
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทลธ. 8/2557 

เร่ือง  หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(ฉบับประมวล) 

___________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 มาตรา 103(9) และ (10) มาตรา 109 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 

116 และมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  มาตรา 133 วรรคสอง 

และมาตรา 134 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 

23(3) และ (5) และมาตรา 24 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี   

  ขอ 1   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เปนตนไป 

หมวด 1 

บททั่วไป 

___________________ 

  ขอ 2   ในประกาศน้ี และรวมถึงแบบคําขอและตารางแนบทายที่กําหนดตามประกาศน้ี 

  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา   ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

  “บริษัทจัดการลงทุน”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตให

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

หรือผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  “กองทุน”  หมายความวา   กองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 

  “ผูลงทุน”  หมายความวา   ผูที่สนใจจะลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน และ 

ใหหมายความรวมถึงลูกคาของผูประกอบธุรกิจดวย 
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  “ผูลงทุนสถาบัน”5  หมายความวา   ผูลงทนุสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษและ 

ผูลงทุนรายใหญ 

  “ลูกคา”  หมายความวา   ผูใชบริการของผูประกอบธุรกิจ 

  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  “ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

  “สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   สํานักหักบญัชีสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

  “สมาคม”  หมายความวา  

  (1)  สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียน

กับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย 

  (2)  สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา 

  “สถาบันการเงิน”  หมายความวา   สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงิน 

ใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523  เวนแตที่กําหนดในหมวด 7 

  “ผลิตภัณฑในตลาดทุน”  หมายความวา   หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  “ผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน”5  หมายความวา   ผลิตภัณฑ

ในตลาดทุนดังตอไปน้ี 

  (1)  หนวยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน ไดแก หนวยลงทุนดังน้ี 

         (ก)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุน 

รายใหญพิเศษตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง 

และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

         (ข)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซอนตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑเพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

                                                           
5 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เรือ่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
5 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เรือ่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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         (ค)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

โดยวิธีการคํานวณผลประโยชนตอบแทนใหผันแปรไปตามสูตรการคํานวณหรือเงื่อนไขใด ๆ  

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนทั่วไปไมสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย 

         (ง)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลคาการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน 

สินคาโภคภัณฑผานการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับ 

สินคาโภคภัณฑน้ัน 

         (จ)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับ 

ความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนไดเกินกวารอยละหกสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

         (ฉ)  หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศที่ออกหรือเสนอขายในตางประเทศ

ซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทํานองเดียวกับหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  

  (2)  ตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน ไดแก ตราสารหน้ีดังน้ี 

         (ก)  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกําหนดเวลาชําระหน้ีเกินกวา 

สองรอยเจ็ดสิบวันนับแตวันที่ออกตราสาร และมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

   1.  มีขอกําหนดใหผูออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชําระหน้ี 

ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร 

   2.  มีขอกําหนดใหผูถือตราสารมีสิทธิไดรับชําระหน้ีคืนจากผูออกตราสาร

ดอยกวาเจาหน้ีที่เปนผูถือหุนกู แตดีกวาเจาหน้ีที่เปนผูถือหุนหุนสามัญของผูออกตราสาร 

         (ข)  ตราสารหน้ีที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) 

         (ค)  ตราสารหน้ีที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  

(non-investment grade bond) หรือไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated bond) 

         (ง)  หุนกูที่มีอนุพันธแฝง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหออกและเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือตราสารอ่ืนที่มี 

สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

         (จ)  ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนวาดวยการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

         (ฉ)  ตราสารหน้ีที่ออกหรือเสนอขายในตางประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไข 

ทํานองเดียวกับตราสารหน้ีตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  

  (3)  สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 
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  “ผลิตภัณฑในตลาดทุนที่ไมมีความซับซอน”5  หมายความวา   ผลิตภัณฑในตลาดทุน

อ่ืนใดที่ไมใชผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน 

“ผูจัดการ”  หมายความวา   บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปน

ผูดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท 

  “ผูอํานวยการฝาย”  หมายความวา   บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับสวนงานภายใน

บริษัท 

  “ผูจัดการสาขา”  หมายความวา   ผูจัดการสํานักงานสาขา หรือผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานของสํานักงานสาขา 

  “ผูจัดการกองทุน”  หมายความวา   ผูจัดการกองทุนรวมหรือผูจัดการกองทุน 

สวนบุคคล ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนใด ที่มิใช

อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

  “ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”  หมายความวา   ผูจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

  “ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน”3  หมายความวา   ผูจัดการกองทุน 

ของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 

  “ผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   บุคคลที่ผูจัดการเงินทุน

สัญญาซื้อขายลวงหนามอบหมายใหมีอํานาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาใหแกผูอ่ืน 

  “กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน”  หมายความวา   กรรมการ 

ในคณะกรรมการซึ่งบริษัทจัดการลงทุนแตงต้ังหรือมอบหมายใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณา

กําหนดกรอบการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล หรือการลงทนุในการจัดการเงนิทุน 

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

  “ผูชวยการจัดการลงทุน”  หมายความวา   บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูชวยในการตัดสินใจ

ลงทุนหรือซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดทุน และอาจรับรูขอมูลการลงทุนเน่ืองจากการทําหนาที่ดังกลาว 

ทั้งน้ี ไมวาจะเรียกชื่อตําแหนงของบุคคลดังกลาวอยางใด 

                                                           
5 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เรือ่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
3 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 11/2559 เรือ่ง  หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 4) 

ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
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  “ผูแนะนําการลงทุน”9  หมายความวา   บุคคลที่ใหคําแนะนําแกผูลงทุน ซึ่งไดแก  

การติดตอเพื่อชักชวนใหมีการลงทุน หรือการใหคําแนะนําเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ 

ในตลาดทุน โดยไมมีการวางแผนหรือการวิเคราะหการลงทุนประกอบการใหคําแนะนํา ซึ่งแบงออกได

ดังตอไปน้ี 

  (1)  ผูแนะนําการลงทุนตราสารทั่วไป  หมายความวา   ผูแนะนําการลงทุนที่ให

คําแนะนําแกผูลงทุนไดเฉพาะผลิตภัณฑในตลาดทุนที่ไมมีความซับซอน  

  (2)  ผูแนะนําการลงทุนตราสารซับซอน  หมายความวา   ผูแนะนําการลงทุนที่ให

คําแนะนําแกผูลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่ไมมีความซับซอนและผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มี 

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนไดเพิ่มเติมดวย ซึ่งแบงออกไดดังน้ี 

