
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทลธ. 3/2555 
   เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ 

เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุน 
และแนะน าการลงทุน 

(ประมวล) 
 
           

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
  (1) การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
  (2) การคา้หลกัทรัพย ์
  (3) การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
  (4) การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
  (5) การจดัการกองทุนรวม 
  (6) การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (7) การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (8) การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (9) การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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  ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ผูล้งทุน”  หมายความวา่   ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และใหห้มายความรวมถึงลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจในธุรกิจหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  1 “การวเิคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน”  หมายความวา่   การวเิคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่า 
ท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพย ์โดยใชก้ารพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการบริหารงานของ  
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์รวมถึงความเส่ียงต่าง ๆ ทางธุรกิจ เป็นตน้ มีการน าขอ้มูลการด าเนินงานในอดีตและ
ปัจจุบนัมาร่วมคาดการณ์แนวโนม้ผลการด าเนินงานในอนาคต  
  2 "การวเิคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค"  หมายความวา่  การวเิคราะห์โดยศึกษา
พฤติกรรมของราคาและปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือพฤติกรรมของ
ตลาดในอดีต โดยมีการจดัท าเป็นกราฟและใชท้ฤษฎีวเิคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกบัผลการทดสอบ
วจิยัมาคาดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือพฤติกรรม
การเคล่ือนไหวของตลาดในอนาคต 
  3 “หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้กู ้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้  
ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  4 “กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี”  หมายความวา่   กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวม
และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  5 “กองทุนรวมตลาดเงิน”  หมายความวา่   กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 52/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน( ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20/12/2556 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 52/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน( ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20/12/2556 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 15/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19/03/2555 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 15/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19/03/2555 
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  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็น
ผูดู้แลรับผดิชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเรียกช่ือใดก็ตาม  
  “ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีดูแลรับผดิชอบสูงสุด 
ในสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเรียกช่ือใดก็ตาม 
  “ทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทุน”  หมายความวา่   ทะเบียนผูมี้คุณสมบติั
เป็นผูจ้ดัการกองทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการแต่งตั้งและปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทุน 
  “ทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   
ทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการลงทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการแต่งตั้งและปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
  “กองทุนรวมอีทีเอฟทองค า”  หมายความวา่   กองทุนรวมอีทีเอฟทองค าท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
  “โลหะมีค่า”  หมายความวา่   ทองค า เงิน (silver) แพลทินมั หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 
ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 
  ขอ้ 4 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการแต่งตั้งและใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) การแต่งตั้งบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและ
แนะน าการลงทุนตามหมวด 1 
  (2) การใหค้วามเห็นชอบบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน
ตามหมวด 2 
  (3) หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบตามหมวด 3 
  (4) มาตรการบงัคบัตามหมวด 4 
 

                                                                                                                                                                      
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 15/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19/03/2555 
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  ขอ้ 5 ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งสมาคมท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
ใหท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจแลว้  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบ การขอและการต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบบุคลากร รวมทั้ง
มาตรการบงัคบั ตามประกาศน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมก าหนดก็ได้ 
 
  ขอ้ 6 ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 
 

หมวด 1 
การแต่งตั้งบุคลากรของผู้ประกอบธุรกจิเพือ่ปฏิบัติหน้าทีว่เิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน 

 
  ขอ้ 76 บุคลากรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี ตอ้งเป็นบุคคล 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (1) วเิคราะห์การลงทุน ซ่ึงไดแ้ก่ การวเิคราะห์ หรือการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัคุณค่า
หรือความเหมาะสมในการซ้ือขายหรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูล้งทุน  
ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการวเิคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐานหรือการวเิคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
  (2) แนะน าการลงทุน ซ่ึงไดแ้ก่ การติดต่อ การชกัชวน การใหค้  าแนะน า หรือการวางแผน  
การลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน เพื่อการซ้ือขายหรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือเพื่อการ  
ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจความส าคญัในการจดัสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนหรือ  
การท าธุรกรรมในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเหมาะสม (basic asset allocation)” 
 
