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ตีพิมพ์ลง Money and Wealth นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล ฉบับเดือนกันยายน 2557
เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยนิ หรือกําลังสนใจทีจ่ ะเป็ นวาณิชธนากร (Investment banker) หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ
ว่า “IB” แต่หลายท่านอาจสงสัยว่าคนทีเ่ หมาะสมกับงานนี้จะต้องมีลกั ษณะแบบไหน และหากต้องการก้าวเข้าสูว่ ชิ าชีพ
นี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร บทความฉบับนี้จะช่วยให้ท่านรูจ้ กั วิชาชีพนี้มากขึน้ รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับใบอนุ ญาต
สําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการก้าวเข้าสูว่ ชิ าชีพนี้
IB ทําอะไร?
วาณิ ชธนากร (Investment Banker) คือ ผูท้ ท่ี าํ งานด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) โดยทําหน้าที่
เป็ นทีป่ รึกษา (Financial Advisor) ให้กบั บริษทั ทัง้ ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนของ
บริษทั และอาจรวมถึงการช่วยกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั นัน้ ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การระดมทุน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน การศึกษาความเป็ นไปได้หรือความคุม้ ทุนของโครงการต่างๆ รวมถึงการออกหนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทํารายการสําคัญๆ ของบริษทั เป็ นต้น ซึ่ง IB จะต้องเป็ นผูป้ ระเมินข้อดีขอ้ เสียของทางเลือกต่างๆ ให้กบั บริษทั เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ อาจเรียกได้วา่ IB เปรียบเสมือนเพือ่ นคูค่ ดิ ของบริษทั ในทุกๆ เรือ่ งนันเอง
่
คนที่เป็ น IB ต้องมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร?
เนื่องจากคนทีเ่ ป็ น IB จะต้องทํางานทีม่ คี วามหลากหลาย ครอบคลุมมิตติ ่างๆ ทัง้ ในมุมของการเงิน และในมุม
ของธุรกิจ ดังนัน้ IB จะต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับการเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และ
การใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจําลองทางการเงิน รวมถึงเข้าใจกฏเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นอย่างดี อีกทัง้ จะต้องเป็ นคนที่มคี วามอดทนต่อแรงกดดันในสภาวะต่างๆ และมีทกั ษะในการ
ประสานงาน การเขียน และการนําเสนอทีด่ ดี ว้ ย
ส่วนพืน้ ฐานการศึกษาสําหรับคนที่จะเป็ น IB นัน้ ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ตายตัว แต่หากมีพน้ื ฐานความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ มาแล้ว หรือมีใบอนุ ญาตด้านการเงินการลงทุน อาทิเช่น CISA,
CFA แล้ว ก็มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเข้าทํางานมากกว่าคนอื่นๆ รวมถึงประสบการณ์ทาํ งานและเครือข่ายทาง
สังคม (connection) ก็เป็ นปจั จัยสําคัญในการพิจารณารับคนของบริษทั เช่นกัน
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อยากเป็ น IB ต้องมีใบอนุญาตหรือไม่?
หากถามว่าถ้าอยากจะเป็ น IB ต้องมีใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ คําตอบคือ ไม่จาํ เป็ น เนื่องจาก
การสมัครสอบใบอนุ ญาตท่านจะต้องมีประสบการณ์ทํางานด้านการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยมีหนังสือรับรองจากบริษทั ซึ่งหมายความว่า ท่านจะต้องให้บริษทั รับเข้าทํางานก่อน หลังจากครบอายุการทํางาน
ตามเกณฑ์ บริษทั ก็จะส่งท่านไปอบรมและสอบหลักสูตรทีเ่ รียกว่า “หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิ น” (FA License)
โดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย เป็ นผู้จดั อบรมและทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและ
กําหนดมาตรฐานการวัดผล โดยหากท่านผ่านการทดสอบ ก็สามารถยื่นคําขอเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
กับสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
ทัง้ นี้ การมีใบอนุญาต จะทําให้ทา่ นมีรายชื่อเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยสามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ านในการรับรองหนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการสําคัญๆ ของบริษทั
ได้ เช่น รานงานของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA Report ซึง่ เป็ นรายงานทีส่ าํ นักงานฯ กําหนดให้บริษทั จัดทํา
เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ในการลงมติในทํารายการสําคัญๆ ของบริษทั เป็ นต้น
อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านอาจพอเห็นภาพกันคร่าวๆ แล้ว ว่า IB ทํางานอะไร ผู้ท่อี ยากทํางานด้านนี้ควรมี
คุณสมบัตอิ ย่างไร รวมถึงใบอนุ ญาตของวิชาชีพนี้ สุดท้ายสิง่ สําคัญทีว่ าณิชธนากรทีด่ ตี อ้ งมีและคํานึงถึงตลอดเวลาใน
การทํางาน คือ จรรยาบรรณและความเป็ นอิสระในการให้ความเห็น เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ ของทัง้ บริษทั ซึ่งเป็ น
ลูกค้า ของผูล้ งทุน และของตลาดทุนโดยรวมอย่างเป็ นธรรม
รายละเอียดเบือ้ งต้นของหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิ น
คุณสมบัตขิ องผูท้ ดสอบ - จบการศึกษาปริญญาตรีขน้ึ ไป (ไม่จาํ กัดสาขา) และ
- มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
การฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 34.30 ชัวโมง
่ โดยมีโครงสร้างเนื้อหา เป็ น 2 หมวด
1. หมวดวิชาความรูห้ ลัก
ได้แก่ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ การ
เปิดเผยสารสนเทศ
2. หมวดวิชาความรูท้ วไป
ั่
ได้แก่ จรรยาบรรณและความรูด้ า้ นต่าง ๆ ของทีป่ รึกษาทางการเงิน แนวทางการทํา
Due Diligence สําหรับทีป่ รึกษาทางการเงิน ความรูท้ างด้านการบัญชีสาํ หรับทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ งทุนและบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
การนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
การทดสอบ
- ระยะเวลาการทดสอบ 10 ชัวโมง
่
- คะแนนการทดสอบความรู้ รวม 260 คะแนน (แบบอัตนัย Open book)
เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
1. ได้คะแนนรวมทุกวิชาตัง้ แต่ 156 คะแนนขึน้ ไป (60% ขึน้ ไป) จากคะแนนเต็ม
260 คะแนน และ
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อัตราค่าธรรมเนียม
การอบรมและทดสอบ
(อัตราปี 2557)

2. ได้คะแนนรวมตัง้ แต่ 80 คะแนนขึน้ ไป (50% ขึน้ ไป) จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน
ของหมวดวิชาความรูห้ ลัก
- สมัครอบรมทัง้ หลักสูตร 13,375 บาท (สามารถสมัครอบรมเป็ นรายวิชา)
- สมัครทดสอบทัง้ หลักสูตร 4,066 บาท (สามารถสมัครสอบเป็ นรายวิชา)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการอบรมและทดสอบ FA License ได้ท่ี www.asco.or.th
และสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับวิชาชีพอื่นๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ท่ี www.tsi-thailand.org
******************************************************************
ติดตามบทความเกีย่ วกับการเงินและการลงทุนทีน่ ่าสนใจอืน่ ๆ ได้ที ่ www.tsi-thailand.org
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