1
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สาหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากร ซึ่งยื่นคาขอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ผ่านการอบรมหลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่สานักงานยอมรับ2

1

สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง3

ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี



2

สำเร็จกำรศึกษำต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี3

ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี



3

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำนต่อ เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก4





4

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอควำมเห็นชอบใหม่4





* คุณสมบัติและประสบกำรณ์ทำงำนต้องเป็นไปตำมตำรำงข้ำงต้น เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน

หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์กำรทำงำนในสถำบันกำรเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสำยงำนที่เกี่ยวข้องกับตลำดเงินหรือตลำดทุน หรือประสบกำรณ์กำรทำงำน
ในระดับบริหำรที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรบริหำรธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (แล้วแต่กรณี) หรือประสบกำรณ์จำกกำรเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ำงวิชำกำรหรือผู้ประกอบวิชำชีพ
หรืออำชีพด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ หรือกฎหมำย
2
กำรอบรมดังกล่ำว ไม่บงั คับใช้กับบุคลำกรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ผู้จดั กำร หรือตำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชือ่ อย่ำงอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่เป็นสถำบันกำรเงินที่จัดตั้งตำมกฎหมำยอื่น
3
กรณีไม่เคยผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำก่อน บุคคลดังกล่ำวต้องเข้ำรับกำรอบรมภำยใน 2 ปีนับแต่วันทีไ่ ด้รับควำมเห็นชอบ
4
ต้องผ่ำนกำรอบรมก่อนยื่นปฏิบัตหิ น้ำที่ตอ่ หรือยื่นขอรับควำมเห็นชอบแล้วแต่กรณี

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

ประสบการณ์ทางาน*
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ*

ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง1

1

สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

2

สำเร็จกำรศึกษำต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี

ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

* คุณสมบัติและประสบกำรณ์ทำงำนต้องเป็นไปตำมตำรำงข้ำงต้น เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน

หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์กำรทำงำนในสถำบันกำรเงินหรือองค์กรอื่น โดยอยู่ในสำยงำนที่เกี่ยวข้องกับตลำดเงินหรือตลำดทุน หรือประสบกำรณ์กำรทำงำน
ในระดับบริหำรที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรบริหำรธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประสบกำรณ์จำกกำรเป็นผูท้ รงคุณวุฒิทำงวิชำกำรหรือผูป้ ระกอบวิชำชีพหรืออำชีพด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรธุรกิจ
เศรษฐศำสตร์ หรือกฎหมำย

3
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน
กรณี
ที่

1

2

3
4

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดทีเ่ ทียบเท่ำตำมที่สำนักงำนให้
ควำมเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสำม) ตำมหลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่ำตำมที่สำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ
ได้รับอนุญำตจำกองค์กรกำกับดูแลตลำดทุนของประเทศที่สำนักงำน
ยอมรับ ให้ทำหน้ำที่ในทำนองเดียวกันกับกำรเป็นผูจ้ ัดกำรกองทุน
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรของบริษทั จัดกำร หรือผูด้ ำรงตำแหน่งเทียบเท่ำที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนทีเ่ กี่ยวกับกำรลงทุน3

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
คุณสมบัตอิ ื่น

ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี - อำยุครบ 20 ปี
ในช่วงระยะเวลำ บริบูรณ์
5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ - สำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำที่สำนักงำน

คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง

- อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์


ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ




















(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course4 หรือ
refresher course5)


(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course4 หรือ
refresher course5)


(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course 4 หรือ
refresher course5)

หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนทีเ่ กี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรือกำรวิเครำะห์หลักทรั พย์
2
หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมำคมหรือสถำบันฝึกอบรมมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่ำนหลักสูตรควำมรู้นั้นมำแล้วเกินกว่ำ 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
ต้องปรำกฏว่ำได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ดังกล่ำวที่จัดโดยสมำคมหรือสถำบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยำบรรณและมำตรฐำน
ในกำรประกอบวิชำชีพ โดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ทัง้ นี้ กำรอบรมดังกล่ำวต้องเป็นกำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่ งจำกกำรอบรมครั้ง ก่อน ๆ ที่เป็นกำรเข้ำรับกำรอบรม
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตรข้ำงต้น หรือ
(ข) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
โดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
3
บริษทั จัดกำรจะแต่งตัง้ บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบด้วยคุณสมบัตติ ำมกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึง่ รำย