  ขอ้ 87 ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไดรั้บยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้ 7 
  (1) การปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศของสาขาหรือส านกังานผูแ้ทน 
ในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2) การแนะน าการลงทุนในหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีแก่ผูล้งทุนสถาบนั 
 (ก)8 ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงหุน้กูต้ามโครงการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

                                                        
6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 52/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน( ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20/12/2556 
7ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 15/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19/03/2555 
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 1. มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีแน่นอน ตามระยะเวลาหรือ
อตัราท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนั
การเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ  
 2. ไม่มีเง่ือนไขท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียตาม 1. เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือการปลดหน้ี เป็นตน้ เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผดินดัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีหรือกองทุนรวมตลาดเงิน  
ท่ีมีการระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมอยา่งชดัเจนวา่ไม่มีนโยบายลงทุนในหุน้กูอ้นุพนัธ์ หุน้กู้
ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และหุน้กูอ่ื้นใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหุน้กูด้งักล่าว 
  (3) กรณีผูป้ระกอบธุรกิจประเภทการคา้หลกัทรัพยท่ี์มีการแนะน าการลงทุนในตราสาร
หน้ีแก่ผูล้งทุนสถาบนัโดยใชผู้ท่ี้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูค้า้ตราสารหน้ีกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทยในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว” 
 
  ขอ้ 8/1910 ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 8(2) และ (3) ใหห้มายความถึงผูล้งทุนสถาบนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุน
สถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
 
  ขอ้ 9 เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจมีการแต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ตามขอ้ 7 แลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1) รายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งต่อส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวส้ าหรับ
การดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (2) ก ากบัดูแลและตรวจสอบใหบุ้คคลท่ีตนแต่งตั้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และหลกัเกณฑท่ี์ออก
ตามกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตลาดทุนหรือ
สมาคมก าหนด  ทั้งน้ี ไม่วา่ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบับุคคลนั้นเองหรือส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
 

                                                                                                                                                                      
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 6/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 15/2555 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19/03/2555 
10ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 6/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
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หมวด 2 
การให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าทีว่เิคราะห์ 

การลงทุนและแนะน าการลงทุน 
 

  ขอ้ 10 ประเภทและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตามขอ้ 7  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในตารางประเภทธุรกรรมท่ีผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นนกัวเิคราะห์
การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนสามารถท าได ้ แนบทา้ยประกาศน้ี 
 

ส่วนที ่1 
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ 

 
  ขอ้ 11 การยืน่ค  าขอความเห็นชอบตามส่วนน้ี  ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1) กรณีการขอความเห็นชอบคร้ังแรก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 
  (2) กรณีการขอความเห็นชอบภายหลงัการใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 และขอ้ 13 
  (3) กรณีการขอต่ออายกุารให้ความเห็นชอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12  
และขอ้ 14 
 
  ขอ้ 12 ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุน
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบผา่นระบบท่ีจดัไวส้ าหรับการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  ใหบุ้คคลท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงช าระค่าธรรมเนียมค าขอความเห็นชอบ 
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ พร้อมกบั
การยืน่ค  าขอดงักล่าว (ถา้มี) 
 
  ขอ้ 13 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุน
หรือแนะน าการลงทุนประสงคจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบ โดยใช้
คุณสมบติัการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเตรียมความรู้ (full course) หรือหลกัสูตรทบทวนความรู้ 
(refresher course) ตามท่ีก าหนดในตารางคุณสมบติัของผูข้อความเห็นชอบเป็นนกัวเิคราะห์การลงทุน 
หรือผูแ้นะน าการลงทุน แนบทา้ยประกาศน้ี แทนการผา่นการทดสอบหลกัสูตรความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง   
ใหบุ้คคลนั้นยืน่ค  าขอและช าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
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  (1) หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีการใหค้วามเห็นชอบคร้ังล่าสุดส้ินสุดลง ในกรณีท่ีการให้
ความเห็นชอบคร้ังล่าสุดนั้นใชคุ้ณสมบติัการด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการหรือผูรั้บผดิชอบในการ
ด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (2) หา้ปีนบัแต่วนัท่ีการใหค้วามเห็นชอบคร้ังล่าสุดส้ินสุดลง ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) 
  การเขา้รับการอบรมหลกัสูตรตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นการอบรมหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย
ส านกังานหรือโดยหน่วยงานท่ีส านกังานยอมรับ 
 