        (ก)  ผูแนะนําการลงทุนตราสารซับซอนประเภท 1 ซึ่งสามารถแนะนําผลิตภัณฑ

ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนไดทุกประเภท 

        (ข)  ผูแนะนําการลงทุนตราสารซับซอนประเภท 2 ซึ่งสามารถแนะนําผลิตภัณฑ

ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนไดเฉพาะที่เปนหนวยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ 

มีความซับซอน และตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน 

        (ค)  ผูแนะนําการลงทุนตราสารซับซอนประเภท 3 ซึ่งสามารถแนะนําผลิตภัณฑ

ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนไดเฉพาะที่เปนสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมาย 

วาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(3)  ผูแนะนําการลงทุนอาเซียน  หมายความวา   บุคคลที่ใหคําแนะนําทั่วไป (general 

advice) แกผูลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี โดยมิไดมีการติดตอเพื่อชักชวนให

มีการลงทุนดวย ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูแนะนําการลงทุนจากประเทศทีม่ีการลงนามในโครงการตาม 

ความรวมมือภายในกลุมประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON  

THE ACMF PASS  UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY 

FRAMEWORK) 

      (ก)  หุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอาเซียน 

      (ข)  หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไมใชหนวยลงทุนที่มี 

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอน 

                                                           
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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      (ค)  ตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไมใชตราสารหน้ีทีม่ี 

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอน 

“การใหคําแนะนําทั่วไป”9  หมายความวา   การใหคําแนะนําซึง่ไมมีการพิจารณา 

ถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความตองการของ 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะ 

   “ผูวางแผนการลงทุน”  หมายความวา   บุคคลที่ใหคําแนะนําการลงทุนแกผูลงทุนซึ่ง

สามารถวางแผนการลงทุนประกอบการใหคําแนะนําได ซึ่งไดแก การใชขอมูลของลูกคาแตละราย 

ในเชงิลึก เพื่อนํามาประกอบกับการวางแผนและใหคําแนะนําการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน 

แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและวัตถุประสงคการลงทุนของลูกคาแตละราย 

  “นักวิเคราะหการลงทุน”9  หมายความวา   บุคคลที่ใหคําแนะนําการลงทนุแกผูลงทนุ

ซึ่งสามารถวิเคราะหการลงทุนประกอบการใหคาํแนะนําได ซึ่งไดแก การวิเคราะห หรือการให

คําแนะนําเกี่ยวกับคุณคาหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน  ทั้งน้ี 

ไมวาจะเปนการวิเคราะหดวยปจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะหดวยปจจัยทางเทคนิค และใหหมายความ

รวมถึงนักวิเคราะหการลงทุนอาเซียน 

“นักวิเคราะหการลงทุนอาเซียน”9  หมายความวา   บุคคลซึ่งสามารถวิเคราะห 

การลงทุนและใหคําแนะนําโดยไมมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงคใน 

การลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความตองการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะและมไิดม ี

การติดตอเพื่อชักชวนใหมีการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี ซึ่งบุคคลดังกลาว

ทําหนาที่เปนนักวิเคราะหการลงทุนจากประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความรวมมือภายใน

กลุมประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS  UNDER 

ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK) 

(ก)  หุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอาเซียน 

(ข)  หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไมใชหนวยลงทุนที่มี 

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอน  

                                                           
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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(ค)  ตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนที่ไมใชตราสารหน้ีที่มี 

ความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอน 

  “เจาหนาที่จัดการการซื้อขายดานสินคาเกษตร”8

2  หมายความวา   บุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาใหดูแลบัญชีของลูกคาในการซื้อขายสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาหรือตัวแปรเปนสินคาเกษตร โดยบุคคลดังกลาวสามารถตัดสินใจซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อลูกคาเปนปกติ (day-to-day decision) ไดตามความยินยอมที่ลูกคาไดแสดง

เจตนาไวกับผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา  ทั้งน้ี ไมวาบุคคลดังกลาวจะมีการใหคําแนะนํา 

การลงทนุในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวดวยหรือไมก็ตาม 

  “การวิเคราะหดวยปจจัยพื้นฐาน”  หมายความวา   การวิเคราะหเพื่อมุงหามูลคา 

ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑในตลาดทุน โดยใชการพิจารณาจากปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

ในอนาคต อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ แนวทาง 

การบริหารงานของผูออกผลิตภัณฑในตลาดทุน รวมถึงความเสี่ยงตาง ๆ ทางธุรกิจ เปนตน  

โดยมีการนําขอมูลการดําเนินงานในอดีตและปจจุบันมารวมคาดการณแนวโนมผลการดําเนินงาน 

ในอนาคต 

  “การวิเคราะหดวยปจจัยทางเทคนิค”  หมายความวา   การวิเคราะหโดยศึกษา

พฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑในตลาดทุน หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต 

โดยมีการจัดทาํเปนกราฟและใชทฤษฎีวิเคราะหทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัยมา

คาดการณพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือพฤติกรรมการ

เคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต 

  ขอ 3   สํานักงานอาจกําหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของ

ขอกําหนดตามประกาศน้ี เพื่อเปนการใหแนวทางปฏิบัติที่ถือวาเหมาะสมและสอดคลองตามประกาศน้ี 

และหากผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวแลว ใหถือวาผูประกอบธุรกิจไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในประกาศน้ีแลว 

 

 

 

 

                                                           
2 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 2 

การแตงต้ังหรือมอบหมายใหเปน 

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ 42   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานดานใดดานหน่ึงดังตอไปน้ี ตองมี

คุณสมบัติ ไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับความเห็นชอบ ตามที่ประกาศน้ีกําหนด แลวแตกรณี 

  (1)  งานเกี่ยวกับการบริหาร กําหนด ควบคุม และกํากับดูแลนโยบายของ 

ผูประกอบธุรกิจ 

  (2)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนํา 

การลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะหการลงทุนหรือผลิตภัณฑในตลาดทุน การจัดการลงทุน 

การจัดการสาขาของผูประกอบธุรกิจ หรือการดูแลบัญชีของลูกคาเพื่อการตัดสินใจแทนลูกคา 

  (3)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง 

  (4)  งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพยสินอ่ืน

ที่กําหนดไว 

  (5)  งานเกี่ยวกับวิเคราะห แนะนํา หรือวางแผนการลงทุนใหแกลูกคา หรือการดูแล

บัญชีของลูกคาเพื่อการตัดสินใจแทนลูกคา 

  ขอ 5   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(1) ไดแก ผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปน้ี แตไมรวมถึงบุคลากรดังกลาวตามขอ 10 