4
กรณี
ที่

5
6

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์
การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น





ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

















หมำยเหตุ 4 ตำมหมำยเหตุ 2(ข)
5
เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ ทั้งนี้ กำรอบรมดังกล่ำวต้องเป็นกำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่ งจำกกำรอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นกำรเข้ำรับกำรอบรม
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปีปฏิทินที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นผูจ้ ัดกำรกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครั้งล่ำสุดจำกสำนักงำน

5
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณี
ที่

1

2

3
4

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ได้รับวุฒิบัตร (ระดับสำม) ตำมหลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA) หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst
(CFA) หรือหลักสูตรใดทีเ่ ทียบเท่ำตำมที่สำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ
ทดสอบผ่ำนหลักสูตรควำมรู้ตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนอนุพันธ์
ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำซึ่งจัดโดยสถำบัน
ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
ได้รับอนุญำตจำกองค์กรกำกับดูแลสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของประเทศที่
สำนักงำนยอมรับ ให้ทำหน้ำทีใ่ นทำนองเดียวกันกับกำรเป็นผูจ้ ัดกำรลงทุน
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรของผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสำยงำนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน2

คุณสมบัตอิ ื่น

- ได้รับควำมเห็นชอบเป็น
ผู้จัดกำรกองทุน
- อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์
- สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
- ได้รับควำมเห็นชอบเป็น
ผู้จัดกำรกองทุน
- อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ




















(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course3 หรือ
refresher course4)


(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course 3 หรือ
refresher course4)


(ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร
full course3 หรือ
refresher course4)

หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมำคมหรือสถำบันฝึกอบรมมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่ำนหลักสูตรควำมรู้นนั้ มำแล้วเกินกว่ำ 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
ต้องปรำกฏว่ำได้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ดังกล่ำวทีจ่ ัดโดยสมำคมหรือสถำบันฝึกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
โดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ ทัง้ นี้ กำรอบรมดังกล่ำวต้องเป็นกำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่ งจำกกำรอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นกำรเข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ นับแต่ปีปฏิทินที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตรข้ำงต้น หรือ
(ข) เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
โดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
2
ผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำจะแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รับควำมเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตำมกรณีที่ 4 ได้เพียงหนึง่ รำย
3
ตำมหมำยเหตุ 1(ข)
4
เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ ทั้งนี้ กำรอบรมดังกล่ำวต้องเป็นกำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่ งจำกกำรอบรมครั้งก่อน ๆ ที่เป็นกำรเข้ำรับกำร
อบรมอย่ำงน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีปฏิทินนับแต่ปปี ฏิทนิ ที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทุนด้วยคุณสมบัติเดียวกันครัง้ ล่ำสุดจำกสำนักงำน

6
กรณี
ที่

5
6

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

















คุณสมบัตอิ ื่น

7
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

3

สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่ ก.พ.
รับรอง และทดสอบผ่ำนหลักสูตร Certified
Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรใด
ที่เทียบเท่ำตำมที่สำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรของบริษทั จัดกำร หรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำทีเ่ รียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนทีเ่ กี่ยวกับกำรลงทุน3

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การ
ทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น

ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
ในช่วงระยะเวลำ
5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี
ก่อนวันยื่นคำขอ



- อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์

ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง













จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ





(ยกเว้นผู้ที่ได้รับกำรอบรม
หลักสูตร full course4)

หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัตงิ ำนในสำยงำนที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
เช่น กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ กำรวำงแผนกลยุทธ์ของโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ กำรให้คำปรึกษำกำรวำงแผนงำนอสังหำริมทรัพย์
กำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์ กำรวิเครำะห์และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร หรือกำรให้สนิ เชื่ออสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น หรือมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัตงิ ำนเป็นผู้จัดกำรกองทุน
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในระบบสถำบันกำรเงิน
2
หลักสูตรเกีย่ วกับกฎหมำยว่ำด้วยกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์/กฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
ที่จัดโดยสมำคมหรือสถำบันฝึกอบรมมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ กรณีทดสอบผ่ำนหลักสูตรควำมรู้นั้นมำแล้วเกินกว่ำ 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ต้องปรำกฏว่ำได้เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตร
เตรียมควำมรู้ (full course) เกี่ยวกับกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์/กฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ จรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ
โดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนัน้ ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
3
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์จะแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบด้วยคุณสมบัติตำมกรณีที่ 3 ได้เพียง 1 รำย
4

เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) เกี่ยวกับจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพโดยกำรเข้ำรับกำรอบรมนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ

8
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

4

5

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ เมือ่ พ้นระยะเวลำ
กำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะขอควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การ
ทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

คุณสมบัตอิ ื่น









ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า




กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ









9
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กรณี
ที่

1
2

3
4

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดกำรกองทุน
ผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ โดยใช้คุณสมบัติ ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับหนึง่ หรือหลักสูตร
Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่ำ
ตำมที่สำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอควำมเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีทคี่ ุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้
กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ /กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ

























10
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (head of compliance)
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือระดับสูงกว่ำ ซึ่งเป็นสำขำทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน เช่น กฎหมำยบัญชี กำรเงิน เศรษฐศำสตร์
และกำรบริหำรธุรกิจ เป็นต้น

3
4

สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือระดับสูงกว่ำ ซึ่งเป็นสำขำที่
นอกเหนือจำกกรณีที่ 1 - 2

ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัตงิ าน

ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ในช่วงระยะเวลำ
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้





ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ในช่วงระยะเวลำ
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้

ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ในช่วงระยะเวลำ
7 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้





ไม่น้อยกว่ำ 7 ปี ในช่วงระยะเวลำ
10 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ผ่านการอบรมความรู้1

ไม่เกิน 2 ปีในวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง2

หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ผ่ำนกำรอบรมต้องมีลักษณะดังนี้
1. ต้องเป็นหลักสูตรทีส่ ำนักงำนเห็นชอบ
2. ต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครัง้ แรก
2
กรณีที่ผรู้ ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัตงิ ำนไม่เคยผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่สำนักงำนเห็นชอบมำก่อน ผูป้ ระกอบธุรกิจอำจตั้งบุคคลดังกล่ำวให้เป็นผู้รบั ผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัตงิ ำนได้ แต่ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ตำมหลักสูตรที่สำนักงำนเห็นชอบภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รบั กำรแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่ำว

11
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน (investment planner )
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

2

3

ผู้ที่มีคุณสมบัติในกำรยื่นขอควำมเห็นชอบเป็น
นักวิเครำะห์กำรลงทุนด้ำนตลำดทุน หรือผู้แนะนำ
กำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน ประเภท 13 หรือผูท้ ี่ได้รับ
ควำมเห็นชอบเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุนด้ำนตลำดทุน
หรือผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน ประเภท 1
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
ระดับสำม หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสำม
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสูตรปัจจุบัน4

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

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

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม












ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร
CISA ระดับสำม







ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ





หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
1.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP module 1 (พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษี และจรรยำบรรณ) และ module 2 (กำรวำงแผนกำรลงทุน) หลักสูตรที่สำนักงำนยอมรับ หรือหลักสูตรอื่นใดตำมหมำยเหตุ 1
โดยในกรณีกำรทดสอบผ่ำนหลักสูตร CFP module 1 และ module 2 มิให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบผ่ำนหลักสูตรมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอมำใช้บงั คับ
ทั้งนี้ กำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
3
คุณสมบัติตำมตำรำงคุณสมบัติผขู้ อควำมเห็นชอบเป็นผูแ้ นะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน ประเภท 1 หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนด้ำนตลำดทุน
4
หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รบั กำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

12
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

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

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

4

ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Certified Financial Planner
(CFP) หลักสูตรใหม่5









5

ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั กำรขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ทำหน้ำที่ในทำนองเดียวกับผู้วำงแผนกำรลงทุนจำก
องค์กรกำกับดูแลของประเทศที่สำนักงำนยอมรับ

































6

7
8

ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน6
ผู้จัดกำรกองทุน
ผู้ที่เคยเป็นผู้วำงแผนกำรลงทุนมำก่อนแล้ว และต่อมำ
ได้รับควำมเห็นชอบเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ
ผู้วำงแผนกำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตำมกรณีที่ 67

หมำยเหตุ 5 หลักสูตร CFP ที่ได้รบั กำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแล้ว
6
จำกัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
7
ต้องยื่นคำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