  ขอ้ 14 ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ค  าขอเพื่อต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ  ใหบุ้คคลท่ีประสงค์
จะต่ออายดุงักล่าวยืน่ค  าขอและช าระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 ไดต้ั้งแต่เดือนกนัยายนจนถึง
วนัท่ี 15 ธนัวาคมของปีท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุดลง 
 
  ขอ้ 15 ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้ใหบุ้คคลท่ีขอความ
เห็นชอบช้ีแจง ด าเนินการ หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีขอความเห็นชอบไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่บุคคลนั้น 
ไม่ประสงคจ์ะยืน่ค  าขอความเห็นชอบอีกต่อไป 
 
  ขอ้ 16 ใหส้ านกังานเปิดเผยผลการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารประกอบค าขอครบถว้น  
และในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบบุคคลใด ส านกังานจะแจง้บุคคลท่ีขอความเห็นชอบ  
เป็นหนงัสือโดยระบุถึงเหตุผลไปพร้อมกนัดว้ย 
 
  ขอ้ 17 บุคคลท่ีประสงคจ์ะไดรั้บหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนงัสือ  
ใหย้ืน่ค  าขอผา่นระบบท่ีจดัไวส้ าหรับการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระค่าธรรมเนียม 
ค าขอตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ พร้อมกบั  
การยืน่ค  าขอดงักล่าว 
 

ส่วนที ่2 
หลกัเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ 

 
  ขอ้ 18 บุคคลท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนหรือ  
แนะน าการลงทุน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั ประสบการณ์ท างาน และทดสอบผา่นหลกัสูตรของส านกังาน
หรือของหน่วยงานท่ีส านกังานยอมรับ  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในตารางคุณสมบัติผูข้อความเห็นชอบเป็น
นกัวเิคราะห์การลงทุน หรือผูแ้นะน าการลงทุน หรือตารางคุณสมบติัของบุคคลท่ีขอความเห็นชอบในการ  
ต่ออายเุป็นนกัวเิคราะห์การลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุน แลว้แต่กรณี แนบทา้ยประกาศน้ี  
  (2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง (2) 
และปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 3 ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
 
  ขอ้ 19 การใหค้วามเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุน 
ใหมี้อายสุองปีปฏิทิน โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) ในกรณีท่ีวนัเร่ิมมีผลของการใหค้วามเห็นชอบไม่ตรงกบัวนัเร่ิมตน้แห่งปีปฏิทิน  
มิใหน้บัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบรวมในระยะเวลาสองปีปฏิทิน  ทั้งน้ี มิให้
น ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็นการต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
  (2) ในกรณีเป็นการใหค้วามเห็นชอบบุคคลท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
วเิคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนประเภทอ่ืนมาก่อนแลว้ และอายกุารใหค้วามเห็นชอบประเภทอ่ืน
นั้นยงัไม่ส้ินสุดลง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก) กรณีท่ีการใหค้วามเห็นชอบคร้ังหลงัมีขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีเหนือกวา่
ประเภทท่ีใหค้วามเห็นชอบคร้ังก่อน  ใหอ้ายกุารใหค้วามเห็นชอบคร้ังก่อนส้ินสุดลงในวนัท่ีการให้
ความเห็นชอบคร้ังหลงัมีผล 
 (ข) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ใหอ้ายกุารใหค้วามเห็นชอบทุกประเภทส้ินสุดลง
พร้อมกบัอายกุารใหค้วามเห็นชอบคร้ังล่าสุด 
 (3) ในกรณีท่ีเป็นการใหค้วามเห็นชอบบุคคลใดใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนโดยใช้
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี ใหอ้ายกุารใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลงเม่ือขาดคุณสมบติัดงักล่าว 
  (ก) การเป็นผูจ้ดัการหรือผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุน  
  (ข) การเป็นผูมี้รายช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทุนหรือผูจ้ดัการลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 



