[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2564 (ฉบับที่ 14)]

ตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรื อตาแหน่ งเทียบเท่าที่เรียกชื่ ออย่างอื่น
ของบริษัทหลักทรัพย์ /ผู้ประกอบธุรกิจสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

ผ่านการอบรมหลักสู ตรการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่สานักงานยอมรับ2

1

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง3

ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

✓

2

สาเร็ จการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี 3

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

✓

3

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก4

−

✓

4

กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่4

−

✓

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทางานต้องเป็ นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานในสถาบันการเงินหรื อองค์กรอื่น โดยอยูใ่ นสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรื อตลาดทุน หรื อประสบการณ์การทางาน
ในระดับบริ หารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แล้วแต่กรณี) หรื อประสบการณ์จากการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพ
หรื ออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรื อกฎหมาย
2

การอบรมดังกล่าว ไม่บงั คับใช้กบั บุคลากรที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ผูจ้ ดั การ หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นของบริ ษทั หลักทรัพย์/
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็ นสถาบันการเงินที่จดั ตั้งตามกฎหมายอื่น

3

กรณีไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดีมาก่อน บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปี นบั แต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบ

4

ต้องผ่านการอบรมก่อนยื่นปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ หรื อยื่นขอรับความเห็นชอบแล้วแต่กรณี

2

คุณสมบัติของบุคคลดังต่ อไปนี้
1. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่ วยธุรกิจเกีย่ วกับการแนะนาการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์ การลงทุนหรื อผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
การจัดการลงทุน หรื อการจัดการสาขาของผู้ประกอบธุรกิจ โดยดารงตาแหน่ ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อานวยการฝ่ าย (4) ผู้จัดการสาขา
(5) ผู้ดารงตาแหน่ งเทียบเท่ าตาแหน่ งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ ออย่างอื่น
2. กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน หรื อผู้ดารงตาแหน่ งไม่ ว่าจะเรียกชื่ อใดซึ่งให้ คาปรึกษาหรื อความเห็นต่อคณะกรรมการดังกล่าว
3. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกีย่ วกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่ วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรื อการบริหาร
ความเสี่ยง โดยดารงตาแหน่ ง (1) รองผู้จัดการ (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ (3) ผู้อานวยการฝ่ าย (4) ผู้ดารงตาแหน่ งเทียบเท่ าตาแหน่ งตาม (1) ถึง (3) ที่เรียกชื่ ออย่างอื่น
(5) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ งตั้งหรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการดังกล่ าวทาหน้ าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบกิจการภายใน หรื อการบริหารความเสี่ ยง หรื อผู้ดารงตาแหน่ งไม่ ว่าจะเรียกชื่ อใดซึ่งให้ คาปรึกษาหรื อความเห็นต่ อคณะกรรมการดังกล่าว
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้อง1

1

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

2

สาเร็ จการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี

ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

* คุณสมบัติและประสบการณ์ทางานต้องเป็ นไปตามตารางข้างต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานในสถาบันการเงินหรื อองค์กรอื่น โดยอยูใ่ นสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรื อตลาดทุน หรื อประสบการณ์การทางาน
ในระดับบริ หารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อประสบการณ์จากการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื ออาชีพด้านการบัญชี การเงิน การบริ หารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ หรื อกฎหมาย

3
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทุน
กรณี
ที่

1

2

3

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม) ตามหลักสู ตร Certified Investment
and Securities Analyst (CISA) หรื อหลักสู ตร Chartered
Financial Analyst (CFA) หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ผูท้ ดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่3 ระดับหนึ่ง (AISA)

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ

−
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
คุณสมบัตอิ ื่น

- อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
- สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
รับรอง

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์การทางานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อการวิเคราะห์หลักทรัพย์
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ ยื่นคาขอ กรณี ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู ้น้ นั มาแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู ้ดงั กล่าวที่จดั โดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรมในกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็ นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็ นการเข้ารับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรื อ
(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
3
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

4
กรณี
ที่

4
5

6
7

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตามหลักสู ตร Certified Investment
and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่3
ได้รับอนุญาตจากองค์กรกากับดูแลตลาดทุนของประเทศที่
สานักงานยอมรับ ให้ทาหน้าที่ในทานองเดียวกันกับการเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ หรื อ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับการลงทุน4

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1
−

−

คุณสมบัตอิ ื่น
- อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
- สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน (ก.พ.) รับรอง

−

−
- อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์

−

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับ
การอบรมหลักสู ตร
full course5 หรื อ
refresher course6)