13
กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

9

ผู้ที่เคยเป็นผู้วำงแผนกำรลงทุนทีไ่ ด้รับควำมเห็นชอบ
โดยใช้คุณสมบัติอื่นนอกจำกกรณีที่ 68

10

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และประสงค์
จะปฏิบัตงิ ำนต่อ เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก

11

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และ
ประสงค์จะขอควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ
โดยทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้
ทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

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

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

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำร
หลักสูตรเตรียมควำมรู้
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
หลักสูตรเตรียมควำมรู้
อบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
(full course) หรือ
(full course) หรือหลักสูตรทบทวน
(full course) หรือหลักสูตร
หลักสูตรทบทวนควำมรูเ้ พื่อใช้
หลักสูตรทบทวนควำมรู้
ควำมรู้เพือ่ ใช้ในกำรต่ออำยุ
ทบทวนควำมรูเ้ พื่อใช้ในกำร
ในกำรต่ออำยุ (refresher course)9
เพือ่ ใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)9
9
ต่ออำยุ (refresher course)
(refresher course)9



สอบเฉพำะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง













หมำยเหตุ 8 ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
9
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรม
ครัง้ ก่อนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

14
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
กรณี
ที่
1

2
3

4

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป
หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial
Risk Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั
กำรขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำทีใ่ น
ทำนองเดียวกับนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนตลำดทุน จำก
องค์กรกำกับดูแลของประเทศ
ที่สำนักงำนยอมรับ
นักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนหลักทรัพย์

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน

ในหรือต่ำงประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ


สอบเฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA หรือ CFA
ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP หลักสูตรใหม่4


ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร
CISA ระดับหนึง่ ขึ้นไป

ในหรือต่ำงประเทศรวมกันไม่น้อยกว่ำ
1 ปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ














สอบเฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ



1

หมำยเหตุ ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกีย่ วข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบัติหน้ำที่

เป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน เช่น กำรวิเครำะห์ (รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค) กำรลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรูใ้ นต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักทรัพย์ หมำยควำมรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตรำสำรหนี้ หมำยควำมว่ำ ตรำสำรหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมำยควำมรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกัน
44
หลักสูตร CFP ที่ได้รับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแล้ว
22

15
กรณี
ที่
5
6

7
8

9

10

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
นักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสำยงำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน5
ผู้จัดกำรกองทุน
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนตลำดทุนมำก่อน
แล้ว และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบ
เป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ
ผู้วำงแผนกำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำร
ลงทุน โดยใช้คุณสมบัติ
ตำมกรณีที่ 66
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนตลำดทุนที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติตำม
กรณีอื่นนอกจำกกรณีที่ 67
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะ
ต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน




สอบเฉพำะในส่วนของหลักทรัพย์























ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
เตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)8

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course)
หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้
ในกำรต่ออำยุ (refresher course)8







หมำยเหตุ 5 จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
6
ต้องยื่นคำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
7
ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
8
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรมครั้งก่อน
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

16
กรณี
ที่
11

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะ
ต้องห้ำม และประสงค์จะขอควำม
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัตเิ สมือน
ตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ
โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่
คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ต้อง
ทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3 และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์การลงทุน







17
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
กรณี
ที่

1

2
3

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั กำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่ในทำนอง
เดียวกับนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนหลักทรัพย์จำก
องค์กรกำกับดูแลของประเทศที่
สำนักงำนยอมรับ

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน

ในหรือต่ำงประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ
1 ปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่น
คำขอ




ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

ในหรือต่ำงประเทศรวมกันไม่น้อยกว่ำ
1 ปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ











หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัตหิ น้ำที่เป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน เช่น กำรวิเครำะห์ (รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค) กำรลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
2
หลักสูตรทีท่ ดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ นื่ คำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักทรัพย์ หมำยควำมรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตรำสำรหนี้ หมำยควำมว่ำ ตรำสำรหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมำยควำมรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกัน

18
กรณี
ที่

4

5
6

7

8

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนที่
เกี่ยวกับตลำดทุน4
ผู้จัดกำรกองทุน
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนหลักทรัพย์มำก่อนแล้ว
และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบเป็น
นักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ ผู้วำงแผน
กำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตำมกรณีที่ 45
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยพื้นฐำนด้ำนหลักทรัพย์ทใี่ ช้
คุณสมบัติตำมกรณีอื่นนอกจำกกรณีที่ 46
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะปฏิบัติงำนเต่อ เมือ่ พ้น
ระยะเวลำกำรสั่งพัก

