ฝ่ำยกำกับกำรขำยผลิตภัณฑ์กำรลงทุน
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562

FAQ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับผู้แนะนาการลงทุน
หัวข้อ
1. รู้จักประเภทผู้แนะนำกำรลงทุนและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. กำรขอควำมเห็นชอบ (วิธืยื่น ค่ำธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน)
3. กำรต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ
4. ตรวจสอบวันที่สิ้นสุดกำรให้ควำมเห็นชอบ
5. migration สำหรับผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตลำดทุน ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำน
หลักทรัพย์ และผู้วำงแผนกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2561
6. กำรขอควำมเห็นชอบโดยใช้คุณสมบัติเคยเป็นผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำน
ตลำดทุน หรือผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์
7. พบปัญหำเกี่ยวกับกำรขอควำมเห็นชอบ/ต่ออำยุ ติดต่อใคร
8. เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
9. กฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกำรขอควำมเห็นชอบและต่ออำยุ

หน้า
2
6
10
11
11
12
13
13
13
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1. รู้จักประเภทผู้แนะนาการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
1.1 ผู้แนะนาการลงทุนคือใคร ?
ตอบ ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ IC ย่อมำจำก Investment Consultant คือ ผู้ทำหน้ำที่แนะนำ
ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ผู้ที่จะประสงค์จะทำหน้ำที่ให้บริกำรลูกค้ำ จะต้อง
(1) ได้รับควำมเห็นชอบเป็น IC จำก ก.ล.ต.
(2) ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่จำกต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บริษัท
หลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ.) ธนำคำร หรือบริษัทประกัน
ชีวิต
1.2 ผู้วางแผนการลงทุนคือใคร ?
ตอบ ผู้วำงแผนกำรลงทุน หรือ IP ย่อมำจำก Investment Planner คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำกำร
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนและสำมำรถวำงแผนกำรลงทุนให้ลูกค้ำได้ด้วย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ำมำประกอบกับ
กำรวำงแผนกำรลงทุนแบบเฉพำะเจำะจง ซึ่งสอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์กำรลงทุนของ
ลูกค้ำแต่ละรำย ดังนั้น IP จึงมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงกว่า IC
1.3 ถ้าเป็น IP แล้ว จาเป็นต้องมาขอความเห็นชอบเป็น IC อีกหรือไม่ ?
ตอบ ไม่จำเป็น เนื่องจำก IP สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้สูงกว่ำ IC อยู่แล้ว
1.4 ขอความเห็นชอบเป็น IC ประเภทไหนดี ?
ตอบ เลือกประเภท IC ให้ตรงกับธุรกรรมที่ต้องกำรทำ ดังนี้
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ประเภทธุรกรรมที่ IP และ IC สามารถทาได้
ประเภทธุรกรรมที่สามารถทาได้
ประเภท
การให้ความเห็นชอบ

แนะนาการลงทุน

วางแผนการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ความซับซ้อน

ตราสารหนี้และกองทุน
รวมที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน

สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า

1. ผู้วำงแผนกำรลงทุน (IP)

✓

✓

✓

✓

2. ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 1
(IC complex 1)

✓

✓

✓

−

✓

✓

−

−

✓

−

✓

−

✓

−

−

−

3. ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 2
(IC complex 2)
4. ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรซับซ้อนประเภท 3
(IC complex 3)
5. ผู้แนะนำกำรลงทุนตรำสำรทั่วไป
(IC plain)

(Asset
Allocation)
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1.5 ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่อะไรบ้าง
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
(ก) กองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุน รำยใหญ่พิเศษ
(ข) กองทุนรวมที่มีกำรลงทุนแบบซับซ้อน
(ค) กองทุนรวมที่จ่ำยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีกำรคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้
ผันแปรไปตำมสูตรกำรคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สำมำรถทำควำมเข้ำใจได้โดยง่ำย
(ง) กองทุนรวมที่มีมูลค่ำกำรลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้ำโภคภัณฑ์ผ่ำนกำรลงทุนใน
ตรำสำรหรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ให้ผลตอบแทนอ้ำงอิงกับสินค้ำโภคภัณฑ์นนั้
(จ) กองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำอันดับทีส่ ำมำรถลงทุนได้เกิน
กว่ำร้อยละหกสิบของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ฉ) หน่วยของโครงกำรจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศที่ออกหรือเสนอขำยในต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไข
ทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตำม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)

ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
(ก) ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลำชำระหนี้เกินกว่ำสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วนั ที่ออก
ตรำสำรและมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
1. มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตรำสำรมีสิทธิ ในกำรเลื่อนหรืองดกำรชำระหนี้ตำมตรำสำร หรือมีสิทธิในกำรเลื่อนหรืองดกำร
จ่ำยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตำมตรำสำร
2. มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจำกผู้ออกตรำสำรด้อยกว่ำเจ้ำหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้
แต่ดีกว่ำเจ้ำหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นหุ้นสำมัญของผู้ออกตรำสำร
(ข) ตรำสำรหนีท้ ี่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีกำรเลิกบริษัท (perpetual bond)
(ค) ตรำสำรหนี้ที่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำอันดับทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade bond) หรือไม่มีกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (unrated bond)
(ง) หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตรำสำรอื่นที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง
(จ) ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
(ฉ) ตรำสำรหนี้ที่ออกหรือเสนอขำยในต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับตรำสำรหนี้ตำม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ
(จ)
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ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็น IC ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 สามารถทาได้
ประเภทธุรกรรมที่สามารถทาได้
ประเภท
การได้รับความเห็นชอบ

แนะนาการลงทุน

วางแผนการลงทุน

ตราสารหนี้1

กองทุน2

ตราสารทุน

สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า

(Asset
Allocation)

1. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตลำดทุน

✓

✓

✓

✓

−

2. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์

✓

✓

✓

3. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตรำสำรหนี้

✓

−

−

−

−

4. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนกองทุน

−

✓

−

−

−

5. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตรำสำรทุน

−

−

✓

−

−

6. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

−

−

−

✓

−

7. ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนสินค้ำเกษตร

−

−

−

✓3

−

8. เจ้ำหน้ำที่จัดกำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร

−

−

−

✓3

−

−

หมำยเหตุ ตรำสำรหนี้ หมำยควำมว่ำ ตรำสำรหนี้ทุกประเภท และศุกูก
2
กองทุน หมำยควำมรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกัน
3
ผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนสินค้ำเกษตร หรือเจ้ำหน้ำที่จดั กำรกำรซื้อขำยด้ำนสินค้ำเกษตร มีธุรกรรมที่สำมำรถทำได้ ได้แก่
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่จำกัดเฉพำะสินค้ำเกษตร

6
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2. การขอความเห็นชอบ
2.1 การขอความเห็นชอบเป็น IC ต้องมีคุณสมบัติอะไร
ตอบ
(1) ผู้ที่ขอควำมเห็นชอบส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และทดสอบผ่ำน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีทเี่ ป็นหลักสูตร paper ผลสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่น
คำขอ
หลักสูตรที่ต้องทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC และ IP
หลักสูตรที่ต้องทดสอบ
Paper P1 : ผู้แนะนำกำร
ลงทุนตรำสำรทั่วไป
Paper P2 : ควำมรู้เกี่ยวกับ
ตรำสำรที่มีควำมซับซ้อน
( ตรำสำรหนี้และกองทุน)
Paper P3 : ควำมรู้เกี่ยวกับ
ตรำสำรที่มีควำมซับซ้อน
(สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ)

IC ตราสาร
ทั่วไป

IC ตราสารซับซ้อน
ประเภท 1

IC ตราสารซับซ้อน
ประเภท 2

IC ตราสารซับซ้อน
ประเภท 3

IP ผู้วางแผน
การลงทุน























CFP module 1 :
พื้นฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน
ภำษี จรรยำบรรณ



CFP module 2 :
กำรวำงแผนกำรลงทุน
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(2) ผู้ทใี่ ช้ผลทดสอบหลักสูตรเก่ำ จะสำมำรถขอควำมเห็นชอบเป็น IC plain ได้เท่ำนั้น โดยผลสอบต้อง
มีอำยุไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
ประเภท IC

คุณสมบัติ

ผลการทดสอบหลักสูตรเก่า
Paper 1 : หลักสูตรผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์

ผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรทั่วไป
(IC plain)