  (1)  กรรมการ 

  (2)  ผูจัดการ 

  (3)  ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาตําแหนงตาม (2) ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

  (4)  ที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  ขอ 6   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(2) ไดแก ผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปน้ี แตไมรวมถึงบุคลากรดังกลาวตามขอ 10 

  (1)  รองผูจัดการ 

  (2)  ผูชวยผูจัดการ 

                                                           
2 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (3)  ผูอํานวยการฝาย 

  (4)  ผูจัดการสาขา 

  (5)  ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาตําแหนงตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

  ขอ 7   บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(3) ไดแก ผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปน้ี แตไมรวมถึงบุคลากรดังกลาวตามขอ 10 

  (1)  รองผูจัดการ 

  (2)  ผูชวยผูจัดการ 

  (3)  ผูอํานวยการฝาย 

  (4)  ผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

  (5)  ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาตําแหนงตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

  (6)  กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผูประกอบธุรกิจแตงต้ังหรือมอบหมายให

คณะกรรมการดังกลาวทําหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ 

กิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง เชน คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนของผูประกอบธุรกิจ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

  (7)  ผูดํารงตําแหนงไมวาจะเรียกชื่อใดซึ่งใหคําปรึกษาหรือความเห็นตอ

คณะกรรมการตาม (6) 

  ขอ 8   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(4) ไดแก ผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปน้ี 

  (1)  ผูจัดการกองทุน 

  (2)  ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

  (3)  ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

  (4)  ผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  (5)  ผูชวยการจัดการลงทุนของผูดํารงตําแหนงตาม (1) ถึง (4) 

  (6)  กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 

  (7)  ผูดํารงตําแหนงไมวาจะเรียกชื่อใดซึ่งใหคําปรึกษาหรือความเห็นตอ

คณะกรรมการตาม (6) 

  (8)  ผูสงคําสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน 

  ขอ 9   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(5) ไดแก ผูดํารงตําแหนง

ดังตอไปน้ี แตไมรวมถึงบุคลากรดังกลาวตามขอ 11 

  (1)  ผูแนะนําการลงทุน 
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  (2)  ผูวางแผนการลงทุน 

  (3)  นักวิเคราะหการลงทุน 

  (4)2  เจาหนาที่จัดการการซื้อขายดานสินคาเกษตร 

  ขอ 10   การแตงต้ังบุคลากรเพื่อดํารงตําแหนงตามขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7 ในกรณีใด

กรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ไมอยูภายใตบังคับของประกาศน้ี 

  (1)  เปนการแตงต้ังโดยผูประกอบธุรกิจที่ไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

  (2)  เปนการแตงต้ังบุคคลซึ่งไดรับยกเวนตามมาตรา 103(7) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  ขอ 11   การแตงต้ังบุคลากรเปนผูแนะนําการลงทุน ผูวางแผนการลงทุน หรือ

นักวิเคราะหการลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ไมอยูภายใตบังคับของประกาศน้ี 

  (1)  เปนการแตงต้ังโดยผูประกอบธุรกิจดังตอไปน้ี 

        (ก)  การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 

        (ข)  การจัดการเงินรวมลงทุน 

        (ค)  การยืมหรือใหยืมหลักทรัพย 

         (ง)  การเปนนายหนาระหวางผูคาหลักทรัพย 

  (2)  เปนการแตงต้ังเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตอผูลงทุนในตางประเทศของสาขาหรือ

สํานักงานผูแทนในตางประเทศ 

  (3)  เปนการแตงต้ังผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูคาตราสารหน้ีกับสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทยใหแนะนําการลงทุนในตราสารหน้ีในนามของผูประกอบธุรกิจประเภทการคา

หลักทรัพย ใหแกผูลงทุนสถาบัน 

  (4)5  เปนการแตงต้ังเพื่อใหบริการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่

กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยที่มีขอกําหนดใหผูถือกรรมสิทธิ์ขายคืนไดตามราคาที่

แนนอนหรือราคาขั้นตํ่าที่ไดกําหนดไวต้ังแตวันที่ออกพันธบัตร 

 

                                                           
2 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
5 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เรือ่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 6) ลง

วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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  ขอ 12   ผูประกอบธุรกิจจะแตงต้ังหรือมอบหมายใหผูใดปฏิบติังานในขอ 4  

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี แลวแตกรณี 

  (1)  ในกรณีที่เปนการแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลน้ันดํารงตําแหนงตามขอ 5  

ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

        (ก)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546  

        (ข)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 3 

        (ค)  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนปฏิบัติงาน  เวนแตเปนกรณีใด 

กรณีหน่ึงดังน้ี 

   1.  ผูประกอบธุรกิจเปนสถาบันการเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใตขอกําหนดตามมาตรา 111 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   2.  การแตงต้ังหรือมอบหมายใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย

ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  (2)  ในกรณีที่เปนการแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลน้ันดํารงตําแหนงตามขอ 6  

ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

         (ก)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 

         (ข)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 3 

         (ค)  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนปฏิบัติงาน  เวนแตผูประกอบธุรกิจ 

เปนสถาบันการเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งอยู

ภายใตขอกําหนดตามมาตรา 111 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  (3)  ในกรณีที่เปนการแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลน้ันดํารงตําแหนงตามขอ 7  

ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

         (ก)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 

         (ข)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 3  



12 
 

  (4)  ในกรณีที่เปนการแตงต้ังหรือมอบหมายบุคคลน้ันดํารงตําแหนงตามขอ 8 หรือ 

ขอ 9 ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

         (ก)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในหมวด 3 

         (ข)  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนปฏิบัติงาน 

หมวด 3 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามเพิ่มเติม 

ของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ 139   บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ 

ประสบการณการทํางาน ผานการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรของสํานักงานหรือหนวยงานที่

สํานักงานยอมรับ และมีขอบเขตการปฏิบัติหนาที่  ทั้งน้ี ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

และตารางประเภทธุรกรรมที่แนบทายประกาศน้ี  เวนแต เปนบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามขอ 4(1) (2) 

หรือ (3) ซึ่งไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

  ขอ 14   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตองเปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหาม 

ตามที่กําหนดไวในหมวด 7 

หมวด 4 

การขอรับความเห็นชอบและการใหความเห็นชอบ 

___________________ 

สวนที่ 1 

การขอรับความเห็นชอบ 

___________________ 

  ขอ 15   ในการยื่นคําขอรับความเห็นชอบเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและการตอ

อายุการใหความเห็นชอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาให 

ความเห็นชอบตามที่สํานักงานประกาศกาํหนด 

 

 

 

                                                           
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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สวนที่ 2 

ระยะเวลาการใหความเห็นชอบ และการตออายุ 

___________________ 

  ขอ 16   การใหความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนใหมีผลดังตอไปน้ี 

  (1)  กรณีเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 8(5) (6) (7) และ (8) 

ใหมีอายุตลอดเวลาที่ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตําแหนงน้ันๆ ใหแกผูประกอบธุรกิจ 

  (2)  กรณีเปนบุคลากรในธรุกิจตลาดทนุตามขอ 8(1) (2) และ (4) ใหมีอายุสองป

ปฏิทิน โดยในการขอความเห็นชอบคร้ังแรก ใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ แตใหนับ

ระยะเวลาสองปดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ของปถัดไป  ทั้งน้ี ในกรณีเปนการใหความเห็นชอบ

บุคลากรที่เคยไดรับความเห็นชอบใหปฏิบัติงานในตําแหนงตามขอ 8(1) (2) หรือ (4) ประเภทใด

ประเภทหน่ึงมากอนแลว และอายุการใหความเห็นชอบประเภทน้ันยังไมสิ้นสุดลง ใหความเห็นชอบ

ทุกประเภทสิ้นสุดลงพรอมกับอายุการใหความเห็นชอบคร้ังลาสุด 

  (3)  กรณีเปนบุคลากรในธรุกิจตลาดทนุตามขอ 8(3) ใหมีอายตุลอดเวลาที่ยังสามารถ

ดํารงคุณสมบัติการเปนผูจัดการกองทุนตามขอ 8(1) หรือผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ตามขอ 8(2)ได แลวแตกรณี 

  (4)2  กรณีเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 9 ใหมีอายุสองปปฏิทิน โดยใน 

การขอความเห็นชอบคร้ังแรก ใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ แตใหนับระยะเวลาสองป

ดังกลาวต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ของปถัดไป  ทั้งน้ี ในกรณีที่เคยไดรับความเห็นชอบใหปฏิบัติงานใน

ตําแหนงนักวิเคราะหการลงทุน ผูแนะนําการลงทุน ผูวางแผนการลงทุน หรือเจาหนาที่จัดการการซื้อ

ขายดานสินคาเกษตร ประเภทใดประเภทหน่ึงมากอนแลว และอายุการใหความเห็นชอบประเภทน้ัน 

ยังไมสิ้นสุดลง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

         (ก)  กรณีที่การใหความเห็นชอบคร้ังหลังมีขอบเขตการปฏิบัติหนาที่เหนือกวา

ประเภทที่ไดรับความเห็นชอบในคร้ังกอน ใหอายุการใหความเห็นชอบคร้ังกอนสิ้นสุดลงในวันที่ 

การใหความเห็นชอบคร้ังหลังมีผล 

         (ข)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ใหอายุการใหความเห็นชอบทุกประเภทสิ้นสุดลง

พรอมกับอายุการใหความเห็นชอบคร้ังลาสดุ 

 

 

                                                           
2 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ 17   การขอตออายุการใหความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 8(1) 

(2) และ (4) และขอ 9 ใหยื่นคําขอตออายุไดต้ังแตวันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปที่ 

การใหความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง 

สวนที่ 3 

การใหความเห็นชอบสิ้นสุดลง 

___________________ 

  ขอ 18   การใหความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอยางใด

อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

  (1)  เมื่อบุคคลน้ันไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ 12  

ทั้งน้ี ในกรณีที่บุคคลน้ันมีลักษณะตองหามภายหลังไดรับความเห็นชอบ ใหการใหความเห็นชอบ

สิ้นสุดลงตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนที่ 2 ของหมวด 7 

  (2)  เมื่อบุคคลน้ันเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 8(5) (6) (7) 

และ (8) ซึ่งพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือไมไดดํารงตําแหนงน้ัน ๆ ใหแกผูประกอบธุรกิจ 

  (3)  เมื่อบุคคลน้ันเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 8(1) (2) และ (4) และขอ 9 

ซึ่งไมมีการขอตออายุการใหความเห็นชอบตามขอ 17 

  (4)  เมื่อบุคคลน้ันเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 8(3) ซึ่งขาดคุณสมบัติ 

การเปนผูจัดการกองทุนตามขอ 8(1) หรือผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามขอ 8(2) แลวแต

กรณี 

  (5)5  เมือ่บุคคลน้ันเปนบคุลากรในธุรกจิตลาดทุนตามขอ 9(1) โดยใชคุณสมบัติ 

ในดานอายุที่ไมนอยกวาหาสบิปและการมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเปนเวลามากกวาสิบป  

ซึ่งพนจากการปฏิบัติหนาที่ใหแกผูประกอบธุรกิจที่ออกหนังสือรับรองประสบการณและศักยภาพใน 

การทาํงาน 

  (6)9  เมื่อบคุคลน้ันเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 9(1) หรือ (3) โดยใช

คุณสมบัติการเปนผูแนะนําการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะหการลงทุนอาเซียน สิ้นสุดจาก 

การเปนผูแนะนําการลงทุนหรือนักวิเคราะหการลงทุนจากหนวยงานกาํกับดูแลที่บุคคลดังกลาว 

ไดขึ้นทะเบียนไวหรือไดรับความเห็นชอบจากประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความรวมมือ

                                                           
5 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เรือ่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
9 แกไขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 10) 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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ภายในกลุมประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS  

UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK) 

หมวด 5 

หนาที่ของผูประกอบธุรกิจ 

___________________ 

  ขอ 19   ใหผูประกอบธุรกิจรายงานการแตงต้ังและการสิ้นสุดการแตงต้ังบุคลากร 

ในธุรกิจตลาดทุนดังตอไปน้ี ตอสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน  

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่เกิดกรณีดังกลาว 

  (1)  บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามขอ 5 ขอ 6 ขอ 8 และขอ 9 ซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน 

  (2)  ผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามขอ 7(4) 

  ขอ 20   ใหผูประกอบธุรกิจจัดทําและจัดเก็บขอมูลการแตงต้ังและการสิ้นสุด 

การแตงต้ังบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังตอไปน้ี ไวที่บริษัทในลักษณะที่พรอมเรียกดูหรือจัดให

สํานักงานตรวจสอบไดเมื่อไดรับการรองขอ  

  (1)  บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามขอ 5 และขอ 6 ของผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบัน

การเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งอยูภายใตขอกําหนด

ตามมาตรา 111 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

  (2)  ที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพยตามขอ 5(4) 

  (3)  บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามขอ 7(1) (2) (3) (5) (6) และ (7) 

  ขอ 21   ใหผูประกอบธุรกิจประกาศรายชื่อบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ 8(1) (2) 

(3) และ (4) ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของผูประกอบธุรกิจ และใหเปดเผยชื่อดังกลาวไวใน

เว็บไซตของผูประกอบธุรกิจดวย  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ดังกลาว ผูประกอบธุรกิจตองปรับปรุงขอมูลภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  ขอ 22   ใหผูประกอบธุรกิจรายงานเปนลายลักษณอักษรตอสํานักงาน เมื่อปรากฏ

ขอเท็จจริงวาบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผูประกอบธุรกจิแตงต้ังหรือมอบหมายใหปฏิบัติงาน ไมมี

คณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี  ทั้งน้ี ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่รูหรือมีเหตุอันควรรู

ถึงขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาว 



16 
 

  (1)  การไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 

  (2)  การมีลักษณะตองหามกลุมที่ 1 ตามขอ 29 หรือกลุมที่ 2 ตามขอ 30 แตไมรวมถึง

การมีลักษณะตองหามอันเน่ืองจากการดําเนินการของสํานักงาน 

หมวด 6 

หนาที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

___________________ 

  ขอ 236   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  ปฏิบัติหนาที่หรือใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต 

(2)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

และปฏิบัติตอผูลงทุนทุกรายอยางเปนธรรม ดวยความเอาใจใส ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

(3)  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 

แหงกฎหมายดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตน 

(4)  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

ที่กําหนดโดยสํานักงาน สมาคม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจตลาดทุนที่สํานักงานยอมรับ 

  ขอ 24   ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 23  

ใหสํานักงานพิจารณาและดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับการมีลักษณะตองหาม 

ในกลุมที่ 3 ตามหมวด 7 

  ขอ 25   ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเปนผูที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

หรือศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายดวยระบบการซื้อขาย

ผลิตภัณฑในตลาดทุน หากบุคคลดังกลาวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยหรือ

ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากําหนด และการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑในเร่ืองเดียวกันในหมวดน้ี และตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

                                                           
6 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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ไดดําเนินการลงโทษกับบุคคลดังกลาวตามกฎเกณฑของตนแลว สํานักงานจะไมดําเนินการตามที่

กําหนดในขอ 24 กับบุคคลน้ันอีกก็ได หากเห็นวาบุคคลดังกลาวไดรับโทษอยางเหมาะสมแลว 

  ความในวรรคหน่ึงมใิหนํามาใชบังคับในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาลงโทษดวยการปรับเปนเงิน 

  “สมาชิก”  ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา   สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยหรือ 

ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี 

  ขอ 26   ใหนําความในขอ 25 มาใชบังคับกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่เปน 

ผูที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในเร่ืองเดียวกัน 

ในหมวดน้ี และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยไดดําเนินการลงโทษกับบุคคลดังกลาวตามกฎเกณฑ 

ของตนแลว โดยอนุโลม 

หมวด 7 

ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ 27   ในหมวดน้ี 

  “สถาบันการเงิน”  หมายความวา 

  (1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

  (2)  ธุรกิจหลักทรัพย 

  (3)  ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  (4)  ธุรกิจประกันภัย 

  (5)  ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

สวนที่ 16 

การมีลักษณะตองหาม 

___________________ 

  ขอ 28   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

  (1)  มีความบกพรองในดานความสามารถตามกฎหมาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการ 

ตามกฎหมายเกี่ยวกบัการกํากับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามที่กาํหนดไวใน 

ขอ 29 เปนลักษณะตองหามกลุมที่ 1   

                                                           
6 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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  (2)  มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานที่มี

ลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสินตามที่กําหนดไวในขอ 30 เปนลักษณะตองหาม

กลุมที่ 2 

  (3)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติตอลูกคา ผูลงทุน 

บริษัทหรือผูถือหุนโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองที่มีนัยสําคัญตามที่กําหนดไว

ในขอ 31 เปนลักษณะตองหามกลุมที่ 3 

  ขอ 29   ใหกรณีดังตอไปน้ีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 1  

  (1)  เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลาย  

(2)  เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 

  (3)  เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยสํานักงานหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดี 

อันเน่ืองจากกรณีที่สํานักงานกลาวโทษ หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปน้ี ไมวาศาลจะมีคําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจาก 

การรอการลงโทษมาแลวไมถงึสามป 

        (ก)  ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะ 

เขาขายเปนการฉอโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

        (ข)  ความผดิตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16  

(เฉพาะทีม่ีลักษณะเขาขายเปนการฉอโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แหงพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

        (ค)  ความผดิตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54  

แหงพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

  (4)  เปนบุคคลที่สํานักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบขอมูล

รายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเน่ืองจากเปนผูที่มีลักษณะขาดความนาไววางใจ

ใหเปนกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 

การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารบริษัท 

  ขอ 30   ใหกรณีดังตอไปน้ีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 2 

  (1)  เปนบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอาญาแผนดินเกี่ยวกับ 

การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน ไมวาศาลจะมีคําพิพากษา 

ใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอการลงโทษมาแลวไมถึงสามป 
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(2)  เปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือกฎหมายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และยังไมพนสามปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปน 

ของแผนดิน 

  (3)  เปนบุคคลที่ไมสามารถดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการ

หรือรับเงินทุนของลูกคา เน่ืองจากมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลสถาบันการเงิน

ไมวาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ และอยูระหวางเวลาที่ยังไมสามารถกลับมาดํารง

ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอีก  ทั้งน้ี เฉพาะลักษณะตองหามที่เกี่ยวของกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ดังตอไปน้ี 

         (ก)  การทุจริตตอหนาที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉอโกงเกี่ยวกับทรัพยสิน 

         (ข)  การบริหารงานที่เปนการฝาฝนกฎหมายหรือไมเปนไปตามคําสั่งของ 

หนวยงานกาํกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไมเหมาะสม 

         (ค)  การกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทําที่ไมเปนธรรมหรือ 

เปนการเอาเปรียบ 

  (4)  เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกดําเนินการอันเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปน

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังตอไปน้ี 

(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพงกําหนดมาตรการลงโทษ

ทางแพง หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดมาตรการลงโทษทางแพงหามเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพย หรือถูกสํานักงานสั่งพักหรือเพิกถอน 