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน





















ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)7

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)7







หมำยเหตุ 4 จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
5
ต้องยืน่ คำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
ต้องยืน่ ขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรมครั้งก่อน
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

19
กรณี
ที่

9

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะ
ต้องห้ำม และประสงค์จะขอควำมเห็นชอบ
ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอ
ควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้
กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์3

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน







20
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

1

ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี

2

ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
ในหรือต่ำงประเทศ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี
- Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ
ขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
ในหรือต่ำงประเทศรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
Manager (FRM)
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ
ผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบหรือได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ทำหน้ำที่ในทำนองเดียวกับนักวิเครำะห์
กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

จำกองค์กรกำกับดูแลของประเทศทีส่ ำนักงำน
ยอมรับ
ผู้จัดกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด

4
ในสำยงำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน

3
4

5

ในหรือต่ำงประเทศรวมกันไม่น้อยกว่ำ
2 ปี ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ

ทดสอบผ่านหลักสูตร2
การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน






ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA หรือ CFA
ระดับสองขึ้นไป หรือ CFP หลักสูตรใหม่3


ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป













หมำยเหตุ 1 ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน เช่น กำรวิเครำะห์ (รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค) กำรลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
2
หลักสูตรทีท่ ดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ นื่ คำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
3
หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

21
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำก่อนแล้ว และต่อมำ
ได้รับควำมเห็นชอบเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
หรือ ผู้วำงแผนกำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตำมกรณีที่ 55
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ใช้คณ
ุ สมบัติตำม
6
กรณีอื่นนอกจำกกรณีที่ 5

6
7

8

9

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ เมือ่ พ้นระยะเวลำ
กำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะขอควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมี
คุณสมบัติเสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้ง
แรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

10

4

ทดสอบผ่านหลักสูตร2

ประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้อง1

การวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน















ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)7

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)7













จำกัดผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแต่ละแห่งเพียง 1 รำย
หมำยเหตุ 5 ต้องยืน่ คำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
6
ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรมครั้งก่อน
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

22
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค
กรณี
ที่

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1

ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี

2

ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Financial Risk Manager (FRM)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Certified
Financial Planner (CFP)

3

4

ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 1

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

ในหรือต่ำงประเทศ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ
1 ปี ในช่วงระยะเวลำ
3 ปีก่อนวันยื่นคำขอ3
หรือ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี
ก่อนวันยื่นคำขอ4

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

(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน












ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร
CISA ระดับหนึง่ ขึ้นไป






ยกเว้นผู้ที่ผ่ำน
หลักสูตร CISA
หรือ CFA ระดับหนึง่ ขึ้นไป






สอบเฉพำะในส่วนของ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ยกเว้น CFP หลักสูตรใหม่5















หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
1.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักทรัพย์ หมำยควำมรวมถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เช่น ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ กองทุน เป็นต้น
ตรำสำรหนี้ หมำยควำมว่ำ ตรำสำรหนี้ทกุ ประเภท และศุกูก
กองทุน หมำยควำมรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกัน
3
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดทำบทวิเครำะห์ปัจจัยทำงเทคนิค
4
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรใช้บทวิเครำะห์ปัจจัยทำงเทคนิคในกำรให้คำแนะนำกำรลงทุน
5
หลักสูตร CFP ที่ได้รับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแล้ว

23
กรณี
ที่

5

6

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั
กำรขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่
ในทำนองเดียวกับนักวิเครำะห์ปจั จัย
ทำงเทคนิคจำกองค์กรกำกับดูแลของ
ประเทศที่สำนักงำนยอมรับ
ผู้ที่เคยเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน
ปัจจัยทำงเทคนิค6

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค





7

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะ
ต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำน
ต่อ เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก



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





(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน





ไม่ต้องเข้ำรับ
ไม่ต้องเข้ำรับ
กำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำน ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้
กำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตร ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียม
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียม
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
กำรอบรมหลักสูตร
เตรียมควำมรู้ (full ควำมรู้ (full course) หรือหลักสูตร ควำมรู้ (full course) หรือหลักสูตร
เตรียมควำมรู้ (full course)
เตรียมควำมรู้ (full course)
course) หรือหลักสูตร
ทบทวนควำมรู้
ทบทวนควำมรู้
หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
หรือหลักสูตรทบทวน
ทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
ควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
7
7
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)
(refresher course)
(refresher course)7
7
(refresher
course)
(refresher course)7


