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เนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนข้ามกันไปมาระหว่างประเทศ  (Cross-Border) มีแนวโน้ม                 
เพ่ิมมากข้ึนโดยล าดับ หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุน ASEAN (ASEAN Capital Market Forum : ACMF)                     
จึงได้จัดท าแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค ASEAN และริเริ่มแนวคิดเรื่อง Professional Mobility1     
โดยเสนอให้มีการออก “ACMF Visa” ให้แก่บุคลากรในกลุ่ม ASEAN เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
บุคลากรที่ท าหน้าที่วิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนระหว่างกันได้โดยสะดวกขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่จัดท าโดยผู้ที่เข้าใจผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 

ส านักงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้โดยได้มีเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ลูกค้าเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2560 ได้ยอมให้ผู้แนะน าจากต่างประเทศเข้ามาให้ค าแนะน า 
แก่ลูกค้าไทยได้อยู่แล้ว โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเทศ
หรือผลิตภัณฑ์ใน ASEAN เท่านั้น2 ขณะทีย่ังมีบางประเทศใน ASEAN มีเกณฑ์ท่ียังไม่เอ้ือต่อการเคลื่อนย้าย
บุคลากรข้ามประเทศ  ดังนั้น แนวคิดในการออก ACMF Visa ภายใต้ ASEAN Professional Mobility 
Framework (“Framework”) จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ASEAN โดยรวม และส่งเสริมให้แต่ละประเทศ
ใน ASEAN มีเกณฑ์ท่ีมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึนในอนาคต 

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเกณฑ์ของประเทศไทยมีรายละเอียดบางประการทีย่ังไม่สอดคล้องกับ 
framework ที่ก าหนด ส านักงานจึงเห็นควรจัดท าเกณฑ์เพ่ือรองรับบุคลากรจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามา
วิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนในประเทศไทยโดยใช้ ACMF Visa ภายใต้ framework นี้เป็นการเฉพาะ 
โดยมีหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

1) หลักการตาม framework3 และ  
2) หลักการเพ่ิมเติมส าหรับการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย (ส านักงานจะขอรับฟัง 

ความคิดเห็นในส่วนนี้) 

                                                           
1 ภายใต้ Professional Mobility Framework ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ  
(1) การอนุญาตให้เผยแพร่บทวิเคราะห์ข้ามประเทศใน ASEAN ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งโดยหลกัการจะเน้นในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือของบทวิเคราะห์ เช่น จัดท าโดยผู้ที่ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศต้นทาง (Home 
Country) มีการเผยแพร่ให้แก่ผูล้งทุนรายย่อยในประเทศดังกล่าว และเผยแพรโ่ดยไม่มีการแกไ้ขใด ๆ จากบทวิเคราะห์
ต้นฉบับ เป็นต้น และ  
(2) การออก ACMF Visa ให้แก่บุคลากรใน ASEAN ดังมีสรุปหลักการตามเอกสารฉบับนี้    
2 ส านักงานยังคงเกณฑ์ปัจจุบันซึ่งอนุญาตให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งช่ือต่อส านักงานและเข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ได้ไม่เกิน 90 วันในปีปฏิทิน ไว้ตามเดิม  
3 Framework ได้รับการรับรองจากการประชุมผู้น า ACMF เมื่อเดือนมีนาคม 2561 

I. เหตุผลและความจ าเป็น 
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2.1 ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ ASEAN เพ่ือใช้ประกอบ 
ในการตัดสินใจลงทุนจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยตรง  

2.2 บุคลากรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง 
ในการไปท างานในประเทศภายใน ASEAN มากขึ้น 

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีทางเลือกในการจัดหาบุคลากรภายใน ASEAN ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ ASEAN โดยตรง มาให้บริการการลงทุนใน ASEAN มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการการลงทุนต่างประเทศได้ 

 
 
 

โดยที่หลักการของ ACMF Visa ตาม framework คือการอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
จากประเทศที่ยอมรับได้สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศได้  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ประเทศไทย 
ในฐานะประเทศปลายทาง (Host Country) จึงต้องมีเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นในการรับให้บุคลากรดังกล่าว
สามารถเข้ามาท าหน้าที่ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดมากนัก  อย่างไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ 
ในการท าหน้าทีภ่ายใต้ framework นี้ค่อนข้างยาว (2 ปีเทียบเท่าการที่ได้รับความเห็นชอบตามกรณีปกติ) 
ส านักงานจึงเห็นควรก าหนดแนวทางการก ากับดูแลบุคลากรดังกล่าวในขณะที่ท างานให้เหมาะสมกับ
บริบทในประเทศไทย ซึ่งมีสรุปสาระส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  
หลักการตาม framework  