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับ
การอบรมหลักสู ตร
full course5 หรื อ
refresher course6)

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับ
การอบรมหลักสู ตร
full course5 หรื อ
refresher course6)

หมายเหตุ 4 บริ ษทั จัดการจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณี ที่ 7 ได้เพียง 1 ราย
5
ตามหมายเหตุ 2(ข)
6

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็ นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็ นการเข้ารับการ
อบรม อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสานักงาน

5
กรณี
ที่

8

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนที่ใช้คณ
ุ สมบัติตามกรณี อื่นนอกจาก
7
การใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 7

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

−

−

ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
กฎระเบียบ
กฎหมายหลักทรัพย์
และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง
และตลาดหลักทรัพย์
ในการประกอบวิชาชีพ
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรม
แต่ให้ผา่ นการอบรม
แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อ
(full course) หรื อหลักสู ตร
(full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้ ทบทวนความรู ้เพื่อใช้ใน หลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
การต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
8
8
(refresher course)
(refresher course)
(refresher course) 8

หมายเหตุ 7 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
8

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

6
กรณี
ที่

9
10

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะ
ปฏิบตั ิงานต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการสัง่ พัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะ
ขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยืน่ ขอความ
เห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้
ต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

−

−

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

−

−

−

✓

−

✓

✓

✓

7
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
กรณี
ที่

1

2
3

4

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม) ตามหลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรื อหลักสู ตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรื อหลักสู ตรใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตามหลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่2

คุณสมบัตอิ ื่น

- ได้รับความเห็นชอบเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน
- อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
ทดสอบผ่านหลักสู ตรความรู ้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุพนั ธ์ - สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหลักสู ตรการพัฒนา
หรื อเทียบเท่าที่สานักงาน
บุคลากรด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดโดยสถาบัน คณะกรรมการข้าราชการ
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
พลเรื อน (ก.พ.) รับรอง
ได้รับอนุญาตจากองค์กรกากับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศที่
สานักงานยอมรับ ให้ทาหน้าที่ในทานองเดียวกันกับการเป็ นผูจ้ ดั การลงทุน

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้ วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ กรณี ทดสอบผ่านหลักสูตรความรู ้น้ นั มาแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมความรู ้ดงั กล่าวที่จดั โดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรมในกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
(ก) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็ นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็ นการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่านหลักสูตรข้างต้น หรื อ
(ข) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
2
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

8
กรณี
ที่

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

คุณสมบัตอิ ื่น

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้ วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับการอบรม
หลักสู ตร full course4 หรื อ
refresher course5)

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับการอบรม
หลักสู ตร full course4 หรื อ
refresher course5)

5

ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การของผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ได้รับความเห็นชอบเป็ น
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด ผูจ้ ดั การกองทุน
ในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน3
- อายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับการอบรม
หลักสู ตร full course4 หรื อ
refresher course5)

6

ผูท้ ี่เคยเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คุณสมบัติตาม
กรณี อื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 56

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรม
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
เตรี ยมความรู ้ (full course)
เตรี ยมความรู ้ (full course)
(full course) หรื อหลักสู ตร
หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้ หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
ทบทวนความรู ้เพื่อใช้ใน
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
การต่ออายุ (refresher
(refresher course)7
(refresher course)7
course) 7

- ได้รับความเห็นชอบเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน

7

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

−

−

−

✓

หมายเหตุ 3 ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณี ที่ 5 ได้เพียงหนึ่งราย
4

ตามหมายเหตุ 1(ข)

5

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวต้องเป็ นการอบรมอย่างต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็ นการเข้ารับการ
อบรบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่าสุดจากสานักงาน

6

ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

7

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

9
กรณี
ที่

8

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณด้วย

คุณสมบัตอิ ื่น

−

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้ วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓

✓

10
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่ ก.พ.
รับรอง และทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตรใด
ที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ในช่วงระยะเวลา
5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

−

−

−

−

- อายุครบ 20 ปี
บริ บูรณ์

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ
✓

✓

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงเป็ นประโยชน์ตอ่ การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เช่น การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ การให้คาปรึ กษาการวางแผนงานอสังหาริ มทรัพย์
การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ หรื อการให้สินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
เพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
2

หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่จดั โดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรมมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ กรณีทดสอบผ่านหลักสูตรความรู ้น้ นั มาแล้วเกินกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ ต้องปรากฏว่าได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
เตรี ยมความรู ้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ

11
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

3

4

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่ ก.พ.
รับรอง และทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่3
ระดับหนึ่ง (AISA)
ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการ หรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแล
รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน4

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ
−

คุณสมบัตอิ ื่น

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

−

−

- อายุครบ 20 ปี
บริ บูรณ์
−

−

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

✓

✓
(ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับการอบรม
หลักสู ตร full course5)

หมายเหตุ 3 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
4

บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตามกรณี ที่ 4 ได้เพียง 1 ราย

5

เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) เกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ

12
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

5

6

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

ผูท้ ี่เคยเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้
คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติตาม
กรณี ที่ 46

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา
การสั่งพัก

−

−

−

−

- ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนยื่นคาขอ
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(ก) ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1 กรณี ที่บคุ คล
ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
(ข) การปฏิบตั ิหน้าที่หรื อ
เคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อผูจ้ ดั การกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

−

−

−

−

✓

หมายเหตุ 6 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

13
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

7

กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตร
ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสู ตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่านหลักสู ตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

−

−

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

−

−

✓

14
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
กรณี
ที่

1
2

3
4
5

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตร
Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่1 ระดับหนึ่ง (AISA)
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

15
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อระดับสู งกว่า ซึ่งเป็ นสาขาที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
และการบริ หารธุรกิจ เป็ นต้น

3
4

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อระดับสู งกว่า ซึ่งเป็ นสาขาที่
นอกเหนือจากกรณี ที่ 1 - 2

ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตลาดเงินหรื อตลาดทุนที่เป็ นประโยชน์
ต่ อการปฏิบัตงิ าน

ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

−

−

ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี ในช่วงระยะเวลา
7 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

−

−

ไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ในช่วงระยะเวลา
10 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผ่านการอบรมความรู้1

ไม่เกิน 2 ปี ในวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง2

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ผา่ นการอบรมต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. ต้องเป็ นหลักสูตรที่สานักงานเห็นชอบ
2. ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครั้งแรก
2

กรณีที่ผรู ้ ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานไม่เคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานเห็นชอบมาก่อน ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งสุด
ในหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้ แต่ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู ้ตามหลักสูตรที่สานักงานเห็นชอบภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว

16
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner)
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

ผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบเป็ น
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน หรื อผูแ้ นะนา
การลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 13 หรื อผูท้ ี่ได้รับ
ความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน
หรื อผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับสาม หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสู ตร
ที่ไม่ มีความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์
CFP module1 และ module 2
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้ อน ได้แก่
หลักสู ตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสู งหรื อ
หลักสู ตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2
มีความซับซ้ อน

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและ
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

−

−

−

✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร
CISA ระดับสาม

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2

หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ module 2 (การวางแผนการลงทุน) หลักสูตรที่สานักงานยอมรับ หรื อหลักสูตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1
โดยในกรณี การทดสอบผ่านหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอมาใช้บงั คับ

3

คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผขู ้ อความเห็นชอบเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1 หรื อนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

17
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

3
4

ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตามหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่4
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสู ตรปัจจุบนั 5

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสู ตร
ที่ไม่ มีความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์
CFP module1 และ module 2
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้ อน ได้แก่
หลักสู ตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสู งหรื อ
หลักสู ตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2
มีความซับซ้ อน

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและ
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

−

✓

−

−

−

✓

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

−

5

ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสู ตรใหม่6

−

✓

−

−

6

ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Associate Financial Planner
Thailand (AFPT)7

−

−

−

−

7

ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
ผูท้ าหน้าที่ในทานองเดียวกับผูว้ างแผนการลงทุนจาก
องค์กรกากับดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ

−

✓

−

−

หมายเหตุ 4 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
5

หลักสูตร CFP ที่ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ งเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6

หลักสูตร CFP ที่ได้รับการปรับปรุ งเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว

7

หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สานักงานยอมรับ

18
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

8

9
10

ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ
สู งสุ ดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน8
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูว้ างแผนการลงทุนมาก่อนแล้ว และต่อมา
ได้รับความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ
ผูว้ างแผนการลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 89

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและ
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

9

หมายเหตุ 8 จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
9

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสู ตร
ที่ไม่ มีความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์
CFP module1 และ module 2
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้ อน ได้แก่
หลักสู ตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสู งหรื อ
หลักสู ตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2
มีความซับซ้ อน

ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

19
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

11

ผูท้ ี่เคยเป็ นผูว้ างแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจากกรณี ที่ 810