สอบเฉพำะกฎระเบียบ



ที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ 6 ต้องยืน่ ขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
7
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรมครั้งก่อนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน



24
กรณี
ที่

8

ประสบการณ์ทางาน/
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

ประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุนปัจจัย
ทางเทคนิค

กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำ
ไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ
ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณด้วย



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





(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



2

(4) ความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
การลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค

(5) ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
นักวิเคราะห์การลงทุน





25
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 1
ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

1
2

3
4

5
6

ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั
กำรขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่
ในทำนองเดียวกับผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 1 จำกองค์กรกำกับ
ดูแลของประเทศที่สำนักงำนยอมรับ
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 2
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 3

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม





(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน





ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA
ระดับหนึ่งขึ้นไป


เฉพำะผู้ทผี่ ่ำน CFP หลักสูตรปัจจุบัน2 ต้องเข้ำรับกำรอบรม
ควำมรู้เกี่ยวกับสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ






















เฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

เฉพำะในส่วนของตรำสำรหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน

หมำยเหตุ 1 หลักสูตรทีท่ ดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
1.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รบั กำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

26
ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

7

ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป

8

ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด
ในสำยงำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน3
ผู้จัดกำรกองทุน
เจ้ำหน้ำที่จัดกำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 1 มำก่อนแล้ว
และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบเป็น
นักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ ผู้วำงแผน
กำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตำมกรณีที่ 84

9
10
11

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน

เฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม


























หมำยเหตุ 3 จำกัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
4
ต้องยืน่ คำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
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ทดสอบผ่านหลักสูตร1

กรณี
ที่

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

12

ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 1 ที่ใช้คณ
ุ สมบัติ
5
ตำมกรณีอื่นนอกจำกกรณีที่ 8

13

กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม
และประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ เมือ่ พ้น
ระยะเวลำกำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติเสมือน
ตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ
โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง
ใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติ
แรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ตอ้ งทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

14

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี
ความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course)6

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course)6

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)6




สอบเฉพำะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง









หมำยเหตุ 5 ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรม
ครั้งก่อนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

28
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 2
กรณี
ที่

1
2

3
4

5

6

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั กำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่ในทำนอง
เดียวกับผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำร
ซับซ้อนประเภท 2 จำกองค์กรกำกับดูแล
ของประเทศที่สำนักงำนยอมรับ
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 3
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน


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






ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป
























เฉพำะในส่วนของตรำสำรหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน

เฉพำะในส่วนของตรำสำรหนี้และ
กองทุนรวมที่มคี วำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน

หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

29
กรณี
ที่
7
8
9
10

11

12

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุด

2
ในสำยงำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน
ผู้จัดกำรกองทุน

เจ้ำหน้ำทีจ่ ัดกำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร

ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 2 มำก่อนแล้ว
และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบเป็น

นักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ ผู้วำงแผน
กำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตำมกรณีที่ 73
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุน
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 2 ที่ใช้
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
คุณสมบัติตำมกรณีอื่นนอกจำกกำรใช้ เตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
คุณสมบัติตำมกรณีที่ 74
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้
ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)5
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะ

ต้องห้ำม และประสงค์จะปฏิบัตงิ ำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก

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














ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course) 5

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course) 5


สอบเฉพำะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



หมำยเหตุ 2 จำกัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
3
ต้องยื่นคำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
4
ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
5
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรม
ครั้งก่อนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

30
กรณี
ที่
13

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้
กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน



ทดสอบผ่านหลักสูตร1
(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และ
(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
การลงทุนที่เหมาะสม
ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
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คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารซับซ้อน ประเภท 3
กรณี
ที่

1
2

3
4

5
6

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั กำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่ในทำนอง
เดียวกับผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำร
ซับซ้อนประเภท 3 จำกองค์กรกำกับดูแล
ของประเทศที่สำนักงำนยอมรับ
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 2
ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน


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






ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป


เฉพำะผู้ทผี่ ่ำน CFP หลักสูตรปัจจุบัน2 ต้องเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้
เกี่ยวกับสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ













เฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

เฉพำะในส่วนของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
หลักสูตร CFP ที่ยังไม่ได้รบั กำรปรับปรุงเพิ่มเติมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

32
กรณี
ที่

7

8
9
10

11

12

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสำย
งำนที่เกี่ยวกับตลำดทุน3
ผู้จัดกำรกองทุน

เจ้ำหน้ำที่จดั กำรกำรซื้อขำย

ด้ำนสินค้ำเกษตร
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 3 มำก่อนแล้ว
และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบเป็น

นักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ ผู้วำงแผน
กำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน
โดยใช้คุณสมบัติตำมกรณีที่ 74
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำร
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ซับซ้อนประเภท 3 ที่ใช้คุณสมบัติตำม
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
กรณีอื่นนอกจำกกำรใช้คุณสมบัติ
เตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
5
ตำมกรณีที่ 7
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ใน
กำรต่ออำยุ (refresher course)6
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม

และประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก

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








เฉพำะในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่ไม่มคี วำมซับซ้อน







ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course) 6

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course) 6


สอบเฉพำะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



หมำยเหตุ 3 จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
4
ต้องยืน่ คำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
5
ต้องยืน่ ขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
6
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรม
ครั้งก่อนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

33
กรณี
ที่
13

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอ
ควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบ
ครั้งแรกเข้ำ โดยต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้
กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตร
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน



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





34
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
กรณี
ที่

1
2

3
4

5
6
7

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร
- Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Chartered Financial Analyst (CFA)
ระดับหนึ่งขึ้นไป หรือ
- Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ที่ทดสอบผ่ำนหลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
ผู้ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบหรือได้รบั กำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ ำหน้ำที่ในทำนอง
เดียวกับผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป
จำกองค์กรกำกับดูแลของประเทศ
ที่สำนักงำนยอมรับ
ผู้จัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
ที่เกี่ยวกับตลำดทุน2
ผู้จัดกำรกองทุน
เจ้ำหน้ำที่จดั กำรกำรซื้อขำย
ด้ำนสินค้ำเกษตร

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน










ยกเว้นผู้ที่ผ่ำนหลักสูตร CISA ระดับหนึ่งขึ้นไป

































หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
2.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
2.2 หลักสูตรทดสอบควำมรู้ในต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
จำกัดบริษทั หลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
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กรณี
ที่
8

9

10

11

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป
มำก่อนแล้ว และต่อมำได้รับควำมเห็นชอบ
เป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุน หรือ ผู้วำงแผน

กำรลงทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุน โดยใช้
คุณสมบัติตำมกรณีที่ 53
ผู้ที่เคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ที่ใช้คุณสมบัติตำมกรณีอื่นนอกจำกกำรใช้ แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
คุณสมบัติตำมกรณี่ที่ 54
เตรียมควำมรู้ (full course) หรือ
หลักสูตรทบทวนควำมรู้เพื่อใช้ใน
กำรต่ออำยุ (refresher course)5
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม

และประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ
เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมี
ลักษณะต้องห้ำม และประสงค์จะขอควำม
เห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัตเิ สมือน
ตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ
โดยต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง

ใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณสมบัติแรก
เข้ำไม่ได้กำหนดให้ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน





ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course)5

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้
(full course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ (refresher course) 5


สอบเฉพำะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง







หมำยเหตุ 3 ต้องยืน่ คำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครัง้ ก่อนสิ้นสุดลง
4
ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนบั แต่วนั ที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลง
5
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรม
ครั้งก่อนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทินทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

36
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
สำหรับยื่นขอควำมเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประสบการณ์ทางาน
และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีอำยุอย่ำงน้อย 50 ปีบริบูรณ์
ในวันทีป่ ระกำศนี้มผี ลใช้บังคับ

ประสบการณ์ในการติดต่อและ
ให้บริการผู้ลงทุนในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 1
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในวันทีป่ ระกำศนี้
มีผลใช้บังคับ

1

อบรมและทดสอบหลักสูตรของหน่วยงานที่สานักงานยอมรับ
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน







หมำยเหตุ ต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือรับรองทีร่ ะบุถงึ กำรมีประสบกำรณ์กำรทำงำนและศักยภำพในกำรปฏิบัตห
ิ น้ำที่เป็นผูแ้ นะนำกำรลงทุนขั้นพื้นฐำนได้ ทัง้ นี้ หนังสือรับรองดังกล่ำวต้องลงนำมโดย