3.1.1 ACMF Visa เปิดโอกาสให้แกบุ่คลากรที่มาจากประเทศใน ASEAN ที่ได้รับ 
การยอมรับสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกันได้ผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจใน Host Country เพ่ือท าหน้าที ่
วิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนใน ASEAN ตามที่ก าหนดใน Framework 
โดยประเทศใน ASEAN ที่ได้รับการยอมรับและเข้าร่วมโครงการ ACMF Visa ในระยะแรกมีจ านวน  
5 ประเทศ4 ได้แก่ 1) ไทย 2) มาเลเซีย 3) สิงคโปร์ 4) เวียดนาม และ 5) ฟิลิปปินส์ 

    ทั้งนี้ หากประเทศอ่ืน ๆ มีความพร้อมด้านกฎเกณฑ์และประสงค์จะเข้าร่วม 
Framework ในภายหลัง คณะท างานของ ACMF สามารถพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือรับประเทศนั้น 
เข้าร่วมโครงการเป็นการเพ่ิมเติมได้  
                                                           
4 มาตรการเรื่อง ACMF Visa ใช้หลักการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยประเทศของผู้ที่จะได้ ACMF Visa ได้ถูกก าหนดมาจาก
การเปรยีบเทียบกฎเกณฑ์และเนื้อหาหลักสูตรทีผู่้วิเคราะห/์ให้ค าแนะน าในประเทศนั้นต้องท าการทดสอบ 
 

III. หลักการท่ีเสนอ 

 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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3.1.2 ผลิตภัณฑ์ส าหรับโครงการในระยะแรก เริ่มด้วยหลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ 
หลักทรัพย์ประเภทหุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม (รวมถึง CIS, REIT) 

      3.1.3 การวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือการแนะน าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ASEAN    
ที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่รวมถึง 

     1) การให้ค าแนะน าลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง5 และห้ามชักชวนลูกค้าเพ่ือ 
เสนอขายผลิตภัณฑ์ (solicit) เนื่องจากการท าหน้าที่ดังกล่าวต้องด าเนินการโดยบุคลากรของผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว           

     2) การวิเคราะห์และ/หรือการให้ค าแนะน าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                    
ครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering : IPO)  

3.1.4 การออก ACMF Visa ให้แก่บุคลากรต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ามา 
ท าหน้าทีว่ิเคราะห์และให้ค าแนะน าการลงทุนไดภ้ายใต้กรอบของ Professional Mobility เท่านั้น  
ไม่รวมถึงการขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ตามกฎหมายที่เก่ียวกับการท างานของคนต่างด้าว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ 
หลักการตาม framework : 

       3.2.1 เป็นบุคลากรที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศ ASEAN ทีย่อมรับ 
และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ท าการวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน า โดยผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร 
ที่ยอมรับหรือมีคุณสมบัติอ่ืนที่เทียบเคียงได้ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศต้นทาง (home country) 
ก าหนด 
        3.2.2 ไม่ต้องทดสอบหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ีหน่วยงาน
ก ากับดูแลใน host country ก าหนดซ้ าอีก 
 

                                                           
5 การให้ค าแนะน าซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการ 
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง   

 ส านักงานจะก าหนดให้บุคลากรจากต่างประเทศภายใต้ ACMF Visa เป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่ง  
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน และจัดเป็น “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน” กลุ่มใหม่  2 ประเภท ดังนี้ 
โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และต้อง                 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอ่ืน ๆ  

1) นักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN ท าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน 
2) ผู้แนะน าการลงทุน ASEAN ท าหน้าที่ได้เฉพาะการแนะน าการลงทุนเท่านั้น 
ทั้งนี้ ในการแนะน าการลงทุนจะไม่สามารถชักชวนให้ลงทุนหรือให้ค าแนะน าเฉพาะเจาะจงได้ 
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3.3 การพิจารณาอนุญาต  
หลักการตาม framework : การพิจารณาอนุญาตเป็นแบบ Fast Track ตามท่ี

หน่วยงานก ากับดูแลใน host country ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

3.4 อายุการได้รับความเห็นชอบและการต่ออายุ 
หลักการตาม framework :   

3.4.1 Visa มีอายุการให้ความเห็นชอบครั้งแรก คือ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากับดูแลใน host country โดยหลังจากการให้ความเห็นชอบครั้งแรก 
สิ้นสุดลง อายุ Visa ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแลใน host country ก าหนด 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง   

 นอกจากการมีคุณสมบัติแล้ว บุคลากรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีประกาศก าหนดเช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และต้อง
ด ารงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
  บริษัทหลักทรัพย์ในไทยจะต้องเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบให้บุคลากรดังกล่าว โดยท าหน้าที่

ตรวจสอบรวมถึงรับรองคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด เช่นเดียวกับกรณีการขอ

ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะน าการลงทุน (กรณีมีผู้ประกอบธุรกิจต้นสังกัด) 

 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง    

 เพ่ือให้เกณฑ์มีความยืดหยุ่นในการให้บุคลากรจากต่างประเทศสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลา
ที่เหมาะสม ส านักงานมีแนวทางการพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 

1) ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเหลือ 3 วันท าการ ซึ่งจะเร็วกว่าเกณฑ์ปกต ิที่ก าหนด
ระยะเวลาอนุญาต 5 วันท าการ  

2) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าวต่อส านักงานล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันท าการ เช่นเดียวกับการให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์
ต่างประเทศตามเกณฑ์ปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรจากต่างประเทศอาจมีการเข้าและออกได้บ่อยครั้ง
ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ   

 

 ก าหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบและการขอต่ออายุ ซึ่งจะต่างจาก 
เกณฑ์ปกติท่ีก าหนดค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบค าขอละ 2,000 บาท และการขอต่ออายุ 
ที่ค าขอละ 1,000 บาท 
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3.4.2 ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบใน host country สามารถขอ 
ต่ออายุจากหน่วยงานก ากับดูแลได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากต่างประเทศ  
และปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่อง Continuous Professional Education ตามที่หน่วยงานก ากับดูแลใน home 
country ก าหนด โดยไม่ต้องท าตามเกณฑ์ของ host country ซ้ าอีก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

3.5 การปฏิบัติหน้าที่ 
หลักการตาม framework :   
3.5.1 การเคลื่อนย้ายข้ามไปมาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้ ACMF Visa สามารถ                

ท าได้ทั้งในลักษณะ physical presence (Fly in - Fly out) หรืออยู่ในลักษณะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
skype เป็นต้น 

3.5.2 ผู้ที่ได ้ACMF Visa สามารถให้บริการได้ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย (retail investors) 
และไม่ใช่รายย่อย (non-retail investors) โดยในการให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย ผู้ที่ได้ ACMF Visa   
ต้องสังกัดผู้ประกอบธุรกิจอย่างน้อย 1 แห่ง โดยสามารถเปลี่ยนสังกัดได้ และไม่จ าเป็นต้องเป็นพนักงาน
ประจ าของบริษัทนั้น ๆ (full time employee) ส่วนการให้บริการผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย เนื่องจาก 
บางประเทศอาจได้รับการยกเว้นเรื่องการใช้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการกลุ่มดังกล่าวไว้ ดังนั้น 
framework นี้ จึงก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับการให้บริการผู้ลงทุนรายย่อยเท่านั้น 

 
 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง    

 ผู้ที่ได้ ACMF Visa (ในที่นี้ คือนักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN / ผู้แนะน าการลงทุน ASEAN ในประเทศ
ไทย) สามารถขอต่ออายุความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในประเภทเดิมได้ต่อเนื่องไป โดยอายุความเห็นชอบ
ครั้งต่อ ๆ ไป คือ 2 ปีปฏิทิน (จะปรับใช้เกณฑ์ท านองเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน)  
ตัวอย่าง  
➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 1 (2 ปี ตาม framework) :  

- วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2564  
 

➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 2 (2 ปีปฏิทิน) : มีผลตั้งแต่การได้รับความเห็นชอบให้ต่ออายุ  
และให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป 
- วันที่ 1 เมษายน 2565 - สิ้นปี 2567  

 

➔ อายุความเห็นชอบครั้งที่ 3 (2 ปีปฏิทิน):  
- วันที่ 1 มกราคม 2568 – สิ้นปี 2569 
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3.5.3 ผู้ประกอบธุรกิจใน host country มีหน้าที่ติดตามและรับผิดชอบการท าหน้าที่
ของผู้ที่ได้ ACMF Visa ในช่วงที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเกณฑ์การก ากับ
ดูแล เช่น หน้าที่ของบุคลากรและผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น ให้เป็นไปตามทีห่น่วยงานก ากับดูแลใน host 
country ก าหนด 6  

 

 

 

 

 

 
 

3.6 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
6 ส านักงานก าหนดให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
7 จากเดิมที่ก าหนดให้ผู้ที่สามารถให้บริการลงทุนต่างประเทศได้มี 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของไทย 
ที่ต้องอบรมความรูเ้รื่องอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) บุคลากรจากต่างประเทศท่ีผู้ประกอบธรุกิจแจ้งช่ือต่อส านักงานและ 
เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ไม่เกิน 90 วันในปีปฏิทิน 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง  

 การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ 
     เมื่อบุคลากรดังกล่าวขาดคุณสมบัติโดยไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากประเทศ                       
ที่ได้รับการยอมรับแล้ว อีกทั้งหากพบว่าบุคลากรดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีการต่ออายุ 
ความเห็นชอบตามที่ส านักงานก าหนด ก็มีผลท าให้การได้รับความเห็นชอบของบุคลากรดังกล่าวสิ้นสุดลง
ได้เช่นเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน 

 

หลักการเพิ่มเติมที่เสนอปรับปรุง  

 แม้ว่าส านักงานมีเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
อยู่แล้วก็ตาม แต่เกณฑ์ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการโดยบุคลากรจากต่างประเทศภายใต้ 
framework ได้ครบทุกเรื่อง ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดหลักการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
framework เช่น 

     1) เพ่ิมให้บุคลากรจากต่างประเทศท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ASEAN / ผู้แนะน า 
การลงทุน ASEAN เป็นผู้ที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ/หรือแนะน าการลงทุน 
แก่ลูกค้า ภายใต้การมอบหมายของผู้ประกอบธุรกิจไทยได้ 
     2)  ผลิตภัณฑ์ที่บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 1) จะท าการวิเคราะห์ และ/หรือให้ค าแนะน าได้ 
ให้เป็นไปตาม framework ก าหนด ซึ่งในชั้นนี้ คือ หลักทรัพย์ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และ
กองทุนรวม (รวมถึง CIS, REIT) 

 
 

 

๗ 
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เร่ือง การวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนโดยบุคลากรจากต่างประเทศ  
ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  บริษัทประกันชีวิต 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : juthaporn@sec.or.th หรือ witchulada@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

../juthaporn@sec.or.th
../witchulada@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนโดยบุคลากร
จากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ทีป่ระสงค์จะได้ ACMF Visa ใหข้อความเห็นชอบเป็น “บุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน” ได้แก่      
   1.1 นักวิเคราะห์การลงทุน ASEAN และ/หรือ 
   1.2 ผู้แนะน าการลงทุน ASEAN 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……..…………………………………..…. 
…………………………………………………………….....................................…………..……………………………..…. 
…………………………………………………………….....................................……………………..…………………..…. 

 
2. คุณสมบัต ิ(เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปัจจุบัน) 
บุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีประกาศก าหนด โดยจะพิจารณาตั้งแต่
ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบและตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประเทศไทย 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……………………………..…………..…. 
…………………………………………………………….....................................…………………………………..……..…. 

 …………………………………………………………….....................................…………………………..……………..….. 

 
3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ Fast Track 
    3.1 ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตจาก 5 วันท าการ เหลือ 3 วันท าการ 
    3.2 ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งแต่งตั้งและสิ้นสุดการแต่งตั้งต่อส านักงาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……………………………………..…..…. 
…………………………………………………………….....................................…………………..……………………..…. 

 ….………………………………………………………….....................................………………………………….……..….. 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนโดยบุคลากร
จากต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

4. การยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอความเห็นชอบ และการขอต่ออายุ                            
การให้ความเห็นชอบ  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……..…………………………………...…. 
…………………………………………………………….....................................…………..……………………….……..…. 

 .…………………………………………………………….....................................……………………..…………………..…. 

 
5. ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ (เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ปัจจุบัน) 
หลังจากการให้ความเห็นชอบครั้งแรกตาม framework หลักท่ีก าหนด 2 ปี 
ส้ินสุดลง ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบครั้งต่อ ๆ ไป คือ 2 ปีปฏิทิน  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………........................................………………..…………. 
……………………………………………………………………………........................................………………..…………. 
……………………………………………………………………………........................................………………..…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนโดยบุคลากรจาก
ต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

 
7. การให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 

   1) เพิ่มให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์ ASEAN / ผู้แนะน า 
 การลงทุน ASEAN ให้บริการการวิเคราะห์ และ/หรือแนะน าการลงทุน   
 แก่ลูกค้าภายใต้การมอบหมายของผู้ประกอบธุรกิจไทยได้ 
   2) ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 1) ท าการวิเคราะห์ และ/หรือให้
ค าแนะน าหลักทรัพย์ท่ีไม่ซับซ้อน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน    
รวม (รวมถึง CIS, REIT) ได้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……..…………………………………...…. 
…………………………………………………………….....................................…………..……………………….……..…. 
.…………………………………………………………….....................................……………………..…………………..…. 

 

 

 

 

6. เกณฑ์การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ (เหมือนเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจ 
ตลาดทุนปัจจุบัน) เมื่อ 
   1) ขาดคุณสมบัติ โดยไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจาก
ประเทศใน ASEAN ที่ยอมรับ หรือ 
   2) มีลักษณะต้องห้าม หรือ 
   3) ไม่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………….....................................……..…………………………………...…. 
…………………………………………………………….....................................…………..……………………….……..…. 

 .……………………………………………………………......................................……………………..…………………..…. 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดหลักการการวิเคราะห์หรือให้ค าแนะน าการลงทุนโดยบุคลากรจาก
ต่างประเทศ ภายใต้ ASEAN Professional Mobility Framework ในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

8. อ่ืน ๆ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
…………………………………………………………………………………….................................………..……….....…. 
 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