การใหความเห็นชอบ หรือมีลักษณะที่ทําใหการใหความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดําเนินการอ่ืน 

ในทํานองเดียวกัน อันเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการ

ของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาได 

      (ข)  การดําเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏบิัติงานในฐานะบุคลากร 

ในตําแหนงที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่พิจารณา 

      (ค)  เหตุของการดําเนินการตาม (ก) เปนเร่ืองการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  และ

ประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานที่มีลักษณะ

หลอกลวง ฉอโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตยสุจริต หรือ 

ขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
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  ขอ 31   ใหกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีพฤติกรรมดังตอไปน้ีเปนลักษณะตองหาม 

กลุมที่ 3 

  (1)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่หรือการใหบริการ

ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผูลงทุน 

หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพซึ่งกําหนดโดยสํานักงาน 

สมาคม หรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของกับตลาดทุนที่สํานักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือ

สนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน 

  (2)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม

สมควรเพื่อปองกันมิใหนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอํานาจในการจัดการ หรือผูปฏิบัติงานซึ่งอยูภายใต 

การตรวจสอบดูแล (ถามี) กระทําการใดหรืองดเวนกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือขัดตอ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา  

พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 

แหงกฎหมายดังกลาว อันอาจกอใหเกิดความไมเชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

หรือธุรกิจทรัสตโดยรวม หรือความเสียหายตอชื่อเสียง ฐานะ การดําเนินธุรกิจ หรือลูกคาของธุรกิจน้ัน 

  (3)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันสอไปในทางไมสุจริตที่สงผลกระทบ

ตอความนาเชื่อถือในการเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือมีหรือเคยมีสวนรวม หรือ

สนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เชน การแสวงหาหรือเบยีดบังผลประโยชนใดโดยมิชอบ

เพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพยหรือบุคคลอ่ืน โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ที่ตนดํารงอยู หรือการทุจริต 

การสอบ เปนตน 

สวนที่ 2 

ผลของการมีลักษณะตองหาม 

___________________ 

  ขอ 32   ในกรณีที่ผูมีลักษณะตองหามตามสวนที่ 1 เปนผูยื่นคําขอรับความเห็นชอบ

เปนบุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามประกาศน้ี ใหสํานักงานใชเหตุแหงการมลีักษณะตองหามดังกลาว

ในการปฏิเสธการใหความเห็นชอบบุคคลดังกลาวได 

  ขอ 336   สําหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดํารงตําแหนงตามขอ 5 ขอ 6 ขอ 8 

หรือขอ 9 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หากปรากฏวามีลักษณะตองหามตามสวนที่ 1  

ใหสํานักงานดําเนินการดังตอไปน้ี 

                                                           
6 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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  (1)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 1 ตามขอ 29 หรือลักษณะตองหามกลุมที่ 2  

ตามขอ 30(1) หรือ (2) ใหสํานักงานสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบ 

  (2)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 2 ตามขอ 30(3) หรือ (4) ใหสํานักงานสั่งพักหรือ 

เพิกถอนการใหความเห็นชอบตามแตเหตุแหงการมลีักษณะตองหามน้ัน 

  (3)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 3 ตามขอ 31 สํานักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน 

การใหความเห็นชอบตามสมควรแกกรณี 

  ขอ 34   สําหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดํารงตําแหนงตามขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7 

ซึ่งไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  หากปรากฏวามีลักษณะตองหามตามสวนที่ 1  

ใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการหามบุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี 

  (1)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 1 ตามขอ 29 ต้ังแตเมื่อศาลมีคําสั่งหรือ 

คําพิพากษาถึงทีสุ่ดในเร่ืองที่กําหนด หรือเมื่อสํานักงานไดมีหนังสือกลาวโทษบุคคลน้ันตอ 

พนักงานสอบสวน หรือมีหนังสือแจงการมีลักษณะขาดความนาไววางใจ แลวแตกรณี จนกวา 

บุคคลน้ันจะพนจากการมีลักษณะตองหามดังกลาว 

  (2)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 2 ต้ังแตเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่มีลักษณะตองหาม

ตามขอ 30 ตอสํานักงาน และสํานักงานไดมีหนังสือแจงบุคคลที่ถูกพิจารณาและผูประกอบธุรกิจ 

ที่บุคคลน้ันดํารงตําแหนงอยูใหทราบถึงการมีลักษณะตองหามดังกลาว จนกวาบุคคลน้ันจะพนจาก 

การมีลักษณะตองหามดังกลาว 

  (3)  กรณีเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 3 ตามขอ 31 ต้ังแตวันที่ระบุไวในหนังสือของ

สํานักงานซึ่งแจงบุคคลที่ถูกพิจารณาและผูประกอบธุรกิจที่บุคคลน้ันดํารงตําแหนงอยูใหทราบถึง 

การมีลักษณะตองหามที่กําหนดตามขอ 31 แลว จนกวาจะพนเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่สํานักงาน

กําหนด 

  ขอ 35   ในการใชดุลยพินิจปฏิเสธการใหความเห็นชอบตามขอ 32 พักหรือเพิกถอน

การใหความเห็นชอบตามขอ 33(2) และ (3) หรือหามการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 334(3) แลวแตกรณี  

ใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีแทนหรือประกอบ 

การดําเนินการดังกลาวได 

  (1)  กําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบหรือ 

หามการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาวในคราวตอไป โดยระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกินสิบป 

สําหรับการพิจารณาการมีลักษณะตองหามในแตละกรณี 

  (2)  กําหนดระยะเวลาการสั่งพักการใหความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว

แลวใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในตําแหนงเดิมตอไปได 
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โดยไมตองยื่นคําขอความเห็นชอบ  ทัง้น้ี ระยะเวลาทีก่ําหนดตองไมเกินกวาอายุการใหความเห็นชอบ 

ที่เหลืออยู 

  (3)  ในกรณีพฤติกรรมที่อาจเขาขายเปนลักษณะตองหามกลุมที่ 3 ตามขอ 31  

มีลักษณะไมรายแรง หรือเกิดขึ้นมาแลวเกินกวาสิบปนับถึงวันที่ปรากฏขอเท็จจริงตอสํานักงาน 

สํานักงานอาจไมยกกรณีดังกลาวขึ้นพิจารณาเปนเหตุในการปฏิเสธการใหความเห็นชอบ การพัก 

หรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบหรือหามการปฏิบัติหนาที่ หรืออาจลดระดับการดําเนินการ 

เปนการเปดเผยพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาวก็ได 

สวนที่ 3 

การพิจารณาลักษณะตองหามกลุมที่ 3 

___________________ 

  ขอ 36   ในการพิจารณาความรายแรงของพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการมีลักษณะ

ตองหามกลุมที่ 3 ตามขอ 31 หรือการพิจารณาดําเนินการตามขอ 35 ใหสํานักงานนําปจจัยดังตอไปน้ี 

มาใชประกอบการพิจารณา 

  (1)  บทบาทความเกี่ยวของและพฤติกรรมของบุคคลทีถู่กพิจารณา 

  (2)  การลงโทษที่บุคคลน้ันไดรับไปแลว 

  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายตอลูกคา ผูลงทุน บริษัทหรือผูถือหุนโดยรวม  

ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือผลประโยชนที่เกี่ยวเน่ืองกับขอเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา 

  (4)  การแกไขหรือการดําเนินการอ่ืนที่เปนประโยชนตอลูกคา ผูลงทุน บริษัท หรือ 

ผูถือหุนโดยรวม ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือแกไข เยียวยา หรือปองกันมิใหเกิดขอเท็จจริง

หรือพฤติกรรมทํานองเดียวกันน้ันซ้ําอีก 

  (5)  พฤติกรรมอ่ืนของผูถูกพิจารณาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหรือขัดขวาง

การปฏิบัติงานของสํานักงาน 

  (6)  ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดที่แสดงถึงความไมเหมาะสมที่จะเปน

บุคลากรในธุรกิจตลาดทนุ หรือกรรมการของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือสํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

  ขอ 37   ใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแตงต้ัง

คณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อทําหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็น 

ตอสํานักงานเกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการหามการปฏิบัติหนาที่ พักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีลักษณะตองหามกลุมที่ 3 ตามขอ 31 หรือพิจารณาใหความเห็นตอ
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สํานักงานในเร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติตามความในหมวดน้ี หรือพิจารณาวางแนวทางและ 

ใหความเห็นตอสํานักงานในการดําเนินการ 

  ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากตลาดเงินหรือตลาดทุน

จํานวนไมเกินหาคนซึ่งไมเปนเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงาน โดยจํานวนน้ีอยางนอยตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนของผูลงทุนจํานวนหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิดานการซื้อขายหลักทรัพยหรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวนหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังจากรายชื่อบุคคลที่สมาคมเปน 

ผูเสนออีกสองคน 

  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ และใหสํานักงาน

แตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเปนเลขานุการ 

  กรรมการรายใดมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณาในลักษณะที่อาจมีผลกระทบ 

ตอการใหความเห็นอยางเปนกลาง ใหผูน้ันแจงการมีสวนไดเสียน้ันและหามมิใหเขารวมพิจารณา 

ในเร่ืองดังกลาว 

  ขอ 38   เพื่อใหการใชดุลยพินิจสั่งการของสํานักงานตามหมวดน้ีมีความชัดเจนและ

ผานกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจงเหตุในการสั่งพักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ

ของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน หรือการหามการปฏิบติัหนาที่ เน่ืองจากการมีลักษณะตองหามกลุมที่ 3 

ตามขอ 31 สํานักงานจะกระทําไดตอเมื่อไดดําเนินการอยางนอยดังตอไปน้ี 

  (1)  เปดโอกาสใหผูถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง 

  (2)  เสนอขอเท็จจริงรวมทั้งคําชี้แจงของผูถูกพิจารณา (ถามี) ใหคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว และหาก

คณะกรรมการประสงคจะใหผูถูกพิจารณาชี้แจงเพิ่มเติม ใหสํานักงานจัดใหมีการชี้แจงเชนน้ัน 

  ในการปฏิบัติอ่ืนใดนอกจากที่ระบุไวในวรรคหน่ึงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ขอ 39   สํานักงานอาจไมดําเนินการตามขอ 38 วรรคหน่ึงได ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1)  กรณีดังกลาวไดผานกระบวนการพิจารณาอ่ืนที่ทําใหผูถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจง 

และเคยผานการพิจารณาใหความเห็นในรูปองคคณะที่มีผูมีความรูประสบการณในการประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนเปนองคคณะดวยหรือโดยองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของมาอยางเพียงพอแลว หรือ 

(2)  คณะกรรมการไดกําหนดแนวทางพิจารณาดําเนินการสําหรับกรณีที่มีขอเท็จจริง

ทํานองเดียวกันกับกรณีที่พิจารณาน้ีไวชัดเจนเพียงพอแลว 
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หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 

___________________ 

  ขอ 40   ในหมวดน้ี 

  “ประกาศที่ถูกยกเลิก”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศ

ดังตอไปน้ี 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที่ ทลธ.14/2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศ

ที่เกี่ยวของกับกรรมการ ผูจัดการ และบุคลากรอ่ืนของบริษัทหลักทรัพยและผูประกอบธุรกิจสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

  (2)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ที่ สน. 12/2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศที่เกี่ยวของกับผูจัดการกองทุน ผูจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย และผูจัดการของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

สวนที่ 1 

บททั่วไป 

___________________ 

  ขอ 41   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คําสัง่ และหนังสือเวียน ที่ออก วางแนวปฏิบัติ หรือที่ใชบังคับอยูโดยอาศัยอํานาจ 

ในบทเฉพาะกาล ตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามขอ 40 ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศน้ี 

มีผลใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกาํหนดแหงประกาศนี้ จนกวา 

จะมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศน้ีใชบังคับ 

  ขอ 42   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอ่ืนใดอางอิงประกาศที่ถูกยกเลิกตามขอ 40  

ใหการอางอิงดังกลาวหมายถงึการอางอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ 43   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอ่ืนใดอางอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

ใหการอางอิงดังกลาวหมายถงึการอางอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศน้ี 

  ขอ 44   ในกรณีที่คณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เร่ือง ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  

รับพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสั่งการกับบุคลากรในธุรกิจ
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ตลาดทุนกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ ใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาตอไปได โดยใชขอกําหนด

ตามประกาศน้ีเปนหลักเกณฑในการพิจารณา 

สวนที่ 2 

การดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบ 

และการใหความเห็นชอบ 

___________________ 

  ขอ 45   คําขอรับความเห็นชอบที่ไดยื่นไวตอสํานักงานตามประกาศที่ถูกยกเลิก 

ตามขอ 40 หรือประกาศที่เกีย่วของกับประกาศที่ถกูยกเลิกดังกลาว หากไดมีการยื่นคําขอและเอกสาร

หลักฐานที่ถูกตองครบถวนตามแบบและวิธีการแลวกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ใหการ 