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและ
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรม
แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อ
(full course) หรื อหลักสู ตร หลักสู ตรทบทวนความรู ้
ทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการ เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ต่ออายุ (refresher course) 11
(refresher course)11

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสู ตร
ที่ไม่ มีความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์
CFP module1 และ module 2
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้ อน ได้แก่
หลักสู ตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสู งหรื อ
หลักสู ตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2
มีความซับซ้ อน
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการ
อบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course)
หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้
ในการต่ออายุ (refresher course)11

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
ผ่านการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวน
ความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)11

หมายเหตุ 10 ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
11

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

20
กรณี
ที่
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

12

13

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และประสงค์
จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้
ทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน
ที่ไม่ มีความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่มีความซับซ้ อน ได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสู งหรื อ
มีความซับซ้ อน

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและ
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(4) การวางแผนการลงทุน (หลักสู ตร
CFP module1 และ module 2
หลักสู ตรที่สานักงานยอมรับ หรือ
หลักสู ตรอื่นใดตามหมายเหตุ 1)2

−

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

−

−

✓

✓

✓

✓

21
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้ านตลาดทุน
กรณี
ที่
1

2

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
ประสบการณ์ การทางาน
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง1
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรื อ
ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA)
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ระดับหนึ่ง หรื อ
- หลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม) ตาม
หลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรื อ
−
หลักสู ตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิเคราะห์ การลงทุน

✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA หรื อ
CFA ระดับสองขึ้นไป

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร
CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็ นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน

22
กรณี
ที่
3

4
5

6
7
8

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่4 ระดับหนึ่ง
(AISA)
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตาม
หลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่4
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ใน
ทานองเดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน จาก
องค์กรกากับดูแลของประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านหลักทรัพย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน5

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิเคราะห์ การลงทุน

ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ

−

✓

−

−

✓

−

−

✓

−

✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
สอบเฉพาะในส่วนของหลักทรัพย์

−

−

−

−
−

หมายเหตุ 4 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
5
จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

−

23
กรณี
ที่
9

10

11
12

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
โดยใช้คุณสมบัติทดสอบผ่าน
หลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่4
ระดับหนึ่ง (AISA)
ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนมาก่อน
แล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ
เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ
ผูว้ างแผนการลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการ
ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 76

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิเคราะห์ การลงทุน

−

✓
สอบเฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ เฉพาะผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
ด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Investment
and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตร
Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรื อ
หลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

−

−

−

✓

−

−

−

−

−

−

หมายเหตุ 6 ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

24
กรณี
ที่
13

14
15

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนที่ได้รับ
ความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติตาม
กรณี อื่นนอกจากกรณี ที่ 87
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบตั ิงาน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสัง่ พัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะขอความ
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่
คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ ง
ทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิเคราะห์ การลงทุน

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
เตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)8

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการ
อบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course)
หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้
ในการต่ออายุ (refresher course)8

−

−

✓

−

✓

✓

หมายเหตุ 7 ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
8

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

25
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้ านหลักทรัพย์
กรณี
ที่

1

2

ประสบการณ์ ทางาน/
ประสบการณ์ การทางาน
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง1
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่ง หรื อ
ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA)
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
ระดับหนึ่ง หรื อ
- หลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม) ตามหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) หรื อหลักสู ตร Chartered
−
Financial Analyst (CFA) หรื อหลักสู ตร
อื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความ
เห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสู ตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น
2

หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

3

หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็ นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน

26
กรณี
ที่

3
4

5

6

7

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst
ที่ปรับปรุ งใหม่4 ระดับหนึ่ง (AISA)
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตามหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่4

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ

−

✓

−

−

✓

−

−

✓

−

−

−

−

−

−

ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัย
พื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานที่
เกี่ยวกับตลาดทุน5
ผูจ้ ดั การกองทุน

หมายเหตุ 4 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
5

จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

27
กรณี
ที่

8

9

10

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็ น
นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ ผูว้ างแผน
การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 66
ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ที่ใช้
คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากกรณี ที่ 67
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

−

−

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)8

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)8

−

−

✓

หมายเหตุ 6 ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
7
8

ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

28
กรณี
ที่

11

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสัง่ เพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะขอความเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอ
ความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสู ตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

✓

✓

29
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุนอาเซียน
กรณี
ที่

1

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน
จากองค์กรกากับดูแลในประเทศอาเซียน
ที่สานักงานยอมรับ1

ทดสอบผ่านหลักสู ตร
ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านหลักทรัพย์

