องเป็นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือประสบการณ์การทางาน
ในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบการณ์จากการเป็นผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพหรืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

3
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน
กรณี
ที่

1

2

3

4

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment
and Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered
Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดทีเ่ ทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับอนุญาตจากองค์กรกากับดูแลตลาดทุนของประเทศที่
สานักงานยอมรับ ให้ทาหน้าทีใ่ นทานองเดียวกันกับการเป็น
ผู้จัดการกองทุน
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ หรือ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
คุณสมบัตอิ ื่น

ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ - อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์
- สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับรอง





ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานทีเ่ กี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวั นทีย่ ื่นคาขอ
ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ทัง้ นี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนือ่ งจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ
(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ

4
กรณี
ที่

5

6

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ดารงตาแหน่งผู้จดั การของบริษทั จัดการ หรือผูด้ ารงตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับการลงทุน3

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
คุณสมบัตอิ ื่น
- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์



ผู้ที่เคยเป็นผูจ้ ัดการกองทุนทีใ่ ช้คณ
ุ สมบัติตามกรณีอื่นนอกจาก
6
การใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 5




ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
กฎระเบียบ
กฎหมายหลักทรัพย์
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
และตลาดหลักทรัพย์
ในการประกอบวิชาชีพ
✓
✓
✓
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
(ยกเว้นผู้ที่ได้รบั
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร
4
4
full course หรือ
full course หรือ
full course4 หรือ
refresher course5)
refresher course5)
refresher course5)
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรม
แต่ให้ผ่านการอบรม
แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ หลักสูตรเตรียมความรู้
หลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือ
(full course) หรือหลักสูตร
(full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้ ทบทวนความรูเ้ พื่อใช้ใน หลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
การต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
7
7
(refresher course)
(refresher course)
(refresher course) 7

หมายเหตุ 3 บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 5 ได้เพียง 1 ราย
4
ตามหมายเหตุ 2(ข)
5
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนือ่ งจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผูจ้ ัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสานักงาน
6
ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

5
กรณี
ที่

7
8

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ทีข่ อความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะ
ปฏิบตั ิงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะ
ขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยืน่ ขอความ
เห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้
ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1



ทดสอบผ่านหลักสูตร2
คุณสมบัตอิ ื่น



ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ





✓

✓

✓

✓

6
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณี
ที่

1

2

3
4

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรือหลักสูตรใดทีเ่ ทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพันธ์
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบัน
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ได้รับอนุญาตจากองค์กรกากับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่
สานักงานยอมรับ ให้ทาหน้าที่ในทานองเดียวกันกับการเป็นผู้จัดการลงทุน
ดารงตาแหน่งผู้จดั การของผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน2

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

- ได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จัดการกองทุน
- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์
- สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- ได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จัดการกองทุน
- อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์

✓
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร full course3 หรือ
refresher course4)

✓
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร full course 3 หรือ
refresher course4)

✓
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร full course3 หรือ
refresher course4)

คุณสมบัตอิ ื่น

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นนั้ มาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู้ดังกล่าวทีจ่ ัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ ทัง้ นี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนือ่ งจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ นับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรือ
(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
2
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึง่ ราย
3
ตามหมายเหตุ 1(ข)
4
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็นการอบรมอย่างต่อเนือ่ งจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นการเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปปี ฏิทนิ ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครัง้ ล่าสุดจากสานักงาน

7
กรณี
ที่
5

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

คุณสมบัตอิ ื่น

ผู้ที่เคยเป็นผูจ้ ัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัตติ าม
กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 45
- ได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้จัดการกองทุน

6
7

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัตงิ านต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณด้วย

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
จรรยาบรรณ
ด้วยสัญญา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และมาตรฐาน
ซื้อขายล่วงหน้า
ในการประกอบวิชาชีพ
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรม
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full
เตรียมความรู้ (full course)
เตรียมความรู้ (full course)
course) หรือหลักสูตร
หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
ทบทวนความรู้เพื่อใช้ใน
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
การต่ออายุ (refresher
6
(refresher course)
(refresher course)6
6
course)







✓



✓

✓

✓

หมายเหตุ 5 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
6
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

