ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทลธ. 3/2555
เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุน
และแนะนาการลงทุน
(ประมวล)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุ รกิจในการประกอบธุ รกิจดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
(2) การค้าหลักทรัพย์
(3) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(4) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(5) การจัดการกองทุนรวม
(6) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(7) การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(8) การเป็ นที่ปรึ กษาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(9) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

2

ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุ รกิจ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า
“ผูล้ งทุน” หมายความว่า ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
และให้หมายความรวมถึงลูกค้าของผูป้ ระกอบธุ รกิจในธุ รกิจหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
1
“การวิเคราะห์ดว้ ยปั จจัยพื้นฐาน” หมายความว่า การวิเคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่า
ที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ โดยใช้การพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริ หารงานของ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ ทางธุ รกิจ เป็ นต้น มีการนาข้อมูลการดาเนินงานในอดีตและ
ปั จจุบนั มาร่ วมคาดการณ์แนวโน้มผลการดาเนินงานในอนาคต
2
"การวิเคราะห์ดว้ ยปัจจัยทางเทคนิค " หมายความว่า การวิเคราะห์โดยศึกษา
พฤติกรรมของราคาและปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อพฤติกรรมของ
ตลาดในอดีต โดยมีการจัดทาเป็ นกราฟและใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบ
วิจยั มาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต
3
“หุ น้ กูต้ ามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์” หมายความว่า หุ น้ กู้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ กู้
ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4
“กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ” หมายความว่า กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดตั้งกองทุนรวม
และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
5
“กองทุนรวมตลาดเงิน” หมายความว่า กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

1

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน( ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556
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ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน( ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556

3

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

4

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555

3

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อใดก็ตาม
“ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน” หมายความว่า บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อใดก็ตาม
“ทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ” หมายความว่า ทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทุน
“ทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ” หมายความว่า
ทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
“กองทุนรวมอีทีเอฟทองคา” หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟทองคาที่จดั ตั้งขึ้น
ตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
“โลหะมีค่า” หมายความว่า ทองคา เงิน (silver) แพลทินมั หรื อทรัพย์สินอื่นใด
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจ โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การแต่งตั้งบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและ
แนะนาการลงทุนตามหมวด 1
(2) การให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน
ตามหมวด 2
(3) หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบตามหมวด 3
(4) มาตรการบังคับตามหมวด 4

5

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555
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ข้อ 5 ในกรณี ที่มีการจัดตั้งสมาคมที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจซึ่ งได้รับความเห็นชอบ
ให้ทาหน้าที่กากับดูแลบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจแล้ว คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบ การขอและการต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร รวมทั้ง
มาตรการบังคับ ตามประกาศนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนดก็ได้
ข้อ 6 สานักงานอาจกาหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้แล้ว
หมวด 1
การแต่ งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพือ่ ปฏิบัติหน้ าทีว่ เิ คราะห์ การลงทุนและแนะนาการลงทุน
ข้อ 76 บุคลากรที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจะแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ ต้องเป็ นบุคคล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) วิเคราะห์การลงทุน ซึ่ งได้แก่ การวิเคราะห์ หรื อการให้คาแนะนาเกี่ยวกับคุณค่า
หรื อความเหมาะสมในการซื้ อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้แก่ผลู ้ งทุน
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยปั จจัยพื้นฐานหรื อการวิเคราะห์ดว้ ยปั จจัยทางเทคนิค
(2) แนะนาการลงทุน ซึ่ งได้แก่ การติดต่อ การชักชวน การให้คาแนะนา หรื อการวางแผน
การลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุน เพื่อการซื้ อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อเพื่อการ
ให้คาแนะนาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสาคัญในการจัดสรรและกาหนดสัดส่ วนการลงทุนหรื อ
การทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation)”
ข้อ 87 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิตามข้อ 7
(1) การปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศของสาขาหรื อสานักงานผูแ้ ทน
ในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
(2) การแนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
(ก)8 ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงหุ น้ กูต้ ามโครงการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
6

ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน( ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20/12/2556