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

−

−

หมายเหตุ 1 ประเทศอาเซียนที่สานักงานยอมรับ หมายถึง ประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่ วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE ACMF PASS UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK)

30
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้ านสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

1

ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี

2

ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) ระดับหนึ่ง หรื อ
ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ
หรื อ
- หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม) ตามหลักสู ตร
Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) หรื อหลักสู ตร Chartered Financial
−
Analyst (CFA) หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เทียบเท่า
ตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

3

ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2
การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

✓

✓

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA หรื อ
CFA ระดับสองขึ้นไป

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสาม)
ตามหลักสู ตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)

หมายเหตุ 1 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
2.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

31
กรณี
ที่

4
5
6

7
8

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

คุณสมบัตขิ องบุคคล
การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified Investment
ในหรื อต่างประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่3
✓
−
2
ปี
ในช่
ว
งระยะเวลา
5
ปี
ก่
อ
นวั
น
ยื
น
่
ค
าขอ
ระดับหนึ่ง (AISA)
ได้รับวุฒิบตั ร (ระดับสอง) ตามหลักสู ตร
Certified Investment and Securities Analyst
✓
−
−
3
ที่ปรับปรุ งใหม่
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานองเดียวกับนักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
−
−
✓
จากองค์กรกากับดูแลของประเทศที่สานักงาน
ยอมรับ
ผูจ้ ดั การของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
−
−
−
4
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
✓
ทั้งนี้ เฉพาะผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนด้วยคุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสู ตร
−
Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
−
ระดับหนึ่งหรื อหลักสู ตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่
เทียบเท่าตามที่สานักงานให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ 3 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
4

จากัดผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแห่งเพียง 1 ราย

32
กรณี
ที่

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง

คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
9 ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยใช้
คุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ ง
ใหม่3 ระดับหนึ่ง (AISA)
10 ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11 ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาก่อนแล้ว และต่อมา
ได้รับความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
หรื อ ผูว้ างแผนการลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 75
12 ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้คณ
ุ สมบัติตาม
6
กรณี อื่นนอกจากกรณี ที่ 7
13

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลา
การสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

−

✓

−

−

−

−

−

−

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)7

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)7

−

−

✓

หมายเหตุ 5 ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
6

ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

7

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

33
กรณี
ที่

14

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสัง่ เพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสู ตร2

ประสบการณ์ การทางาน
ที่เกี่ยวข้ อง1

การวิเคราะห์ การลงทุนด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การลงทุน

−

✓

✓

34
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
กรณี
ที่

1
2

ประสบการณ์ การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค
ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ในหรื อต่างประเทศ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
1 ปี ในช่วงระยะเวลา
- Certified Investment and Securities
3 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ4
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ5
ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรู้พื้นฐาน
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม
✓

✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร
CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

(3) ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
✓

−

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์ การลงทุน

✓

✓

✓

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ น
หลักสู ตร CISA หรื อ
CFA ระดับหนึ่งขึ้นไป

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2

หลักทรัพย์ หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เป็ นต้น
ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมายความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน

3

ในกรณีที่หลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเป็ นหลักสูตรของต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) ระดับที่ 1 ขึ้นไป และหลักสูตร
Certified Financial Technician (CFTe) ระดับที่ 1 ขึ้นไป นั้น มิให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการทดสอบผ่านหลักสูตรมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอมาใช้บงั คับ

4

ประสบการณ์ดา้ นการจัดทาบทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

5

ประสบการณ์ดา้ นการใช้บทวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคในการให้คาแนะนาการลงทุน
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กรณี
ที่

3

4

5

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst ที่
ปรับปรุ งใหม่6 ระดับหนึ่ง (AISA)
หรื อ ระดับสอง (CISA)
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 1

ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่
ในทานองเดียวกับนักวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเทคนิคจากองค์กรกากับดูแลของ
ประเทศที่สานักงานยอมรับ

ประสบการณ์ การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค
ในหรื อต่างประเทศ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี ในช่วงระยะเวลา
3 ปี ก่อนวันยื่นคาขอ4
หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันยื่นคาขอ5

−

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรู้พื้นฐาน
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์ การลงทุน

−

✓

−

✓

−

−

−

−

✓

✓

−

✓

−

−

−

หมายเหตุ 6 หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

36
กรณี
ที่

6

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์ การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

ผูท้ ี่เคยเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค7
−

7

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะ
ต้องห้าม และประสงค์จะปฏิบตั ิงาน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

−

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรู้พื้นฐาน
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์ การลงทุน