8
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

3

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ ก.พ.
รับรอง และทดสอบผ่านหลักสูตร Certified
Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใด
ที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ดารงตาแหน่งผู้จดั การของบริษทั จัดการ หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานทีเ่ กี่ยวกับการลงทุน3

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ในช่วงระยะเวลา
5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ



- อายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง













จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ
✓

✓

✓
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร full course4)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านในสายงานที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ การที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้คาปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการให้สนิ เชื่ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านเป็นผู้จัดการกองทุน
เพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
2
หลักสูตรเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู้นั้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
เตรียมความรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
3
บริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณีที่ 3 ได้เพียง 1 ราย
4
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) เกีย่ วกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ

9
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

4

5

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

ผู้ที่เคยเป็นผูจ้ ัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทใี่ ช้
คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตาม
กรณีที่ 35

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมือ่ พ้นระยะเวลา
การสั่งพัก









- ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนยื่นคาขอ
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(ก) ประสบการณ์การทางาน
ที่เกีย่ วข้อง1 กรณีที่บคุ คล
ดังกล่าวยังไม่เคยได้รบั
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(ข) การปฏิบตั ิหน้าที่หรือ
เคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็นผูจ้ ัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผู้จดั การกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน









✓

หมายเหตุ 5 ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

10
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

6

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น





ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ





✓

11
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กรณี
ที่

1
2

3
4

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสูตร
Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึง่ หรือหลักสูตร
Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึง่ หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัตงิ านต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีทคี่ ุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

























12
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น กฎหมายบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

3
4

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ซึ่งเป็นสาขาที่
นอกเหนือจากกรณีที่ 1 - 2

ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัตงิ าน

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้





ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้

ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้





ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา
10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผ่านการอบรมความรู้1

ไม่เกิน 2 ปีในวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง2

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ผ่านการอบรมต้องมีลักษณะดังนี้
1. ต้องเป็นหลักสูตรทีส่ านักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งครัง้ แรก
2
กรณีที่ผรู้ ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกากับดูแลการปฏิบัตงิ านไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานเห็นชอบมาก่อน ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รบั ผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านได้ แต่ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สานักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รบั การแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว

13
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

3

ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนา
การลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 13 หรือผู้ที่ได้รบั
ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน
หรือผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับสาม หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสูตรปัจจุบัน4

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน

(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร
CFP module1 และ module 2
หลักสูตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม







✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร
CISA ระดับสาม





✓

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า





หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สานักงานยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1
โดยในกรณีการทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอมาใช้บงั คับ
3
คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผขู้ อความเห็นชอบเป็นผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน
4
หลักสูตร CFP ทีย่ ังไม่ได้รบั การปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

14
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน

(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร
CFP module1 และ module 2
หลักสูตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2

4

ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสูตรใหม่5



✓





5

ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ทาหน้าที่ในทานองเดียวกับผู้วางแผนการลงทุนจาก
องค์กรกากับดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ



✓





























6

7
8

ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน6
ผู้จัดการกองทุน
ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา
ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ
ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 67

หมายเหตุ 5 หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแล้ว
6
จากัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
7

ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

15
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

9

ผู้ที่เคยเป็นผู้วางแผนการลงทุนทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณีที่ 68

10

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และประสงค์
จะปฏิบัตงิ านต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

11

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้
ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้อน ได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน

(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสูตร
CFP module1 และ module 2
หลักสูตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
หลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรม
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
แต่ให้ผ่านการอบรม
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ
หลักสูตรเตรียมความรู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
หลักสูตรเตรียมความรู้
อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
(full course) หรือ
(full course) หรือหลักสูตรทบทวน
(full course) หรือหลักสูตร
หลักสูตรทบทวนความรูเ้ พื่อใช้
หลักสูตรทบทวนความรู้
ความรู้เพือ่ ใช้ในการต่ออายุ
ทบทวนความรูเ้ พื่อใช้ในการ
ในการต่ออายุ (refresher course)9
เพือ่ ใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)9
9
ต่ออายุ (refresher course)
(refresher course)9


✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง





✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ 8 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
9
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