7

ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555
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1. มีการกาหนดชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่แน่นอน ตามระยะเวลาหรื อ
อัตราที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ไม่วา่ จะเป็ นอัตราคงที่หรื ออัตราผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น และ
2. ไม่มีเงื่อนไขที่กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือตราสารในการได้รับชาระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยตาม 1. เช่น การด้อยสิ ทธิ การแปลงสภาพ การบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด การขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ หรื อการปลดหนี้ เป็ นต้น เว้นแต่เป็ นเงื่อนไขการผิดนัดตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรื อกองทุนรวมตลาดเงิน
ที่มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายลงทุนในหุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์ หุ น้ กู้
ตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และหุ น้ กูอ้ ื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับหุ น้ กูด้ งั กล่าว
(3) กรณี ผปู ้ ระกอบธุ รกิจประเภทการค้าหลักทรัพย์ที่มีการแนะนาการลงทุนในตราสาร
หนี้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันโดยใช้ผทู ้ ี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ตราสารหนี้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว”
ข้อ 8/1910 ผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 8(2) และ (3) ให้หมายความถึงผูล้ งทุนสถาบันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุน
สถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 9 เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจมีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามข้อ 7 แล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายงานการแต่งตั้งและการสิ้ นสุ ดการแต่งตั้งต่อสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้สาหรับ
การดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสานักงาน
(2) กากับดูแลและตรวจสอบให้บุคคลที่ตนแต่งตั้งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และหลักเกณฑ์ที่ออก
ตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจตลาดทุนหรื อ
สมาคมกาหนด ทั้งนี้ ไม่วา่ ในส่ วนที่ใช้บงั คับกับบุคคลนั้นเองหรื อส่ วนที่ใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
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ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 6/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556
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ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 15/2555 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19/03/2555
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ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 6/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556
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หมวด 2
การให้ ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ ปฏิบัติหน้ าทีว่ เิ คราะห์
การลงทุนและแนะนาการลงทุน
ข้อ 10 ประเภทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อ 7 ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในตารางประเภทธุ รกรรมที่ผไู ้ ด้รับความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์
การลงทุนและผูแ้ นะนาการลงทุนสามารถทาได้ แนบท้ายประกาศนี้
ส่ วนที่ 1
การยืน่ คาขอความเห็นชอบ
ข้อ 11 การยืน่ คาขอความเห็นชอบตามส่ วนนี้ ให้กระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี การขอความเห็นชอบครั้งแรก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
(2) กรณี การขอความเห็นชอบภายหลังการให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 12 และข้อ 13
(3) กรณี การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
และข้อ 14
ข้อ 12 ให้บุคคลที่ประสงค์จะปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนหรื อแนะนาการลงทุน
ยืน่ คาขอความเห็นชอบผ่านระบบที่จดั ไว้สาหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสานักงาน
ให้บุคคลที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งชาระค่ าธรรมเนียมคาขอความเห็นชอบ
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ พร้อมกับ
การยืน่ คาขอดังกล่าว (ถ้ามี)
ข้อ 13 ในกรณี ที่บุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุน
หรื อแนะนาการลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่เคยได้รับความเห็นชอบ โดยใช้
คุณสมบัติการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรเตรี ยมความรู้ (full course) หรื อหลักสู ตรทบทวนความรู้
(refresher course) ตามที่กาหนดในตารางคุณสมบัติของผูข้ อความเห็นชอบเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน
หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน แนบท้ายประกาศนี้ แทนการผ่านการทดสอบหลักสู ตรความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคคลนั้นยืน่ คาขอและชาระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
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(1) หกสิ บวันนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุ ดสิ้ นสุ ดลง ในกรณี ที่การให้
ความเห็นชอบครั้งล่าสุ ดนั้นใช้คุณสมบัติการดารงตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
(2) ห้าปี นับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุ ดสิ้ นสุ ดลง ในกรณี อื่นนอกเหนือจาก (1)
การเข้ารับการอบรมหลักสู ตรตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นการอบรมหลักสู ตรที่กาหนดโดย
สานักงานหรื อโดยหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
ข้อ 14 ในกรณี ที่เป็ นการยืน่ คาขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลที่ประสงค์
จะต่ออายุดงั กล่าวยืน่ คาขอและชาระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ได้ต้ งั แต่เดือนกันยายนจนถึง
วันที่ 15 ธันวาคมของปี ที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 15 ในการพิจารณาคาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจแจ้งให้บุคคลที่ขอความ
เห็นชอบชี้แจง ดาเนินการ หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ในกรณี ที่บุคคลที่ขอความเห็นชอบไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบุคคลนั้น
ไม่ประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบอีกต่อไป
ข้อ 16 ให้สานักงานเปิ ดเผยผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขอและเอกสารประกอบคาขอครบถ้วน
และในกรณี ที่สานักงานไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด สานักงานจะแจ้งบุคคลที่ขอความเห็นชอบ
เป็ นหนังสื อโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 17 บุคคลที่ประสงค์จะได้รับหลักฐานการได้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสื อ