ไม่ตอ้ งเข้ารับ
ไม่ตอ้ งเข้ารับ
การทดสอบ แต่ให้ผา่ น ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
การทดสอบ แต่ให้ผา่ น
การอบรมหลักสู ตร ผ่านการอบรมหลักสู ตรเตรี ยม
ผ่านการอบรมหลักสู ตรเตรี ยม
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
การอบรมหลักสู ตร
เตรี ยมความรู ้ (full ความรู ้ (full course) หรื อหลักสู ตร ความรู ้ (full course) หรื อหลักสู ตร
เตรี ยมความรู ้ (full course)
เตรี ยมความรู ้ (full course)
course) หรื อหลักสู ตร
ทบทวนความรู ้
ทบทวนความรู ้
หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
หรื อหลักสู ตรทบทวน
ทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
8
8
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)
(refresher course)
(refresher course)8
8
(refresher course)
(refresher course)8
✓
−
สอบเฉพาะกฎระเบียบ
−
−
✓
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 7 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
8

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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กรณี
ที่

8

ประสบการณ์ ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์ การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้า
ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณด้วย

−

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
(1) ความรู้พื้นฐาน
การให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

✓

✓

(3) ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

✓

2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค3

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์ การลงทุน

✓

✓
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้ อน ประเภท 1
ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

3

4

ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Certified
Investment and Securities Analyst
ที่ปรับปรุ งใหม่3 ระดับหนึ่ง (AISA) หรื อ
ระดับสอง (CISA)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Financial Risk
Manager (FRM)

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้ คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

✓

✓

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มี
ความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน
✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA
ระดับหนึ่งขึ้นไป

−
เฉพาะผูท้ ี่ผา่ น CFP หลักสู ตรปัจจุบนั 2 ต้องเข้ารับการอบรม
ความรู ้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

−

✓

−

−

✓

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2

หลักสูตร CFP ที่ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ งเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

39
ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

5
6

7
8

ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Associate
Financial Planner Thailand (AFPT)4
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่
ในทานองเดียวกับผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 1 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 2
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 3

9

ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป5

10

ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน6

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้ คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มี
ความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน

−

−

−

−

✓

−

−

−

−

−

−

−

✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีความซับซ้อน
✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีความซับซ้อน

−

−

−

หมายเหตุ 4 หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สานักงานยอมรับ
5

ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่ เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวเปิ ดให้ยนื่ ขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6

จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

40
ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

11
12
13

14

ผูจ้ ดั การกองทุน
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตร
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 1 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็ น
นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ ผูว้ างแผน
การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตามกรณี ที่ 107
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 18 ที่ใช้
คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากกรณี ที่ 109

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้ คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

−
✓

−
−

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มี
ความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน
−
✓

−

−

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)10

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)10

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course) 10

หมายเหตุ 7 ต้องยื่นคาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
8

หมายความรวมถึงผูแ้ นะนาการลงทุนด้านตลาดทุนตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผา่ นการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน
ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน ตามแนวทางดาเนินการเพือ่ รองรับบุคลากรโครงสร้างเดิม (license migration) ก่อนการยื่นขอ
ความเห็นชอบจากสานักงาน

9

ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

10

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

41
ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

15

16

กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติ
แรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้ คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มี
ความซับซ้ อน และผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู ง
หรื อมีความซับซ้ อน

−

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

−

✓

✓

✓

42
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้ อน ประเภท 2
กรณี
ที่

1
2

3

4
5

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่2 ระดับหนึ่ง
(AISA) หรื อ ระดับสอง (CISA)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Associate
Financial Planner Thailand (AFPT)3

(1) ความรู้พื้นฐาน
✓

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
✓
✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−

−

✓

−

−

✓

−

−

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

3

หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สานักงานยอมรับ

43
กรณี
ที่
6

7

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผูแ้ นะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 2 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 3

8

ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป4

9

ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน5
ผูจ้ ดั การกองทุน
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตร

10
11

(1) ความรู้พื้นฐาน

−

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
✓

−
✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีความซับซ้อน
✓
เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้และ
กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อมีความซับซ้อน

−

−

−

−

−

−

−

−
✓

−
−

−
✓

หมายเหตุ 4 ไม่รวมถึงกรณี ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวเปิ ดให้ยนื่ ขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5

จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

44
กรณี
ที่
12

13

14

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรู้พื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 2 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็ น
−
นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ ผูว้ างแผน
การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 96
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุน
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
7
ตราสารซับซ้อนประเภท 2 ที่ใช้
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากการใช้ เตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
คุณสมบัติตามกรณี ที่ 98
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้
ในการต่ออายุ
(refresher course)9
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
−
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้น
ระยะเวลาการสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน

−

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)9

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)9

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

−

หมายเหตุ 6 ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
7

หมายความรวมถึงผูแ้ นะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตามโครงสร้างเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งได้ผา่ นการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงสูง
หรื อมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความซับซ้อน ตามแนวทางการดาเนินการเพือ่ รองรับบุคลากรโครงสร้างเดิม (license migration)
ก่อนการยื่นขอความเห็นชอบจากสานักงาน

8

ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

9

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

45
กรณี
ที่
15

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสู ตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรู้พื้นฐาน

✓

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ ตราสารหนีแ้ ละกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน

✓

✓

46
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้ อน ประเภท 3
กรณี
ที่

1
2

3

4
5

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่3 ระดับหนึ่ง
(AISA) หรื อ ระดับสอง (CISA)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Associate
Financial Planner Thailand (AFPT)4

(1) ความรู้พื้นฐาน
✓

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
✓
✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−
เฉพาะผูท้ ี่ผา่ น CFP หลักสู ตรปัจจุบนั 2 ต้องเข้ารับการอบรมความรู ้
เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

−

✓

−

−

✓

−

−

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสู ตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP ที่ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ งเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
4

หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สานักงานยอมรับ

47
กรณี
ที่
6

7
8
9

10
11

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผูแ้ นะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 3 จากองค์กรกากับ
ดูแลของประเทศที่สานักงานยอมรับ
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน
ประเภท 2
ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป5

(1) ความรู้พื้นฐาน

ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน6
ผูจ้ ดั การกองทุน
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขาย
ด้านสิ นค้าเกษตร

−

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
✓

−
✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
✓
เฉพาะในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

−

−

−

−

−

✓

−

−
✓
เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน

หมายเหตุ 5 ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับความเห็นชอบคุณสมบัติในด้านอายุที่ไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวเปิ ดให้ยนื่ ขอความเห็นชอบ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6

จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย

48
กรณี
ที่
12

13

14

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรู้พื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 3 มาก่อนแล้ว
และต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็ น
−
นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ ผูว้ างแผน
การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 97
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนตราสาร
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
ซับซ้อน ประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตาม
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
กรณี อื่นนอกจากการใช้คุณสมบัติ
เตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
8
ตามกรณี ที่ 9
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ใน
การต่ออายุ (refresher course)9
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
−
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

−

−

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)9

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)9

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

−

หมายเหตุ 7 ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
8

ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

9

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

49
กรณี
ที่
15

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอ
ความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้า โดยต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้
กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่านหลักสู ตร
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(1) ความรู้พื้นฐาน

✓

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสู งหรื อมีความซับซ้ อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้ แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

✓

✓
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
กรณี
ที่

1
2

3

4
5

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรื อ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร
Certified Investment and Securities
Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่2 ระดับหนึ่ง
(AISA) หรื อ ระดับสอง (CISA)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผูท้ ี่ทดสอบผ่านหลักสู ตร Associate
Financial Planner Thailand (AFPT)3

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน

✓

✓

✓

−

✓
ยกเว้นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

−

−

✓

−

−

✓

−

−

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ที่ปรับปรุ งใหม่ มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับหนึ่ง (Foundation knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)
(2) ระดับสอง (Advanced knowledge) - ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบตั ร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

3

หลักสูตร AFPT (ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน และ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน) ที่สานักงานยอมรับ
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กรณี
ที่
6

7
8
9
10

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป
จากองค์กรกากับดูแลของประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับตลาดทุน4
ผูจ้ ดั การกองทุน
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขาย
ด้านสิ นค้าเกษตร
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป
มาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ
เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน หรื อ ผูว้ างแผน
การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตามกรณี ที่ 75

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน

−

✓

−

−

−

−

−

−

−

✓

−

✓

−

−

−

หมายเหตุ 4 จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
5

ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
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กรณี
ที่
11

12

13

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรู้พื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่เคยเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัว่ ไป ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากการใช้ แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร
คุณสมบัติตามกรณี ที่ 76
เตรี ยมความรู ้ (full course) หรื อ
หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้ใน
การต่ออายุ (refresher course)7
กรณี ถูกสัง่ พักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
−
และประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลาการสัง่ พัก
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมี
ลักษณะต้องห้าม และประสงค์จะขอความ
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน
ตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า
โดยต้องทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
✓
ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่คุณสมบัติแรก
เข้าไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)7