16
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
กรณี
ที่
1

2

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทางาน
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง1
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ
ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA)
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ระดับหนึ่ง หรือ
- หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตาม
หลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรือ

หลักสูตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน

✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ
CFA ระดับสองขึ้นไป

✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร
CISA ระดับหนึง่ ขึ้นไป



✓
ยกเว้นผู้ที่ได้รบั วุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึง่ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติหน้าที่
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรูใ้ นต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน

17
กรณี
ที่
3

4
5
6

7

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าทีใ่ น
ทานองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จาก
องค์กรกากับดูแลของประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านหลักทรัพย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน4
ผู้จัดการกองทุน

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน





✓



✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์












8

ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ

4

จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย



✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบเป็นผูจ้ ัดการกองทุน
ด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร Certified Investment
and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร
Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึง่ หรือ
หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ








18
กรณี
ที่
9

10

11
12

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน
แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ
ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนาการ
ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 55
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รบั
ความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติตาม
กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 66
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัตงิ าน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะขอความ
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัตเิ สมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่
คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ต้อง
ทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน









ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร
เตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)7

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course)
หรือหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้
ในการต่ออายุ (refresher course)7





✓



✓

✓

หมายเหตุ 5 ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนือ่ งจากการอบรมครัง้ ก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

19
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
กรณี
ที่

1

2

ประสบการณ์ทางาน/
ประสบการณ์การทางาน
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง1
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรือ
ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA)
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ระดับหนึ่ง หรือ
- หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร
Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered

Financial Analyst (CFA) หรือหลักสูตร
อื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความ
เห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป



✓
ยกเว้นผู้ที่ได้รบั วุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสูตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2
หลักสูตรทีท่ ดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ นื่ คาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน

20
กรณี
ที่

3

4

5
6

7

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัย
พื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่
เกี่ยวกับตลาดทุน4
ผู้จัดการกองทุน
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน
การลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 35
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ทใี่ ช้
คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 36

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน





✓





















ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)7

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)7

หมายเหตุ 4 จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
5
ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

21
กรณี
ที่

8
9

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมือ่ พ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอ
ความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน





✓



✓

✓

22
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

1

ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2

ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) ระดับหนึ่ง หรือ
ในหรือต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
หรือ
- หรือหลักสูตรอื่นใดทีเ่ ทียบเท่าตามที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสาม) ตามหลักสูตร
Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial

Analyst (CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดทีเ่ ทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ทาหน้าที่ในทานองเดียวกับนักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

จากองค์กรกากับดูแลของประเทศทีส่ านักงาน
ยอมรับ

3

4

ในหรือต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน

✓

✓

✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA หรือ
CFA ระดับสองขึ้นไป

✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป



✓
ยกเว้นผู้ที่ได้รบั วุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)



✓

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติหน้าที่
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

23
กรณี
ที่

5
6

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดการของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน3
ผู้จัดการกองทุน

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน









✓
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบเป็นผูจ้ ัดการ
กองทุนด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร
Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่
เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ










ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6



7
8

9

ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมา
ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
หรือ ผู้วางแผนการลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 44
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คณ
ุ สมบัติตาม
5
กรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 4

ทดสอบผ่านหลักสูตร2





หมายเหตุ 3 จากัดผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแต่ละแห่งเพียง 1 ราย
4
ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
5
ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
6
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

24
กรณี
ที่

10
11

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมือ่ พ้นระยะเวลา
การสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน





✓



✓

✓

25
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
กรณี
ที่

1
2

3

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ในหรือต่างประเทศ
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
รวมกันไม่น้อยกว่า
- Certified Investment and Securities 1 ปี ในช่วงระยะเวลา
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ 3 ปีก่อนวันยื่นคาขอ4
- Chartered Financial Analyst (CFA)
หรือ
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ก่อนวันยื่นคาขอ5
ประเภท 1

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน

✓

✓

✓

✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร
CISA ระดับหนึง่ ขึ้นไป



✓

✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่าน
หลักสูตร CISA
หรือ CFA ระดับหนึง่ ขึ้นไป