ผู้แนะนำกำรลงทุน
ตรำสำรซับซ้อน
ประเภท 1

Paper 2 : หลักสูตรผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ +
Paper 13 : หลักสูตรเพิม่ ธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์
Paper 3 : หลักสูตรผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตรำสำรหนี้ +
บุคคลทั่วไป
Paper 10 : หลักสูตรเพิม่ ธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้)
(จบ ป.ตรี)
Paper 4 : หลักสูตรผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนกองทุน +
Paper 11: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนกองทุน)
Paper 5 : หลักสูตรผู้แนะนำกำรลงทุนด้ำนตรำสำรทุน +
Paper 12 : หลักสูตรเพิม่ ธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรทุน)
Paper 10: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้)
Paper 8 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนกองทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้
ผู้แนะนำกำรลงทุน ด้ำน
ด้ำนตรำสำรทุน ด้ำนสัญญำฯ) +
ตรำสำรหนี้
Paper 9 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนตรำสำรทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้
ด้ำนกองทุน ด้ำนสัญญำฯ)
Paper 11 : หลักสูตรเพิม่ ธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนกองทุน)
Paper 7: หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนตรำสำรหนี้ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนกองทุน
ผู้แนะนำกำรลงทุน ด้ำน
ด้ำนตรำสำรทุน ด้ำนสัญญำฯ) +
กองทุน
Paper 9 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนตรำสำรทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้
ด้ำนกองทุน ด้ำนสัญญำฯ)
Paper 12 : หลักสูตรเพิม่ ธุรกรรมด้ำนหลักทรัพย์ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรทุน)
Paper 7 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนตรำสำรหนี้ (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนกองทุน
ผู้แนะนำกำรลงทุน ด้ำน
ด้ำนตรำสำรทุน ด้ำนสัญญำฯ) +
ตรำสำรทุน
Paper 8 : หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้ำนกองทุน (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้ำนตรำสำรหนี้
ด้ำนตรำสำรทุน ด้ำนสัญญำฯ)
หลักสูตรต่ำงประเทศ Paper 17 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนหลักทรัพย์และด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เช่น CFA ระดับ 1 ขึ้น Paper 18 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนหลักทรัพย์
ไป หรือ FRM
Paper 19 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
Paper 23 : หลักสูตรกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำรให้คำแนะนำกำรลงทุนที่เหมำะสม

2.2 ถ้ามีผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA, CFA, FRM หรือ CFP สามารถนามายื่นขอความเห็นชอบ IC
ได้หรือไม่
ตอบ ได้
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ประเภท IC
IP

หลักสูตรที่ทดสอบผ่าน
CISA ระดับ 3
CFA ระดับ 3

CFP (หลักสูตรในประเทศ)

CFP (หลักสูตรต่ำงประเทศ)

IC complex 1

CISA ระดับ 1 ขึ้นไป
CFA ระดับ 1 ขึ้นไป

FRM

หลักสูตรที่ต้องทดสอบ/อบรมเพิ่มเติม
ทดสอบผ่ำนหลักสูตร paper E1 (ควำมรู้เฉพำะ
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และกำรให้คำแนะนำกำรลงทุนที่เหมำะสม) หรือ
มีใบอนุญำตผู้แนะนำกำรลงทุน หรือนักวิเครำะห์
กำรลงทุน
อบรมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ได้แก่ (รหัส
S15703) และ (รหัส S15704) หรือ ทดสอบผ่ำน
หลักสูตร paper P3 (ควำมรู้เกี่ยวกับตรำสำรที่มี
ควำมซับซ้อน (สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ))
1. ทดสอบผ่ำนหลักสูตร paper E1 และ
2. อบรมควำมรู้ด้ำนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ได้แก่
(รหัส S15703) และ (รหัส S15704) หรือ ทดสอบ
สอบผ่ำนหลักสูตร P3
ทดสอบผ่ำนหลักสูตร paper E1 หรือ
มีใบอนุญำตผู้แนะนำกำรลงทุน หรือนักวิเครำะห์
กำรลงทุน

2.3 จะทดสอบหลักสูตรของ TSI เพื่อขอความเห็นชอบเป็น IC ต้องติดต่อใคร
ตอบ 1. สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (http://www.ati-asco.org)
ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 203-204
2. สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) (www.aimc.or.th/center)
ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ ดูได้ที่
https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=professional_ic&innerMenuId=30
2.4 หลังทดสอบผ่านหลักสูตรของ TSI ต้องรอกี่วันจึงจะขอความเห็นชอบได้
ตอบ ประมำณ 4 วันทำกำรหลังจำกทดสอบผ่ำน
ตรวจผลทดสอบว่ามาแล้วหรือไม่ ผ่านระบบ ORAP
เลือก menu P5
2.5 ขอความเห็นชอบอย่างไร
ตอบ ยื่นแบบคำขอควำมเห็นชอบฯ online ผ่ำนระบบ ORAP (www.sec.or.th/orap) และ
ชำระค่ำธรรมเนียม
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โปรดคลิก เพื่อดูขั้นตอนขอความเห็นชอบ
***มีปัญหำกำรใช้ระบบ ORAP/ ลืม password /upload เอกสำรไม่ได้ โทรศัพท์ 1207 กด 3
หรือ e-mail : helpdesk@sec.or.th
2.6 ค่าธรรมเนียมขอความเห็นชอบเท่าไหร่
ตอบ 2,140 บำท (รวม vat)
2.7 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบได้ที่ไหน
ตอบ ชำระผ่ำนธนำคำรพำณิชย์เท่ำนั้น วิธีชำระค่ำธรรมเนียมตำมในใบแจ้งเรียกเก็บเงิน
**เมื่อ ก.ล.ต. ได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail
2.8 จะรับใบเสร็จชาระค่าธรรมเนียมได้อย่างไร
ตอบ สำมำรถเลือกรับใบเสร็จได้ 2 ช่องทำง คือ
(1) กรณีให้ส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ ตำมชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่ำนได้ระบุไว้ในแบบคำขอควำม
เห็นชอบ โดยใช้เวลำประมำณ 2 สัปดำห์ หลังจำกที่ท่ำนชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว
(กรุณำระบุ ชื่อ-นำมสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน)
(2) กรณีมำรับด้วยตนเอง (2 วันทำกำร หลังจำกวันที่ชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว) โดยท่ำน
ต้องระบุไว้ในชื่อ-ที่อยู่ ในกำรนำส่งทำงไปรษณีย์ว่ำ “จะมำขอรับใบเสร็จรับเงินที่
ก.ล.ต.” โดยมำรับได้ที่ที่ทำกำรของ ก.ล.ต. ชั้น 13 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. ได้ตั้งแต่เวลำ 13.00-15.30 น. ในวันทำกำรของ ก.ล.ต.
“หำกท่ำนไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ ในแบบคำขอควำมเห็นชอบไม่สมบูรณ์ ทำให้
ไม่สำมำรถจัดส่งใบเสร็จรับเงินทำงไปรษณีย์ได้ สำนักงำนขอไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ โดย
ท่ำนต้องมำรับใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำกำรของ ก.ล.ต.”
2.9 จะทราบผลการขอความเห็นชอบเมื่อไหร่
ตอบ สำนักงำนจะอนุมัติคำขอควำมเห็นชอบ ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันที่ยื่นแบบคำขอ
ฯ และชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว
**ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน email ที่ท่านระบุไว้ในแบบคาขอฯ หรือ
สามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ที่
License Check

หรือ

ระบบ ORAP

2.10 การให้ความเห็นชอบมีอายุกี่ปี
ตอบ มีอำยุ 2 ปีปฏิทิน โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจำกปีที่ได้รับควำมเห็นชอบ เช่น ได้รับควำม
เห็นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 ควำมเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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2.11 ต้องการหลักฐานรับรองความเป็น IC ต้องทาอย่างไร
ตอบ
พิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบ ORAP เลือก menu P6 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
3.1 ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ IC ได้เมื่อไหร่ และทาอย่างไร
ตอบ
3.1.1 ยื่นคำขอต่ออำยุผ่ำนระบบ ORAP ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน – 15 ธันวำคม ของปีที่
กำรให้ควำมเห็นชอบจะสิ้นสุด และชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุฯ 1,070 บำท (รวม vat)
3.1.2 IC ที่จะต่ออำยุ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) อบรมหลักสูตร refresher 15 ชั่วโมง ในรอบระยะเวลำ 2 ปีปฏิทิน เช่น
ถ้ำกำรให้ควำมเห็นชอบสิ้นสุด 31 ธันวำคม 2563 ต้องอบรมในช่วงปี 2562-2563
(โดยปกติ ข้อมูลกำรอบรมจะเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ของ ก.ล.ต. ในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจำกเดือนที่ท่ำนอบรม เช่น อบรมเดือนกุมภำพันธ์ ข้อมูลจะเข้ำระบบประมำณวันที่ 15 เดือนมีนำคม)
ตรวจสอบชั่วโมงอบรมผ่านระบบ ORAP เลือก menu P5
ท่ำนสำมำรถติดต่อเพื่อขออบรมหลักสูตร refresher ได้ทสี่ ถำบันฝึกอบรมที่อยู่
ในลิงค์นี้ https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html
(2) ศึกษำเพิ่มเติม เช่น CISA , CFA ในรอบ 2 ปีปฏิทิน
ส่งผลสอบให้ ก.ล.ต. พิจารณาผ่านระบบ ORAP เลือก menu P2
ก.ล.ต. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำผ่ำนอีเมลภำยใน 5 วันทำกำร
เมื่อมีผลอบรมหลักสูตร refresher Course 15 ช.ม. หรือผลกำรศึกษำเพิ่มเติม เช่น CISA / CFA
ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว จึงจะสำมำรถยื่นแบบคำขอต่ออำยุในระบบ ORAP ได้

3.1.3 เมื่อชำระค่ำธรรมเนียม 1,070 บำท (รวม vat) แล้ว จะถือว่ำได้รับกำรต่ออำยุ
โดยไม่ต้องนำส่งเอกสำรหรือหลักฐำนให้ ก.ล.ต. อีก
คลิก เพื่อดูรายละเอียดของขั้นตอนการต่ออายุ
คำเตือน
กรณีที่ท่ำนไม่ยื่นคำขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบและชำระค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่กำหนด
กำรให้ควำมเห็นชอบของท่ำนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม ของปีนั้น และหำกท่ำนประสงค์จะเป็น IC ต่อ
ท่ำนจะต้องมำยื่นขอควำมเห็นชอบใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
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4. ตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
License Check

หรือ

ระบบ ORAP

5. migration สาหรับ IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ / IP ที่ได้รับความเห็นชอบก่อนปี 2561
ในช่วงปี 2561 – 2563
- ยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมขอบเขตของ IC ตลำดทุน/IC หลักทรัพย์ หรือ IP ได้เช่นเดิม
- มีหน้ำที่อบรมเพื่อ migrate เป็น IC ตรำสำรซับซ้อน ดังนี้
ประเภท IC ที่มี
- IC ตลำดทุน หรือ
- IC หลักทรัพย์+IC สัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

ประเภท IC ที่
ต้องการ migrate
IC complex 1

IP ที่ได้รับควำมเห็นชอบก่อนปี 2561 ก็ต้องอบรม
หลักสูตร migration เช่นเดียวกับ IC ตลำดทุน
IC หลักทรัพย์

IC complex 2

อบรมหลักสูตร migration

ทดสอบผ่านหลักสูตร
หรือ

1. ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม/
ตรำสำรหนี้
ที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำม
ซับซ้อน
2. ควำมรู้เกี่ยวกับสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำ

- สอบ P2 : ควำมรู้เกี่ยวกับตรำสำรที่
มีควำมซับซ้อน (ตรำสำรหนี้และ
กองทุน) + P3 : ควำมรู้เกี่ยวกับตรำ
สำรที่มีควำมซับซ้อน (สัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ)

ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม/
ตรำสำรหนี้
ที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำม
ซับซ้อน

สอบ P2 : ควำมรู้เกี่ยวกับตรำสำรที่
มีควำมซับซ้อน (ตรำสำรหนี้และ
กองทุน)

หมำยเหตุ 1. กรณีผู้แนะนำกำรลงทุน หรือผู้วำงแผนกำรลงทุน ทีม่ ำจำกคุณสมบัตผิ ู้บริหำร/ผู้จดั กำรกองทุน/
CFA/CISA/FRM/CFP จะได้รับกำร migration ให้อัตโนมัติโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561
2. ผู้ที่อบรมหลักสูตร migration หรือทดสอบผ่ำนหลักสูตร P2, P3 แล้ว ก.ล.ต. จะ migrate ใบอนุญำตให้
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นเอกสำรใด ๆ ให้ ก.ล.ต.