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้
(full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ (refresher course)7

✓
สอบเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

−

✓

✓

หมายเหตุ 6 ต้องยืน่ ขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
7

กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม
ครั้งก่อนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
สาหรับยืน่ ขอความเห็นชอบตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประสบการณ์ ทางาน
และความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัติของบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่มีอายุอย่างน้อย 50 ปี บริ บูรณ์
ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ

ประสบการณ์ ในการติดต่ อและ
ให้ บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน 1
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ในวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ

อบรมและทดสอบหลักสู ตรของหน่ วยงานที่สานักงานยอมรับ
(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน

✓

✓

✓

หมายเหตุ 1 ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองที่ระบุถึงการมีประสบการณ์การทางานและศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจลงนามของผูป้ ระกอบธุรกิจ

54
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นผู้แนะนาการลงทุนอาเซียน
กรณี
ที่
1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบหรื อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าหน้าที่ในทานอง
เดียวกับผูแ้ นะนาการลงทุนอาเซียน
จากองค์กรกากับดูแลในประเทศอาเซียน
ที่สานักงานยอมรับ1

ทดสอบผ่านหลักสู ตร
(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่ไม่ มีความซับซ้ อน

−

−

−

หมายเหตุ 1 ประเทศอาเซียนที่สานักงานยอมรับ หมายถึง ประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่ วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE ACMF PASS UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK)
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็ นเจ้ าหน้ าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
กรณี
ที่

1

2

3
4

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการยื่นขอความเห็นชอบ2
หรื อผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผูว้ างแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสาร
ซับซ้อน ประเภท 1 ผูแ้ นะนาการลงทุน
ตราสารซับซ้อน ประเภท 3 หรื อผูแ้ นะนา
การลงทุนด้านสิ นค้าเกษตร
ผูจ้ ดั การของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรื อบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานที่
เกี่ยวกับตลาดทุน3
ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผูท้ ี่เคยเป็ นเจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้า
เกษตรมาก่อนแล้ว และต่อมาได้รับความเห็นชอบ
เป็ นเจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตร
โดยใช้คุณสมบัติตามกรณี ที่ 24

(1) ความรู้พื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

−

−

−

✓

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

หมายเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่านต้องเป็ นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคาขอ
1.1 หลักสูตรของสานักงานหรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบความรู ้ในต่างประเทศที่สานักงานยอมรับ และต้องสอบผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
คุณสมบัติตามตารางคุณสมบัติผขู ้ อความเห็นชอบเป็ นเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผูว้ างแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุนด้านตลาดทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3
จากัดบริ ษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 ราย
4
ต้องยืน่ คาขอความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง

56
กรณี
ที่

5

6

7

ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง

ทดสอบผ่านหลักสู ตร1

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) ความรู้พื้นฐาน
และการให้ คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม
ผูท้ ี่เคยเป็ นเจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตร
ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้
5
ที่ใช้คุณสมบัติตามกรณี อื่นนอกจากกรณี ที่ 2
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร ผ่านการอบรมหลักสู ตรเตรี ยม
เตรี ยมความรู ้ (full course)
ความรู ้ (full course) หรื อ
หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้ หลักสู ตรทบทวนความรู ้เพื่อใช้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
ในการต่ออายุ
6
(refresher course)
(refresher course)6
กรณี ถูกสั่งพักเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และ
✓
ประสงค์จะปฏิบตั ิงานต่อ เมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพัก
−
สอบเฉพาะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กรณี ถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม และ
ประสงค์จะขอความเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอความเห็นชอบครั้งแรกเข้า โดย
ทดสอบผ่านหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้
✓
✓
ในกรณี ที่คุณสมบัติแรกเข้าไม่ได้กาหนดให้ทดสอบ
ผ่านหลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ต้องทดสอบผ่าน
หลักสู ตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้ านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ แต่ให้ผา่ น
การอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู ้ (full
course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู ้
เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6

ไม่ตอ้ งเข้ารับการทดสอบ
แต่ให้ผา่ นการอบรมหลักสู ตรเตรี ยม
ความรู ้ (full course) หรื อหลักสู ตรทบทวน
ความรู ้เพื่อใช้ในการต่ออายุ
(refresher course)6

−

−

✓

✓

หมายเหตุ 5 ต้องยื่นขอความเห็นชอบภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
6
กรณี เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรี ยมความรู ้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คาขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนความรู ้ (refresher course) ต้องเป็ นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