✓

✓

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
3
ในกรณีที่หลักสูตรเกีย่ วกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักสูตรของต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) ระดับที่ 1 ขึน้ ไป และหลักสูตร
Certified Financial Technician (CFTe) ระดับที่ 1 ขึ้นไป นั้น มิให้นาข้อกาหนดเกีย่ วกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอมาใช้บงั คับ
4

ประสบการณ์ด้านการจัดทาบทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

5

ประสบการณ์ด้านการใช้บทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คาแนะนาการลงทุน

26
กรณี
ที่

4

5

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่
ในทานองเดียวกับนักวิเคราะห์ปจั จัย
ทางเทคนิคจากองค์กรกากับดูแลของ
ประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค5

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค





6

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบัตงิ าน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก



ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม



✓

(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน





ไม่ต้องเข้ารับ
ไม่ต้องเข้ารับ
การทดสอบ แต่ให้ผ่าน ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
การทดสอบ แต่ให้ผ่าน
การอบรมหลักสูตร ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม
ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม
ผ่านการอบรมหลักสูตร
การอบรมหลักสูตร
เตรียมความรู้ (full ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร ความรู้ (full course) หรือหลักสูตร
เตรียมความรู้ (full course)
เตรียมความรู้ (full course)
course) หรือหลักสูตร
ทบทวนความรู้
ทบทวนความรู้
หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
หรือหลักสูตรทบทวน
ทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
6
6
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)
(refresher course)
(refresher course)6
6
(refresher
course)
(refresher course)6
✓

สอบเฉพาะกฎระเบียบ


✓
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 5 ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

27
กรณี
ที่

7

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้า
ไม่ได้กาหนดให้ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ต้องทดสอบผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณด้วย



ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

✓

✓

(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

✓

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน

✓

✓

28
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1
ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

3
4

5

ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่
ในทานองเดียวกับผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 1 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 2

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

✓

✓

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน
✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA
ระดับหนึ่งขึ้นไป


เฉพาะผู้ทผี่ ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน2 ต้องเข้ารับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



✓





✓







✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ 1 หลักสูตรทีท่ ดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP ทีย่ ังไม่ได้รบั การปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

29
ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

6

ผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 3

7

ผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป3

8

ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน4
ผู้จัดการกองทุน
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 1 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน
การลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตามกรณีที่ 85

9
10
11

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน
✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม
















✓





✓







หมายเหตุ 3 ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่เกีย่ วข้องมากกว่า 10 ปี ซึง่ คุณสมบัติดงั กล่าวเปิดให้ยนื่ ขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4
จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
5
ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

30
ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

12

ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 16 ที่ใช้
คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 87

13

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมือ่ พ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

14

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 8

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 8

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course) 8



✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



✓

✓

✓

หมายเหตุ 6 หมายความรวมถึงผู้แนะนาการลงทุนด้านตลาดทุนตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ได้แก่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน ตามแนวทางดาเนินการเพือ่ รองรับบุคลากรโครงสร้างเดิม (license migration) ก่อนการยื่นขอ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
7
ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
8
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

31
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2
กรณี
ที่

1
2

3
4

5

6

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผู้แนะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 2 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 3
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป2

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
✓

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
✓
✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป





✓





✓











✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรูใ้ นต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
ไม่รวมถึงกรณีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยนื่ ขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

32
กรณี
ที่
7
8
9
10

11

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด

3
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน
ผู้จัดการกองทุน

เจ้าหน้าทีจ่ ัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
✓
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 2 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น

นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน
การลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 74
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุน
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
5
ตราสารซับซ้อนประเภท 2 ที่ใช้
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร
คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ เตรียมความรู้ (full course) หรือ
คุณสมบัติตามกรณีที่ 76
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้
ในการต่ออายุ
(refresher course)7

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน








✓





ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 7

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 7

หมายเหตุ 3 จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
4
ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
5
หมายความรวมถึงผู้แนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผ่านการอบรมความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน ตามแนวทางการดาเนินการเพือ่ รองรับบุคลากรโครงสร้ างเดิม (license migration) ก่อนการยื่นขอ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
6
ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

33
กรณี
ที่
12

13

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมือ่ พ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน



✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



✓

✓

✓

34
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3
กรณี
ที่

1
2

3
4

5
6

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผู้แนะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 3 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 2
ผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป3