9 
 

หมวด 3 
หน้าทีภ่ายหลงัได้รับความเห็นชอบ 

 
  ขอ้ 20 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ี ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และปฏิบติั
ต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ  
ผูล้งทุนเป็นส าคญั 
  (3) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการติดต่อ ชกัชวน ใหค้  าแนะน า วางแผน หรือการวเิคราะห์คุณค่าหรือความ
เหมาะสมในการซ้ือขายหรือการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี ไม่วา่ในส่วนท่ี  
ใชบ้งัคบักบัตนเอง หรือผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (4) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ 
ท่ีก าหนดโดยสมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตลาดทุนท่ีส านกังานยอมรับ  
  (5) ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการ
ซ้ือขายหรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
 

หมวด 4 
มาตรการบังคับ 

 
  ขอ้ 21 เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบรายใดมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
ใหส้ านกังานด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 20  ใหส้ านกังาน
ด าเนินการตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัผลบงัคบัของการมีลกัษณะตอ้งหา้มและการพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้ม
กลุ่มท่ี 3 ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม 
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  ขอ้ 22 ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบรายใดเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์
หรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 
หากบุคคลดงักล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด  และการกระท าดงักล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนั  
ในประกาศน้ี และตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไดด้ าเนินการลงโทษกบับุคคล
ดงักล่าวตามกฎเกณฑข์องตนแลว้  ส านกังานจะไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 21 กบับุคคลนั้นอีกก็ได ้
หากเห็นวา่บุคคลดงักล่าวไดรั้บโทษอยา่งเหมาะสมแลว้ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ลงโทษดว้ยการปรับเป็นเงิน 
  “สมาชิก” ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ้ 23 ในหมวดน้ี 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็น 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก ตามประกาศท่ี สข. 49/2552 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ก”  หมายความวา่   บุคคล 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ก ตามประกาศท่ี  
สข. 50/2552 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็น 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข ตามประกาศท่ี สข. 49/2552 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ข” หมายความวา่  บุคคลท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท ข ตามประกาศท่ี สข. 50/2552 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข ท่ีจ  ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีทีเอฟทองค า”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข  
ท่ีจ  ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า ตามประกาศท่ี สข. 49/2552 
  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ข ท่ีจ  ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ี
เฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็น 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ข ท่ีจ  ากดัการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า ตามประกาศท่ี สข. 50/2552 
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  “ประกาศท่ี สข. 49/2552”  หมายความวา่   ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สข. 49/2552  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกับผูล้งทุน และ
มาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
  “ประกาศท่ี สข. 50/2552”  หมายความวา่   ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สข. 50/2552  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 
  ขอ้ 24 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก หรือผูติ้ดต่อกบั 
ผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ก  อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่ไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีอายกุาร 
ใหค้วามเห็นชอบดงักล่าวจะส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคสอง 
  (1) การวเิคราะห์การลงทุนดา้นตลาดทุน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บความเห็นชอบ  
ใหเ้ป็นทั้งผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก และผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ก  
  (2) การวเิคราะห์การลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ก 
  (3) การวเิคราะห์การลงทุนดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ก  
  บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีอายกุารใหค้วามเห็นชอบ  
จะส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 
เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงวา่บุคคลดงักล่าวไดย้ืน่ค  าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศท่ี สข. 49/2552  หรือประกาศท่ี สข. 50/2552  แลว้แต่กรณี แลว้ 
  การใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหส้ิ้นสุดลงตามอายกุาร  
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีเหลืออยู ่และใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
 
