[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2564 (ฉบับที่ 15)]

ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ ออายุ
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ ออายุเป็ นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ผู้จัดการกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
ผ่านการอบรมหลักสู ตรทบทวนความรู้ (refresher course) 1

กรณี
ที่

คุณสมบัตอิ ื่น/
การอบรม
ประเภทการได้ รับ
ความเห็นชอบ

1
2

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คุณสมบัตอิ ื่น

กฎหมายว่าด้ วย
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ า

−
−

−
✓

กฎหมาย
หลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์
✓
−

หมายเหตุ 1 การอบรมต้องจัดโดยสมาคมหรื อสถาบันฝึ กอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน

จรรยาบรรณ
กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง ในการประกอบ
วิชาชีพ
✓
✓
✓
✓

ความรู้เกี่ยวกับ
ESG
✓
✓

2
ผ่านการอบรมหลักสู ตรทบทวนความรู้ (refresher course) 1

กรณี
ที่

คุณสมบัตอิ ื่น/
การอบรม
ประเภทการได้ รับ
ความเห็นชอบ

3

4

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

คุณสมบัตอิ ื่น

มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ภายในช่วง 2 ปี ก่อนยื่นคำขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ
(ก) ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง2 กรณี ที่บุคคล
ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(ข) การปฏิบตั ิหน้าที่หรื อเคยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อ
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ค) การดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการ
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นซึ่งดูแล
รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน
−

กฎหมายว่าด้ วย
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ า

กฎหมาย
หลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

จรรยาบรรณ
กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง ในการประกอบ
วิชาชีพ

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

ความรู้เกี่ยวกับ
ESG

หมายเหตุ 2 ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงเป็ นประโยชน์ตอ่ การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เช่น การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการ การบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ การให้คาปรึ กษาการวางแผนงานอสังหาริ มทรัพย์ การประเมิน
ค่าอสังหาริ มทรัพย์ การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ หรื อการให้สินเชื่ออสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพือ่ การแก้ไขปัญหา
ในระบบสถาบันการเงิน

3
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ ออายุเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุน ผู้แนะนาการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้ าหน้ าที่จัดการการซื้อขายด้ านสินค้าเกษตร
กรณีที่
1
2
3
4

การอบรมหรือ
ร่ วมกิจกรรม3
ประเภทการได้ รับ
ความเห็นชอบ
นักวิเคราะห์การลงทุน
ผูว้ างแผนการลงทุน
ผูแ้ นะนาการลงทุน
เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตร

ผ่านการอบรมหรื อร่ วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุ ดก่อนครบอายุการให้ ความเห็นชอบ

✓
โดยต้ องเป็ นความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 3 ชั่วโมง
และความรู้เกี่ยวกับ ESG อย่างน้ อย 3 ชั่วโมง

1. สาหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผูว้ างแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุน และ เจ้าหน้าที่จดั การการซื้อขายด้านสิ นค้าเกษตรซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 การเป็ นผูจ้ ดั การของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อบุคคลที่รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานเกี่ยวกับตลาดทุน
1.2 การเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและ/หรื อผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ไม่ ต้องอบรมหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยจะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุยงั ดารงสถานภาพดังกล่าว
2. สาหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผูว้ างแผนการลงทุน ผูแ้ นะนาการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็ นผูท้ ี่ ได้รับความเห็นชอบ หรื อได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกากับดูแลตลาดทุน
ของประเทศที่สานักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกากับดูแล และผ่านการอบรมความรู้เกีย่ วกับกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณ หรื อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุดก่อนครบอายุ
การให้ความเห็นชอบ หรื อ
2.2 ผ่านการอบรมหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมไม่ น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในรอบ 2 ปี ปฏิทินล่าสุ ดก่อนครบอายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
3. สาหรับนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน และผูแ้ นะนาการลงทุนอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติการเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบ หรื อได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรกากับดูแลตลาดทุน
ของประเทศที่สานักงานยอมรับ สามารถต่ออายุการได้รับความเห็นชอบโดยยังคงสถานภาพดังกล่าวจากองค์กรกากับดูแล

หมายเหตุ 3 ขอบเขตการอบรมหรื อกิจกรรมที่สามารถใช้ในการขอความเห็นชอบต่ออายุได้ตอ้ งเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบที่สานักงานหรื อหน่วยงานที่สานักงานยอมรับกาหนด