ให้ยนื่ คาขอผ่านระบบที่จดั ไว้สาหรับการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียม
คาขอตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ พร้อมกับ
การยืน่ คาขอดังกล่าว
ส่ วนที่ 2
หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการให้ ความเห็นชอบ
ข้อ 18 บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนหรื อ
แนะนาการลงทุน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ทางาน และทดสอบผ่านหลักสู ตรของสานักงาน
หรื อของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในตารางคุณสมบัติผขู้ อความเห็นชอบเป็ น
นักวิเคราะห์การลงทุน หรื อผูแ้ นะนาการลงทุน หรื อตารางคุณสมบัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบในการ
ต่ออายุเป็ นนักวิเคราะห์การลงทุนและผูแ้ นะนาการลงทุน แล้วแต่กรณี แนบท้ายประกาศนี้
(2) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง (2)
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อ 19 การให้ความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่ วเิ คราะห์การลงทุนหรื อแนะนาการลงทุน
ให้มีอายุสองปี ปฏิทิน โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่วนั เริ่ มมีผลของการให้ความเห็นชอบไม่ตรงกับวันเริ่ มต้นแห่งปี ปฏิทิน
มิให้นบั ระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องปี ที่ได้รับความเห็นชอบรวมในระยะเวลาสองปี ปฏิทิน ทั้งนี้ มิให้
นามาใช้บงั คับกับกรณี ที่เป็ นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(2) ในกรณี เป็ นการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่
วิเคราะห์การลงทุนหรื อแนะนาการลงทุนประเภทอื่นมาก่อนแล้ว และอายุการให้ความเห็นชอบประเภทอื่น
นั้นยังไม่สิ้นสุ ดลง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) กรณี ที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่เหนือกว่า
ประเภทที่ให้ความเห็นชอบครั้งก่อน ให้อายุการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้ นสุ ดลงในวันที่การให้
ความเห็นชอบครั้งหลังมีผล
(ข) กรณี อื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้อายุการให้ความเห็นชอบทุกประเภทสิ้ นสุ ดลง
พร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุ ด
(3) ในกรณี ที่เป็ นการให้ความเห็นชอบบุคคลใดให้ปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนโดยใช้
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ ให้อายุการให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลงเมื่อขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
(ก) การเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานของผูป้ ระกอบธุ รกิจในตลาดทุน
(ข) การเป็ นผูม้ ีรายชื่อในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนหรื อผูจ้ ดั การลงทุน
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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หมวด 3
หน้ าทีภ่ ายหลังได้ รับความเห็นชอบ
ข้อ 20 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศนี้ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และปฏิบตั ิ
ต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน ให้คาแนะนา วางแผน หรื อการวิเคราะห์คุณค่าหรื อความ
เหมาะสมในการซื้ อขายหรื อการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่วา่ ในส่ วนที่
ใช้บงั คับกับตนเอง หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจ
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่กาหนดโดยสมาคม หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจตลาดทุนที่สานักงานยอมรับ
(5) ไม่มีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการ
ซื้ อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทา
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
หมวด 4
มาตรการบังคับ
ข้อ 21 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
ให้สานักงานดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
ในกรณี ที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 20 ให้สานักงาน
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลบังคับของการมีลกั ษณะต้องห้ามและการพิจารณาลักษณะต้องห้าม
กลุ่มที่ 3 ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุ รกิจตลาดทุนโดยอนุโลม
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ข้อ 22 ในกรณี บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบรายใดเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นตัวแทนของสมาชิกในการซื้ อขายด้วยระบบการซื้ อขาย
หากบุคคลดังกล่าวฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้ากาหนด และการกระทาดังกล่าวเป็ นการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องเดียวกัน
ในประกาศนี้ และตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ได้ดาเนินการลงโทษกับบุคคล
ดังกล่าวตามกฎเกณฑ์ของตนแล้ว สานักงานจะไม่ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 21 กับบุคคลนั้นอีกก็ได้
หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าลงโทษด้วยการปรับเป็ นเงิน
“สมาชิก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ในหมวดนี้
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ก” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ น
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ก ตามประกาศที่ สข. 49/2552
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ก” หมายความว่า บุคคล
ที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ก ตามประกาศที่
สข. 50/2552
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ น
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 49/2552
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข ตามประกาศที่ สข. 50/2552
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข ที่จากัดการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีทีเอฟทองคา” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข
ที่จากัดการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมอีทีเอฟทองคา ตามประกาศที่ สข. 49/2552
“ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จากัดการปฏิบตั ิหน้าที่
เฉพาะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ น
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข ที่จากัดการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า ตามประกาศที่ สข. 50/2552
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“ประกาศที่ สข. 49/2552” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552
“ประกาศที่ สข. 50/2552” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 50/2552 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ข้อ 24 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ก หรื อผูต้ ิดต่อกับ
ผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ก อยูแ่ ล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่อายุการ