  ขอ้ 25 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข หรือผูติ้ดต่อกบั  
ผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ข อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีอายกุาร  
ใหค้วามเห็นชอบดงักล่าวจะส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในวรรคสอง 
  (1) การแนะน าการลงทุนดา้นตลาดทุน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นทั้งผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข และผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท ข  
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  (2) การแนะน าการลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บความเห็นชอบ  
ใหเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข 
  (3) การแนะน าการลงทุนดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภท ข  
  บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนตามวรรคหน่ึงท่ีอายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
จะส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง  
เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงักล่าวไดย้ืน่ค  าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
ในประกาศท่ี สข. 49/2552  หรือประกาศท่ี สข. 50/2552  แลว้แต่กรณี  แลว้ 
  การใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหส้ิ้นสุดลงตามอายกุารใหค้วามเห็นชอบ 
เป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีเหลืออยู ่และใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
 
  ขอ้ 26 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนประเภท ข ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
จ  ากดัเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า หรือผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภท ข ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจ  ากดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า อยูก่่อนแลว้
วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแนะน าการลงทุนดา้นโลหะมีค่า 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนดงักล่าวจะส้ินสุดลง ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคสอง 
  ในกรณีผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนตามวรรคหน่ึงท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุดลงในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ต่อเม่ือปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงักล่าวไดย้ืน่ค  าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน  
ประกาศท่ี สข. 49/2552  หรือประกาศท่ี สข. 50/2552  แลว้แต่กรณี แลว้ 
  ใหบุ้คคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเขา้รับการอบรมหลกัสูตรทบทวนความรู้ 
(refresher course) เก่ียวกบัความรู้และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ยหกชัว่โมงภายในสามเดือนนบัแต่
วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่เขา้รับการอบรม  ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบ
เป็นผูแ้นะน าการลงทุนดา้นโลหะมีค่าเป็นอนัส้ินสุดลง 
  การใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหส้ิ้นสุดลงตามอายกุาร 
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีเหลืออยู ่และใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
 
  ขอ้ 27 ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้การจดัใหมี้บุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานในการติดต่อ ชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารประกอบ
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ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือธุรกิจสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ไดรั้บยกเวน้การจดัใหมี้บุคลากร
ดงักล่าวส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 7 (2) ต่อไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
  ขอ้ 28 ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออก วางแนวปฏิบติั ตามประกาศท่ี สข. 49/2552  และ
ประกาศท่ี สข. 50/2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ี
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะมีประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือวาง
แนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ 29 ในกรณีท่ีประกาศฉบบัอ่ืนใดท่ีอา้งอิงถึงผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน  ใหก้ารอา้งอิง
ดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีท าหนา้ท่ีวเิคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในซ้ือขายหรือ
ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีสามารถวเิคราะห์การลงทุน
ตามประกาศน้ี 
  (2) ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อ ชกัชวน ใหค้  าแนะน า หรือวางแผนการลงทุน
ในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยไม่สามารถท าการวเิคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสม 
ในการซ้ือขายหรือลงทุนได ้ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีสามารถแนะน าการลงทุนตามประกาศน้ี 
 
  ขอ้ 30 ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดท่ีอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน และมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และมาตรฐานการปฏิบติังานใหก้ารอา้งอิง
ดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18 มกราคม พ.ศ. 2555 

      
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทลธ. 3/2555 เร่ืองการใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน ลงวนัท่ี18/01/2555  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพเิศษ 41 ง 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทลธ. 15/2555 เร่ืองการใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 
19/03/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2555  เลม่ 129 ตอนพเิศษ 73 ง             
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 6/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 
15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 27 มนีาคม พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนพเิศษ 40 ง 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 52/2556 เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวเิคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน( ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 
20/12/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เลม่ 130 ตอนพเิศษ 192 ง 
 


