- ฉบับประมวล ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
ที่ กส. 1/2562
เรื่อง การจัดทาบทวิเคราะห์และคุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์
--------------------------------------------------------เพื่อให้บริษทั หลักทรัพย์มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คุณภาพของ
นักวิเคราะห์และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง มาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และผู ป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 9 และ ข้อ 54 โดยความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์
ไทยจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาบทวิเคราะห์และคุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์ เพือ่ ให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย เรื่อง เกณฑ์การรักษาและพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
(2) หนังสือ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย ที่ บล. 270/2558 เรื่อ ง ซักซ้อ มความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับนักวิเคราะห์และบทวิเคราะห์
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“สมาชิก” หมายความว่า บริษทั หลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทใ่ี ห้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
“บทวิเคราะห์” หมายความว่า บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ปจั จัยพื้นฐาน
“นักวิเคราะห์1” หมายความว่า นักวิเคราะห์การลงทุน
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยไม่รวมถึงใบสาคัญแสดง
สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ และใบสาคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
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นิยามนักวิเคราะห์ยกเลิกและแก้ไขโดย ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 2/2563 เรื่อง การจัดทาบทวิเคราะห์และคุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
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ข้อ 3 สมาชิกต้องจัดให้มบี ทวิเคราะห์ เพือ่ ประกอบการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยต้องจัดทาบทวิเคราะห์
(Full Report) ไม่นอ้ ยกว่า 30 บริษทั ต่อปี ซึง่ สามารถเป็ นบทวิเคราะห์ทจ่ี ดั ทาขึ้นเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการ
ในการจัดทาบทวิเคราะห์
ข้อ 4 บทวิเคราะห์ทจ่ี ดั ทาขึ้นตามข้อ 3 ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ทม่ี คี ุณภาพของสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุนกาหนด
ข้อ 5 สมาชิกต้องจัดให้มนี กั วิเคราะห์ซง่ึ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กาหนดอย่างน้อย 4 คน
โดยต้องสังกัดอยู่ในฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสมาชิก ทัง้ นี้ให้นบั รวมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็ นนักวิเคราะห์ตามข้อนี้ได้
โดยอนุโลม
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ในกรณี ท่สี มาชิกมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผู ร้ บั ดาเนินการในการจัดทาบทวิเคราะห์ สมาชิกสามารถนับรวมจานวน
นักวิเคราะห์การลงทุนทีส่ งั กัดกับบุคคลอื่นซึ่งเป็ นผูร้ บั ดาเนินการดังกล่าวเป็ นนักวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่งได้ แต่ตอ้ งกากับดู แลให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์และคุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์ตามข้อ 4
ในกรณี ท่สี มาชิกมีจานวนนักวิเคราะห์ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกจัดให้มี และดาเนินการ
แต่งตัง้ นักวิเคราะห์ให้ครบภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ทีม่ จี านวนนักวิเคราะห์การลงทุนน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ ในกรณีทม่ี เี หตุ
จาเป็ นและสมควร ทีไ่ ม่สามารถจัดให้มแี ละดาเนินการแต่งตัง้ นักวิเคราะห์ตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้สมาชิกขอผ่อนผันพร้อมทัง้
ชี้แจงเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสมาคม ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินการแต่งตัง้ นักวิเคราะห์ดงั กล่าว
ในการพิจารณาคาขอผ่อนผัน สมาคมจะพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
(1) เหตุทท่ี าให้สมาชิกมีจานวนนักวิเคราะห์ไม่ครบตามทีก่ าหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่
(ก) เหตุจากการจ้างแรงงาน เช่น ไม่มกี ารต่อสัญญา บุคลากรลาออก หรือถูกให้ออกจากงาน เป็ นต้น
(ข) เหตุจากการจัดหาบุคลากร เช่น ไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการได้ หรือสามารถ
มอบหมายให้บคุ คลอืน่ เป็ นผูร้ บั ดาเนินการ แต่ไม่ครบจานวนตามทีก่ าหนด เป็ นต้น
(ค) เหตุจาเป็ นอืน่ ทีไ่ ม่อาจก้าวล่วงได้ เช่น บุคลากรเสียชีวติ เป็ นต้น
(2) สมาชิกได้ดาเนินการจัดหานักวิเคราะห์เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์กาหนดแลว้ แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ได้ เช่น สมาชิกรับสมัครนักวิเคราะห์แล ้ว แต่ไม่มผี ูส้ มัคร หรือมีผูส้ มัคร แต่คุณสมบัตไิ ม่ผ่านการ
พิจารณา หรือคุณสมบัตผิ ่านการพิจารณา แต่จดั หาได้ไม่ครบตามจานวนทีก่ าหนด เป็ นต้น
ทัง้ นี้ สมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาแก่สมาชิกภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอผ่อนผันและเหตุผลถูกต้องครบถ้วน
โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลาขอผ่อนผันตามเหตุอนั สมควร แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิ้นสุดทีส่ มาชิกต้องจัดให้มแี ละ
ดาเนินการแต่งตัง้ นักวิเคราะห์ให้ครบตามจานวนทีก่ าหนด
กรณี ส มาชิก ยื่น คาผ่อ นผัน ตามข อ้ 5 วรรคสาม ให ถ้ อื ว่า ยัง ไม่ข ดั ต่อ ประกาศนี้ จนกว่า สมาคมจะแจง้ ถึงผลการ
พิจารณานัน้
ข้อ 6 สมาชิกต้องจัดทาทะเบียนรายชื่อและจานวนหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั จัดทาบทวิเคราะห์
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ความในข้อ 5 วรรคสอง และวรรคสาม ยกเลิกและแก้ไขเพิม่ เติมโดย ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 2/2563 เรื่อง การจัดทาบทวิเคราะห์และ
คุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
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ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศ แนวทางการการปฏิบตั งิ าน คาสัง่ และหนังสือเวียน ทีส่ มาคมออกหรือวางแนวปฏิบตั ซิ ง่ึ ใช้บงั คับ
อยู่ก่อนวันทีป่ ระกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
ประกาศนี้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 9 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
นายกสมาคม

การจัดทาบทวิเคราะห์และคุณสมบัตนิ กั วิเคราะห์ 3/ 3