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
✓

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป


เฉพาะผู้ทผี่ ่าน CFP หลักสูตรปัจจุบัน2 ต้องเข้ารับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



✓





✓


✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรูใ้ นต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP ทีย่ ังไม่ได้รบั การปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3
ไม่รวมถึงกรณีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่เกีย่ วข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเปิดให้ยื่นขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

35
กรณี
ที่

7

8
9
10

11

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน4
ผู้จัดการกองทุน

เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขาย
✓
ด้านสินค้าเกษตร
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 3 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็น

นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน
การลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 75
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสาร
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
ซับซ้อน ประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตาม
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร
กรณีอื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ
เตรียมความรู้ (full course) หรือ
6
ตามกรณีที่ 7
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ใน
การต่ออายุ (refresher course)7

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า







✓
เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มคี วามซับซ้อน







ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 7

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 7

หมายเหตุ 4 จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
5
ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

36
กรณี
ที่
12

13

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ต้องทดสอบผ่านหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า



✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



✓

✓

✓

37
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
กรณี
ที่

1
2

3
4

5
6

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ความเห็นชอบหรือได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
จากองค์กรกากับดูแลของประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับตลาดทุน2
ผู้จัดการกองทุน

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

✓

✓

✓



✓
ยกเว้นผู้ที่ผ่านหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป





✓





✓















หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรูใ้ นต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
จากัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

38
กรณี
ที่

7
8

9

10

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขาย
✓
ด้านสินค้าเกษตร
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ ผู้วางแผน

การลงทุน หรือผู้แนะนาการลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตามกรณีที่ 53
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากการใช้ แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร
คุณสมบัติตามกรณี่ที่ 54
เตรียมความรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อใช้ใน
การต่ออายุ (refresher course)5
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม

และประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน



✓





ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)5

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course) 5

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



หมายเหตุ 3 ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
4
ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
5
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

39
กรณี
ที่
11

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความ
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัตเิ สมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรก
เข้าไม่ได้กาหนดให้ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

✓

✓

✓

40
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
สาหรับยื่นขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประสบการณ์ทางาน
และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีบริบูรณ์
ในวันทีป่ ระกาศนี้มผี ลใช้บังคับ

ประสบการณ์ในการติดต่อและ
ให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 1
ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในวันทีป่ ระกาศนี้
มีผลใช้บังคับ

อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

✓

✓

✓

หมายเหตุ 1 ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองทีร่ ะบุถงึ การมีประสบการณ์การทางานและศักยภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผูแ้ นะนาการลงทุนขั้นพื้นฐานได้ ทัง้ นี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามของผู้ประกอบธุรกิจ

41
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
กรณี
ที่

1

2

3
4

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบ2
หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 1 ผู้แนะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 3 หรือผู้แนะนา
การลงทุนด้านสินค้าเกษตร
ผู้จัดการของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่
เกี่ยวกับตลาดทุน3
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสินค้า
เกษตรมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รบั ความเห็นชอบ
เป็นเจ้าหน้าทีจ่ ัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณีที่ 24

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า







✓

























หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรือของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู้ในต่างประเทศทีส่ านักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผขู้ อความเห็นชอบเป็นเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ผู้วางแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุนด้านตลาดทุน หรือผู้แนะนาการลงทุนด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
3
จากัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
4
ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ารให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

42
กรณี
ที่

5

6

7

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
และการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม
ผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
5
ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ 2
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม
เตรียมความรู้ (full course)
ความรู้ (full course) หรือ
หรือหลักสูตรทบทวนความรู้ หลักสูตรทบทวนความรูเ้ พื่อใช้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ในการต่ออายุ
6
(refresher course)
(refresher course)6
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ
✓
ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

สอบเฉพาะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดย
ทดสอบผ่านหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้
✓
✓
ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ทดสอบ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full
course) หรือหลักสูตรทบทวนความรู้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6

ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียม
ความรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน
ความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6





✓

✓

หมายเหตุ 5 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปีนับแต่วันที่การให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
กรณีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course) ต้องเป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