ผู้มีอำนำจลงนำมของผูป้ ระกอบธุรกิจ

37
คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
กรณี
ที่

1

2

3
4

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติในกำรยื่นขอควำมเห็นชอบ2
หรือผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นนักวิเครำะห์
กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนตลำดทุน นักวิเครำะห์
กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้วำงแผนกำรลงทุน ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำร
ซับซ้อนประเภท 1 ผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อนประเภท 3 หรือผูแ้ นะนำ
กำรลงทุนด้ำนสินค้ำเกษตร
ผู้จัดกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนที่
เกี่ยวกับตลำดทุน3
ผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้ที่เคยเป็นเจ้ำหน้ำที่จดั กำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำ
เกษตรมำก่อนแล้ว และต่อมำได้รบั ควำมเห็นชอบ
เป็นเจ้ำหน้ำทีจ่ ัดกำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร
โดยใช้คุณสมบัติตำมกรณีที่ 24

(1) ความรูพ้ ื้นฐาน

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

































หมำยเหตุ 1 หลักสูตรที่ทดสอบผ่ำนต้องเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องทดสอบผ่ำนหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้วไม่เกิน 2 ปีในวันทีย่ ื่นคำขอ
1.1 หลักสูตรของสำนักงำนหรือของหน่วยงำนที่สำนักงำนยอมรับ
1.2 หลักสูตรทดสอบควำมรูใ้ นต่ำงประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับ และต้องสอบผ่ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
2
คุณสมบัติตำมตำรำงคุณสมบัติผขู้ อควำมเห็นชอบเป็นเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนตลำดทุน นักวิเครำะห์กำรลงทุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้วำงแผนกำรลงทุน ผูแ้ นะนำกำรลงทุนด้ำนตลำดทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
3
จำกัดบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพียง 1 รำย
4
ต้องยื่นคำขอควำมเห็นชอบภำยใน 60 วันนับแต่วันทีก่ ำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง

38
กรณี
ที่

5

6

7

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบผ่านหลักสูตร1

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) ความรูพ้ ื้นฐาน
และการให้คาแนะนา
การลงทุนที่เหมาะสม
ผู้ที่เคยเป็นเจ้ำหน้ำที่จดั กำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร
ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้
5
ที่ใช้คุณสมบัติตำมกรณีอื่นนอกจำกกรณีที่ 2
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียม
เตรียมควำมรู้ (full course)
ควำมรู้ (full course) หรือ
หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้ หลักสูตรทบทวนควำมรูเ้ พื่อใช้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
ในกำรต่ออำยุ
6
(refresher course)
(refresher course)6
กรณีถูกสั่งพักเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และ

ประสงค์จะปฏิบัติงำนต่อ เมื่อพ้นระยะเวลำกำรสั่งพัก

สอบเฉพำะกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กรณีถูกสั่งเพิกถอนเนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม และ
ประสงค์จะขอควำมเห็นชอบใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ
เสมือนตอนยื่นขอควำมเห็นชอบครั้งแรกเข้ำ โดย
ทดสอบผ่ำนหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องใหม่อีกครัง้ ทั้งนี้


ในกรณีที่คุณสมบัติแรกเข้ำไม่ได้กำหนดให้ทดสอบ
ผ่ำนหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณ ต้องทดสอบผ่ำน
หลักสูตรเกี่ยวกับจรรยำบรรณด้วย
คุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ขอความเห็นชอบ

(3) ความรู้เกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

(4) การจัดการเงินทุน
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ แต่ให้ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full
course) หรือหลักสูตรทบทวนควำมรู้
เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)6

ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
แต่ให้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเตรียม
ควำมรู้ (full course) หรือหลักสูตรทบทวน
ควำมรู้เพื่อใช้ในกำรต่ออำยุ
(refresher course)6









หมำยเหตุ 5 ต้องยื่นขอควำมเห็นชอบภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่กำรให้ควำมเห็นชอบครั้งก่อนสิน้ สุดลง
6
กรณีเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมรู้ (full course) ต้องไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยนื่ คำขอ ส่วนหลักสูตรทบทวนควำมรู้ (refresher course) ต้องเป็นกำรอบรมต่อเนื่องจำกกำรอบรมครั้งก่อน
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 2 ปีปฏิทนิ ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