ใหความเห็นชอบเปนไปตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามขอ 40 และประกาศที่เกี่ยวของตอไป 

  ขอ 461   ในการพิจารณาใหความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการซึ่งไดยื่นคําขอกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ใหนําขอกําหนด

เกี่ยวกับคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552  เร่ือง คุณสมบัติและ

ลักษณะตองหามอยางอ่ืนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่ทธ/น/ข. 87/2552  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ของกรรมการและผูบริหารของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ มาใชบังคับกบัการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

แลวแตกรณี  

  ขอ 47   ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 48 และขอ 49 ใหบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามขอ 40 เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศน้ี แลวแตกรณี โดยใหถือวาวันที่ไดรับความเห็นชอบใหเปน

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่สํานักงานเคยใหความเห็นชอบไวเปนวันที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานตามประกาศน้ี  

  ขอ 48   ใหบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบอยูกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ หรือไดรับความเห็นชอบตามขอ 46 เขารับการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

                                                           
1 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามวรรคหน่ึงมิไดเขารับการอบรมตาม

กําหนดเวลา ใหถือวาการใหความเห็นชอบสิ้นสุดลงในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

  ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรรมการหรือผูจัดการของผูประกอบธุรกิจที่เปน

สถาบันการเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืน และกรรมการที่ไมมีอํานาจลงนาม 

  ขอ 491   ยกเลิก 

  ขอ 50   ใหบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานโดยดํารงตําแหนงตามขอ 6 และ

ขอ 8(5) (6) (7) และ (8) อยูกอนวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ได โดยใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการยื่นคําขอรับความเห็นชอบบุคลากรดังกลาวตอสํานักงานภายใน

วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหน่ึงไมไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการหามบุคคลดังกลาวปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงงานดังกลาว 

  ในระหวางการปฏิบัติงานในตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

อยูภายใตบังคับตามหมวด 6 และหมวด 7 ดวย 

  ขอ 51   ใหบุคคลดังตอไปน้ี ซึ่งทําหนาที่เปนผูวางแผนการลงทุนอยูในวันที่ประกาศน้ี

ใชบังคับและประสงคจะทําหนาที่ดังกลาวตอไป สามารถทําหนาที่เปนผูวางแผนการลงทุนตอไปได 

โดยดําเนินการยื่นคําขอรับความเห็นชอบเปนผูวางแผนการลงทุนตอสํานักงานภายในสามเดือน 

นับแตวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ  

  (1)  ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

  (2)  ผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย 

  (3)  นักวิเคราะหการลงทุนดานตลาดทุน 

  (4)  นักวิเคราะหการลงทุนดานหลักทรัพย 

  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนตามวรรคหน่ึงไมไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการหามบุคคลดังกลาวปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงงานดังกลาว 

  ในระหวางการปฏิบัติงานในตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

อยูภายใตบังคับตามหมวด 6 และหมวด 7 ดวย 

                                                           
1 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ 51/14   ใหบุคคลซึ่งเคยยื่นคําขอความเห็นชอบเปนผูวางแผนการลงทุนกอนหรือ 

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557  ที่มคีวามประสงคเปนผูวางแผนการลงทนุโดยใชคุณสมบัติครบถวน

ดังตอไปน้ี ยื่นคําขอความเห็นชอบเปนผูวางแผนการลงทุนตอสํานักงานไดภายในสามเดือนนับแต 

วันที่ประกาศน้ีใชบังคับ 

  (1)  เปนผูที่ไดรับความเห็นชอบโดยใชคุณสมบัติการเปนนักวิเคราะหการลงทุนหรือ

ผูแนะนําการลงทุน ดานหลักทรัพยหรือดานตลาดทุน แลวแตกรณี และการมีประสบการณการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ 

  (2)  เปนผูที่ผานการอบรม แตไมผานการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน 

(Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ 

  ใหบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเปนผูวางแผนการลงทุนตามวรรคหน่ึง 

ตองผานการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1  

และ module 2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  และในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมผานการทดสอบ

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการใหความเห็นชอบเปนผูวางแผนการลงทุนสิ้นสุดลง 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

 

 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ) 

 เลขาธิการ 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

                                                           
4 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทลธ. 49/2559  เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 


	“ผู้ลงทุนสถาบัน”0F(  หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและ ผู้ลงทุนรายใหญ่
	“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน”1F(  หมายความว่า   ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังต่อไปนี้
	(1)  หน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ หน่วยลงทุนดังนี้
	(ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
	(ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	(ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ  ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย
	(ง)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน สินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ สินค้าโภคภัณฑ์นั้น
	(จ)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้เกินกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	(ฉ)  หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)
	(2)  ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้ดังนี้
	(ก)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เกินกว่า สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกตราสาร และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
	1.  มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชำระหนี้ ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร
	2.  มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร
	(ข)  ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
	(ค)  ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade bond) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
	(ง)  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารอื่นที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	(จ)  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
	(ฉ)  ตราสารหนี้ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไข ทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)
	(3)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	“ผู้วางแผนการลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนซึ่งสามารถวางแผนการลงทุนประกอบการให้คำแนะนำได้ ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย ในเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบกับการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แบบเฉพาะเ...
	(4)11F(  เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้บริการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืนได้ตามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร
	(6)15F(  เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 9(1) หรือ (3) โดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน สิ้นสุดจาก การเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่บุคคลดังกล่าว ได้ขึ้น...
	ข้อ 2316F(   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
	(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
	(3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจ แห่งกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน
	(4)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่กำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ
	ข้อ 28   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
	(1)  มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 29 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
	(2)  มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
	(3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
	ข้อ 29   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
	(1)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
	(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
	(3)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ...
	(ก)  ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะ เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
	(ข)  ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16  (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
	(ค)  ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
	(4)  เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด...
	ข้อ 30   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
	(1)  เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
	(2)  เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น ขอ...
	(3)  เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกั...
	(ก)  การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
	(ข)  การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
	(ค)  การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือ เป็นการเอาเปรียบ
	(4)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
	(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ หรือม...
	(ข)  การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากร ในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา
	(ค)  เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลั...
	ข้อ 31   ให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้าม กลุ่มที่ 3
	(1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน ส...
	(2)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้ การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัด...
	(3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโด...
	ข้อ 3318F(   สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 หรือข้อ 9 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 1  ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2  ตามข้อ 30(1) หรือ (2) ให้สำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
	(2)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(3) หรือ (4) ให้สำนักงานสั่งพักหรือ เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามนั้น
	(3)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี

