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I. ผู้แนะนาการลงทุนและขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที่
1. ผู้แนะนาการลงทุนคือใคร?
ตอบ ผูแ้ นะนำกำรลงทุน (IC - Investment Consultant) คือ ผูท้ ี่ทำหน้ำที่แนะนำ ชักชวนให้ผลู ้ งทุน
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ หรื อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ โดย IC ต้องสังกัดสถำบันกำรเงิน เช่น บริ ษทั
หลักทรัพย์ (บล.) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (บลจ.) ธนำคำรพำณิ ชย์ และบริ ษทั ประกันชีวติ
เป็ นต้น สำหรับ IC ที่ทำงำนใน บล. มักนิยมเรี ยกกันว่ำ มำร์ เก็ตติ้ง
2. IC สามารถให้ คาแนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ ทุกประเภทหรื อไม่ ?
ตอบ IC จะสำมำรถให้คำแนะนำกำรลงทุนประเภทใดบ้ำง ขึ้นอยูก่ บั ประเภทที่ได้รับควำมเห็นชอบ
เช่น - IC ด้ำนหลักทรัพย์ สำมำรถให้คำแนะนำหุ ้น หุ น้ กู้ และกองทุนรวม
- IC ด้ำนตลำดทุน สำมำรถให้คำแนะนำทั้งหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
3. การเป็ น IC ต้ องมีคุณสมบัติอะไรบ้ าง?
ตอบ ต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ (1) หรื อ (2) ก็ได้
(1) จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี สำขำใดก็ได้ และผ่ำนกำรทดสอบควำมรู ้ตำมประเภท
ของผูแ้ นะนำ (ต้องผ่ำนกำรทดสอบมำแล้วไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยนื่ คำขอควำมเห็นชอบ)
เช่น - IC ด้ำนหลักทรัพย์ตอ้ งผ่ำนกำรทดสอบ Paper 1 (ด้ำนหลักทรัพย์)
- IC ด้ำนตลำดทุนต้องผ่ำนกำรทดสอบ Paper 1 (ด้ำนหลักทรัพย์) และ Paper 2
(ด้ำนสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ) หรื อ
(2) ผ่ำนหลักสู ตร CISA 1 หรื อ CFA 1
สำหรับ IC ประเภทอื่น กรุ ณำดูขอ้ มูลเพิม่ เติมใน คุณสมบัติของผูข้ อควำมเห็นชอบ

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ”
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4. หากไม่ ได้ จบปริญญาตรี แต่ มีประสบการณ์ ทางานจะเป็ น IC ได้ หรื อไม่ ?
ตอบ ถ้ำมีประสบกำรณ์ในงำนที่เป็ นประโยชน์เป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 4 ปี ในช่วง 7 ปี ล่ำสุ ด
สำมำรถขอควำมเห็นชอบเป็ น IC ได้ โดยต้องเป็ นประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
หรื อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรลงทุน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรให้คำแนะนำ
กำรลงทุน dealer กำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน
5. หากต้ องการสอบเป็ น IC ต้ องติดต่ อทีไ่ หน?
ตอบ ปัจจุบนั มีหน่วยงำนที่จดั สอบ 2 แห่งดังนี้
(1) ศูนย์ ความรู้ วชิ าชี พทางการเงิน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC Knowledge)
website: www.aimc.or.th/knowledge
โทรศัพท์ 0 2264 0900 ต่อ 303, 304, 305
(2) สถาบันฝึ กอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI: ASCO Training Institute)
website: www.ati-asco.org
โทรศัพท์ 0 2264 0909 ต่อ 211, 212, 213, 203, 204
II. การขอความเห็นชอบ
6. การยื่นแบบคาขอความเห็นชอบต้ องทาอย่างไร
ตอบ

สำนักงำน ก.ล.ต. ได้จดั ทำระบบรับคำขอควำมเห็นชอบ online (ORAP-Online Registration and
Approval) โดยท่ำนต้องยืน่ เอกสำรพร้อมแบบคำขอในระบบ ORAP กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พิมพ์แบบคำขอควำมเห็นชอบจำกระบบเพื่อติดรู ปถ่ำยและลงนำม scan แบบคำขอที่ลงนำม
เรี ยบร้อยแล้ว นำมำ upload เข้ำในระบบ ORAP อีกครั้ง (ในรู ปแบบไฟล์ pdf. และขนำดไม่เกิน
2 MB) หลังจำก upload เอกสำรเข้ำไปแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งเรี ยกเก็บเงินออกจำกระบบ ORAP
อีกครั้ง แล้วนำใบแจ้งเรี ยกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนำคำร หลังจำกชำระเงินเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ ง
นำส่ งเอกสำรใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. อีก
หำกมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบ ORAP กรุ ณำติดต่อ Service Desk ของก.ล.ต. โทรศัพท์
0 2695 9999 หรื อ 0 2263 6499 ต่อ 2525, 2526,2527 หรื อ email: helpdesk@sec.or.th
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สำหรับกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียม จำนวน 2,140 บำท (รวมVAT) สำมำรถพิมพ์ใบแจ้ง
เรี ยกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุ งไทยหรื อธนำคำรไทยพำณิ ชย์ โดยมีค่ำธรรมเนียม 20 บำท
โดยไม่ตอ้ งนำส่ งหลักฐำนกำรชำระเงินไปยังสำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดส่ ง
ใบเสร็ จรับเงินให้ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยูท่ ี่ท่ำนได้แจ้งไว้ภำยใน 2 สัปดำห์ (หำกใบเสร็ จรับเงิน
สู ญหำย ท่ำนสำมำรถนำใบแจ้งควำมจำกสถำนีตำรวจมำติดต่อขอรับใบเสร็ จรับเงินฉบับใหม่
ได้ที่ช้ นั 13 งำนกำรเงิน สำนักงำน ก.ล.ต.)
7. หลังจากส่ งเอกสารให้ สานักงาน ก.ล.ต. แล้วจะทราบผลเมื่อไร?
ตอบ ภำยใน 5 วันทำกำร สำนักงำนจะแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง email ตำมที่ท่ำนได้แจ้งไว้
ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบผลได้ในระบบ ORAP คลิก
โดยใส่ ชื่อ-นำมสกุล (ไม่ตอ้ งใส่ คำนำหน้ำ/ หลังชื่อเว้นวรรค 1 เคำะ) แล้วคลิกที่คำว่ำค้นหำ
8. หากต้ องการรับหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้ รับความเห็นชอบเป็ น IC แล้วจะต้ องทาอย่างไร?
ตอบ สำมำรถพิมพ์หนังสื อรับรองผ่ำนระบบ ORAP ได้ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
III. การต่ ออายุ

9. เมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ วจะต้ องต่ ออายุเมื่อไร?
ตอบ กำรให้ควำมเห็นชอบมีกำหนดเวลำ 2 ปี ปฏิทิน โดยสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคมในอีก 2 ปี ถัดไป
เช่น ได้รับควำมเห็นชอบวันที่ 15 มีนำคม 2558 ควำมเห็นชอบจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ดังนั้น จึงต้องต่ออำยุโดยยืน่ ผ่ำนระบบ ORAP ในระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน-15 ธันวำคมของปี ที่
ควำมเห็นชอบหมดอำยุ กรณี ที่ท่ำนไม่ต่ออำยุภำยในเวลำที่กำหนด สถำนะ IC จะสิ้ นสุ ดลงในวันที่
31 ธันวำคมของปี นั้น
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10. การดารงสถานะ IC มีข้อกาหนดอย่างไร
ตอบ 10.1 ท่ำนจะต้องอบรมหลักสู ตรทบทวนควำมรู ้ (refresher course) 15 ชัว่ โมง หรื อศึกษำเพิ่มเติม
แล้วยืน่ แบบขอต่ออำยุกำรเป็ น IC พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ 1,070 บำท ได้ต้ งั แต่วนั ที่
1 กันยำยน – 15 ธันวำคม ในปี ท่ำนหมดอำยุ
10.2 หำก IC ของท่ำนหมดอำยุลงไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ท่ำนสำมำรถใช้ผลอบรมหลักสู ตรทบทวน
ควำมรู ้ (refresher course) 15 ชัว่ โมงต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี หำกไม่ได้อบรมต่อเนื่องจะต้องอบรมหลักสู ตร
เตรี ยมควำมรู ้ (full course) 30 ชัว่ โมง จึงจะยืน่ ขอควำมเห็นชอบได้ใหม่ และหำก IC หมดอำยุเกิน
5 ปี ต้องเข้ำทดสอบหลักสู ตรควำมรู ้ใหม่อีกครั้ง (กรุ ณำอ่ำนข้อ 3)
11. การยื่นแบบคาขอต่ ออายุต้องทาอย่ างไร?
ตอบ ยืน่ แบบคำขอต่ออำยุในระบบ ORAP พร้อมชำระค่ำธรรมเนียม (จำนวนเงิน 1,070 บำท รวม VAT
แล้ว) โดยไม่ตอ้ งส่ งเอกสำรผลกำรอบรมต่อสำนักงำน เนื่ องจำกสำนักงำนมีกำรเชื่ อมโยงฐำนข้อมูล
กับสถำบันอบรมแล้ว สำหรับใบเสร็ จรับเงิน สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดส่ งให้ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยู่
ที่ท่ำนได้แจ้งไว้ หำกท่ำนต้องกำรใช้ใบเสร็ จรับเงินเพื่อเบิกต้นสังกัด ให้ระบุชื่อและที่อยูข่ องบริ ษทั
ต้นสังกัดในระบบ ORAP
12. หากต้ องการรับหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้ ต่ออายุเป็ น IC แล้วต้ องทาอย่างไร
ตอบ สำมำรถพิมพ์หนังสื อรับรอง ผ่ำนระบบ ORAP โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

