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- ฉบบัประมวล - 
 

ประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ที่ กส. 1/2562 

เร่ือง  การจดัท าบทวเิคราะหแ์ละคุณสมบตันิกัวเิคราะห ์

--------------------------------------------------------- 
 

เพื่อใหบ้ริษทัหลกัทรพัยม์ีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน รวมถึงการรกัษาและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ คุณภาพของ

นกัวเิคราะหแ์ละบทวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 

 

โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

ขอ้ 9 และ ขอ้ 54 โดยความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคมบริษทัหลกัทรพัย์

ไทยจงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี่ยวกบัการจดัท าบทวเิคราะหแ์ละคุณสมบตันิกัวเิคราะห ์เพือ่ใหส้มาชกิสมาคมถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

 

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิ 

(1) ประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย  เรื่อง เกณฑก์ารรกัษาและพฒันาคุณภาพของนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์

และบทวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2555  

(2) หนงัสือสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย ที่ บล. 270/2558 เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์

ทีเ่กี่ยวเนื่องกบันกัวเิคราะหแ์ละบทวเิคราะห ์

 

ขอ้ 2 ในประกาศนี้ 

“ส  านกังาน ก.ล.ต.” หมายความวา่ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายความวา่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

“สมาคม”  หมายความวา่ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

“สมาชกิ” หมายความวา่ บรษิทัหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยท์ีใ่หบ้ริการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 

“บทวเิคราะห”์ หมายความวา่ บทวเิคราะหห์ลกัทรพัยป์จัจยัพื้นฐาน 

“นกัวเิคราะห์
1
” หมายความวา่ นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ 

“หลกัทรพัย”์ หมายความวา่ หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุ โดยไมร่วมถงึใบส าคญัแสดง

สทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ ์และใบส าคญัแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 

 

                                                 
1
 นิยามนกัวเิคราะหย์กเลกิและแกไ้ขโดย ประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที่ กส. 2/2563 เรื่อง การจดัท าบทวเิคราะหแ์ละคุณสมบตันิกัวเิคราะห ์(ฉบบัที ่2) 

ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2563 
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ขอ้ 3 สมาชิกตอ้งจดัใหม้บีทวเิคราะห ์เพือ่ประกอบการใหบ้ริการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ก่ลูกคา้โดยตอ้งจดัท าบทวเิคราะห ์

(Full Report) ไม่นอ้ยกว่า 30 บริษทัต่อปี ซึง่สามารถเป็นบทวเิคราะหท์ีจ่ดัท  าขึ้นเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการ

ในการจดัท าบทวเิคราะห ์ 

 

ขอ้ 4 บทวเิคราะหท์ีจ่ดัท  าขึ้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัท าตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าบทวเิคราะหท์ีม่คีุณภาพของสมาคมนกัวเิคราะห์

การลงทนุก าหนด  

 

ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งจดัใหม้นีกัวเิคราะหซ์ึง่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามที่สมาคมนกัวเิคราะหก์ารลงทุนก าหนดอย่างนอ้ย 4 คน

โดยตอ้งสงักดัอยู่ในฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัยข์องสมาชิก ท ัง้นี้ ใหน้บัรวมนกัวิเคราะหท์างเทคนิคเป็นนกัวิเคราะหต์ามขอ้นี้ ได  ้

โดยอนุโลม  

2
ในกรณีที่สมาชิกมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในการจดัท าบทวเิคราะห ์สมาชิกสามารถนบัรวมจ านวน

นกัวเิคราะหก์ารลงทุนทีส่งักดักบับุคคลอื่นซึ่งเป็นผูร้บัด าเนินการดงักลา่วเป็นนกัวเิคราะหต์ามวรรคหนึ่งได ้แต่ตอ้งก ากบัดูแลให ้

บคุคลดงักลา่วปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าบทวเิคราะหแ์ละคุณสมบตันิกัวเิคราะหต์ามขอ้ 4  

ในกรณีที่สมาชิกมีจ  านวนนกัวเิคราะหไ์ม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ใหส้มาชิกจดัใหม้ี และด าเนินการ

แต่งตัง้นกัวเิคราะหใ์หค้รบภายในระยะเวลา 6 เดอืน นบัแต่วนัทีม่จี  านวนนกัวเิคราะหก์ารลงทนุนอ้ยกวา่ทีก่  าหนดไว ้ในกรณีทีม่เีหตุ

จ  าเป็นและสมควร ทีไ่ม่สามารถจดัใหม้แีละด าเนินการแต่งตัง้นกัวเิคราะหต์ามระยะเวลาดงักลา่วได ้ใหส้มาชิกขอผ่อนผนัพรอ้มท ัง้

ชี้แจงเหตผุลเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อสมาคม ก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการแต่งตัง้นกัวเิคราะหด์งักลา่ว 

ในการพจิารณาค าขอผ่อนผนั สมาคมจะพจิารณาจาก 2 ปจัจยั ดงัต่อไปนี้ 

(1) เหตทุีท่  าใหส้มาชกิมจี  านวนนกัวเิคราะหไ์มค่รบตามทีก่  าหนด ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไดแ้ก่ 

(ก) เหตจุากการจา้งแรงงาน เช่น ไมม่กีารต่อสญัญา บคุลากรลาออก หรอืถกูใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ 

(ข) เหตุจากการจดัหาบุคลากร เช่น ไม่สามารถมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการได ้หรือสามารถ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูร้บัด าเนินการ แต่ไมค่รบจ านวนตามทีก่  าหนด เป็นตน้ 

(ค) เหตจุ  าเป็นอืน่ทีไ่มอ่าจกา้วลว่งได ้เช่น บคุลากรเสยีชวีติ เป็นตน้ 

(2) สมาชิกไดด้  าเนินการจดัหานกัวเิคราะหเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ าหนดแลว้ แต่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑไ์ด ้เช่น สมาชกิรบัสมคัรนกัวเิคราะหแ์ลว้ แต่ไมม่ผูีส้มคัร หรอืมผูีส้มคัร แต่คุณสมบตัไิมผ่่านการ

พจิารณา หรอืคุณสมบตัผิ่านการพจิารณา แต่จดัหาไดไ้มค่รบตามจ านวนทีก่  าหนด เป็นตน้ 

ท ัง้นี้ สมาคมจะแจง้ผลการพจิารณาแก่สมาชิกภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอผ่อนผนัและเหตผุลถูกตอ้งครบถว้น 

โดยจะพจิารณาขยายระยะเวลาขอผ่อนผนัตามเหตอุนัสมควร แต่สูงสุดไมเ่กนิ 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัสิ้นสุดทีส่มาชกิตอ้งจดัใหม้แีละ

ด าเนินการแต่งตัง้นกัวเิคราะหใ์หค้รบตามจ านวนทีก่  าหนด 

กรณีสมาชิกยื่นค าผ่อนผนัตามขอ้ 5 วรรคสาม ใหถ้อืว่ายงัไม่ขดัต่อประกาศนี้  จนกว่าสมาคมจะแจง้ถงึผลการ

พจิารณานัน้ 

 

ขอ้ 6 สมาชกิตอ้งจดัท าทะเบยีนรายชื่อและจ านวนหลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัจดัท าบทวเิคราะห ์ 

                                                 
2 ความในขอ้ 5 วรรคสอง และวรรคสาม ยกเลกิและแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที่ กส. 2/2563 เรื่อง การจดัท าบทวเิคราะหแ์ละ

คุณสมบตันิกัวเิคราะห ์(ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2563 
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ขอ้ 7 ใหบ้รรดาประกาศ แนวทางการการปฏบิตังิาน ค าส ัง่ และหนงัสอืเวยีน ทีส่มาคมออกหรอืวางแนวปฏบิตัซิึง่ใชบ้งัคบั

อยู่ก่อนวนัทีป่ระกาศนี้ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดแหง่ประกาศนี้  

 

ประกาศนี้มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่9 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

   

  ประกาศ ณ วนัที ่1 เมษายน 2562         

   

 

 

 (นางภทัธีรา  ดลิกรุ่งธีระภพ) 

        นายกสมาคม 