คาเตือน
ถ้ำไม่อบรมหลักสูตร migration ในช่วงปี 2561-2563 จะเกิดอะไรขึ้น?
- กรณี IC ตลำดทุน/IC หลักทรัพย์ จะถูกปรับเป็น IC ตรำสำรทั่วไป
- กรณี IP จะวำงแผนกำรลงทุนได้เฉพำะผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่ไม่มีควำมซับซ้อนเท่ำนั้น
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6. ผู้ที่เคยเป็น IC ตลาดทุน/IC หลักทรัพย์ และการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดมาแล้วไม่เกิน 5 ปีในวันที่ยื่น
ขอความเห็นชอบเป็น IC ใหม่ สามารถขอความเห็นชอบเป็น IC ได้หรือไม่
ตอบ ทำได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. อบรม refresher course 15 ชั่วโมง กรณีที่มีกำรอบรม refresher course มำอย่ำงต่อเนื่องทุก
รอบ 2 ปีปฏิทิน หรือ
2. อบรม full course 30 ชั่วโมง และหลังอบรมต้องมีผล post test ผ่ำนอย่ำงน้อย 60% (กรณีที่
ไม่ได้อบรม refresher course อย่ำงต่อเนื่องทุก 2 ปีปฏิทิน)
สำมำรถติดต่อหน่วยงำนจัดอบรม ดังนี้
(1) สถำบันฝึกอบรม สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) (http://www.ati-asco.org)
ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 203-204, e-mail: examination@ati-asco.org
(2) สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน (AIMC) (www.aimc.or.th/center)
ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th
เมื่อผลอบรมเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ของ ก.ล.ต. ท่ำนจึงจะสำมำรถยื่นขอควำมเห็นชอบเป็น IC plain,
IC complex 1 หรือ IC complex 2 ตำมคุณสมบัติที่ท่ำนมี ดังนี้
ประเภท IC ที่เคยเป็น
IC ตลำดทุน

IC หลักทรัพย์

หลักสูตรที่อบรม

ประเภท IC ที่สามารถขอได้

ไม่มีเนื้อหำ migration

IC plain

มีเนื้อหำ migration M1 :กองทุน
ตรำสำรหนี้ และ M2: สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ

IC complex 1

ไม่มีเนื้อหำ migration

IC plain

มีเนื้อหำ migration M1 :กองทุน
ตรำสำรหนี้

IC complex 2

(ผลอบรมจะเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ประมำณวันที่ 15 ของเดือนถัดจำกเดือนที่ท่ำนอบรม เช่น อบรมเดือน กุมภำพันธ์
ผลอบรมจะมำประมำณวันที่ 15 มีนำคม)

ยื่นผลอบรมให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบ ORAP เลือก menu P2
เมื่อ ก.ล.ต. แจ้งผลแล้ว ท่านจึงจะขอความเห็นชอบใน menu P1 ต่อไป
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7. พบปัญหาเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ/ต่ออายุ ติดต่อใคร
มีปัญหำกำรใช้ระบบ ORAP/ ลืม password /upload เอกสำรไม่ได้
ใบเสร็จหำย/ต้องกำรเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ในใบเสร็จ
ชำระเงินเกิน 2 สัปดำห์แล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่) ยังไม่ได้ปรับปรุงเมื่อยื่นคำขอ
และส่งเอกสำรให้ ก.ล.ต. แล้ว 1 สัปดำห์

โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ
e-mail : helpdesk@sec.or.th
e-mail : finance@sec.or.th
e-mail : angkanas@sec.or.th
โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ
e-mail : helpdesk@sec.or.th

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
ตอบ กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล/ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/ เบอร์โทรศัพท์/ อีเมล ไม่ต้องนำส่ง
แบบฟอร์มดังกล่ำว หรือเอกสำรอื่นใด ๆ ให้สำนักงำน โดยท่ำนต้องกรอกแบบฟอร์มกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนตัวผ่ำนระบบ ORAP ใน Menu P4 แล้วนำส่งทำงระบบ ORAP เท่ำนั้น
(1) เข้าระบบ ORAP แล้วเลือก menu P4
9. กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบและต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
ตอบ ประกำศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง คลิก