ให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลง ณ วันที31่ ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง
(1) การวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็ นทั้งผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ก และผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ก
(2) การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ก
(3) การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รั บ
ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ก
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่อายุการให้ความเห็นชอบ
จะสิ้ นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวได้ยนื่ คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศที่ สข. 49/2552 หรื อประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว
การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุ ดลงตามอายุการ
ให้ความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่เหลื ออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 25 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข หรื อผูต้ ิดต่อกับ
ผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข อยูแ่ ล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่แนะนาการลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่อายุการ
ให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในวรรคสอง
(1) การแนะนาการลงทุนด้านตลาดทุน ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็ นทั้งผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข และผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท ข
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(2) การแนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข
(3) การแนะนาการลงทุนด้านสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ในกรณี ที่บุคคลนั้นได้รับ
ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภท ข
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่งที่อายุการให้ความเห็นชอบ
จะสิ้ นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวได้ยนื่ คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศที่ สข. 49/2552 หรื อประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว
การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุ ดลงตามอายุการให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 26 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนประเภท ข ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
จากัดเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคา หรื อผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าประเภท ข ที่ปฏิบตั ิหน้าที่จากัดเฉพาะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า อยูก่ ่อนแล้ว
วันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบตั ิหน้าที่แนะนาการลงทุนด้านโลหะมีค่า
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่อายุการให้ความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลง ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง
ในกรณี ผตู ้ ิดต่อกับผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่งที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ต่อเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวได้ยนื่ คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศที่ สข. 49/2552 หรื อประกาศที่ สข. 50/2552 แล้วแต่กรณี แล้ว
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเข้ารับการอบรมหลักสู ตรทบทวนความรู้
(refresher course) เกี่ยวกับความรู ้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยหกชัว่ โมงภายในสามเดือนนับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวไม่เข้ารับการอบรม ให้การให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนด้านโลหะมีค่าเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สิ้นสุ ดลงตามอายุการ
ให้ความเห็นชอบเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่เหลืออยู่ และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 27 ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่ได้รับยกเว้นการจัดให้มีบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานในการติดต่อ ชักชวน หรื อให้คาแนะนาการลงทุนในหลัก ทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าต่อผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบ
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ธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อธุ รกิจสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้รับยกเว้นการจัดให้มีบุคลากร
ดังกล่าวสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ข้อ 28 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออก วางแนวปฏิบตั ิ ตามประกาศที่ สข. 49/2552 และ
ประกาศที่ สข. 50/2552 ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวาง
แนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 29 ในกรณี ที่ประกาศฉบับอื่นใดที่อา้ งอิงถึงผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ให้การอ้างอิง
ดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงดังต่อไปนี้
(1) ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่ทาหน้าที่วเิ คราะห์คุณค่าหรื อความเหมาะสมในซื้ อขายหรื อ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถวิเคราะห์การลงทุน
ตามประกาศนี้
(2) ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่ทาหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คาแนะนา หรื อวางแผนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยไม่สามารถทาการวิเคราะห์คุณค่าหรื อความเหมาะสม
ในการซื้ อขายหรื อลงทุนได้ ให้หมายความถึงบุคคลที่สามารถแนะนาการลงทุนตามประกาศนี้
ข้อ 30 ในกรณี ที่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อา้ งอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้
ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้การอ้างอิง
ดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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หมายเหตุ:
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทลธ. 3/2555 เรื่ องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน ลงวันที่ 18/01/2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 41 ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทลธ. 15/2555 เรื่ องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
19/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 73 ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 6/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 40 ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่วเิ คราะห์การลงทุนและแนะนาการลงทุน ( ฉบับที่ 4) ลงวันที่
20/12/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 192 ง

