(ปพช. 0002/2564)
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
เรือ่ ง เพิ่ มเติ มขอบเขตเนื้ อหาด้าน ESG ในการอนุมตั ิ หลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course)
เพื่อต่ออายุใบอนุญาต สาหรับผูแ้ นะนาการลงทุน นักวิ เคราะห์การลงทุน และผูว้ างแผนการลงทุน
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีความตระหนักรู้ในแนวคิดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่คานึงถึง
สิ่ง แวดล้อ ม สัง คม และบรรษัทภิบาล (“ESG”) โดยได้มีก ารปรับ ปรุ งหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับการต่ ออายุ ก ารให้ความ
เห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึง่ กาหนดเพิม่ เติมให้มกี ารอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course)
เกี่ย วกับ ESG เป็ น ภาคบัง คับ รายละเอีย ดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทลธ. 27/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 นัน้
ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด และเพื่อให้สถาบันฝึ กอบรมฯ
มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเนื้อหาและจัดอบรมในหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) ฝ่ ายพัฒนาความรู้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับขอบเขตเนื้อหาในการอนุมตั หิ ลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) ดังนี้
1. ยกเลิก ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ที่ พช. 001/2557 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาใน
การอนุ ม ัติห ลัก สูต รอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ส าหรับ
นักวิเคราะห์การลงทุน และผูแ้ นะนาการลงทุน
2. ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุ ญาต
โดยเพิ่ ม ขอบเขตเนื้ อ หาหลั ก สู ต รความรู้ เ กี่ ย วกับ ESG (ดัง ที ่ป รากฎรายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ )
ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

(ลงนาม) พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
กลุ่มงานพัฒนาความรูต้ ลาดทุน

ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
โทรศัพท์ 0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th
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ขอบเขตเนื้ อหาในการอนุมตั ิ หลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course)
เพื่อนับชัวโมงในแต่
่
ละด้าน
หลักสูตรทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิเพื่อนับชัวโมงเพื
่
่อต่ออายุ ฯ จะต้องเป็ นเนื้อหาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์
ในด้านการให้ความรู้หรือทักษะในการปฏิบตั ิงานสาหรับผู้แนะนาการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุน และ/หรือ
นักวิเคราะห์การลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุ มตั ิจานวนชัวโมงและด้
่
านของความรู้โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละหลักสูตร ว่าเข้าข่ายตามขอบเขตเนื้อหาด้านใด
ทัง้ นี้ ด้านของความรูแ้ ละรายละเอียดของขอบเขตเนื้อหาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักทรัพย์
1.1 ด้านหลักทรัพย์-พืน้ ฐาน
(ก) ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านหลักทรัพย์
- ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะและวิธกี ารลงทุนในหลักทรัพย์ (หุน้ ตราสารหนี้ กองทุนรวม)
- ความรูเ้ กีย่ วกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษทั
- ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับหลักทรัพย์
(ข) ความรูพ้ ืน้ ฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานบัญชี
- ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
- ความรูเ้ กีย่ วกับภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และการวางแผนภาษี
- ความรูท้ เ่ี ป็ นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนาการลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรง เช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การ
พัฒนาบุคลิกภาพ (ตัวอย่างของหลักสูตรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรง
ซึง่ ไม่สามารถนับชัวโมงได้
่
เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือ ภาวะผูน้ า เป็ นต้น)
- ความรู้อ่นื ๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไ่ี ม่เข้าข่ายขอบเขตเนื้อหา ด้านหลักทรัพย์-เทคนิค
ด้านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และด้าน
Asset Allocation
1.2 ด้านหลักทรัพย์-เทคนิ ค
- ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปั จจัยทางเทคนิค
- ความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปั จจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การลงทุนด้วยปั จจัยทางเทคนิคในการสร้างกล
ยุทธ์และตัดสินใจลงทุน
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นความรูเ้ กีย่ วกับการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ดว้ ยปั จจัยทางเทคนิค

หน้า 1

เอกสารแนบท้ ายประกาศ

2. ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(ก) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า-พืน้ ฐาน
 ความรูพ้ นื้ ฐานเด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
- ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะและวิธกี ารลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ความรูเ้ กีย่ วกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยพืน้ ฐาน
- ความรูเ้ กีย่ วกับกลยุทธ์การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ความรูเ้ กีย่ วกับกลยุทธ์ในการป้ องกันความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
 ความรูพ้ ืน้ ฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
- ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานบัญชีเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ความรูเ้ กีย่ วกับภาษีเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ความรู้ท่เี ป็ นการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการแนะนาการลงทุน เฉพาะที่
เกีย่ วข้องกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า เช่น ทักษะการ
สื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ (หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรงซึง่ ไม่สามารถนับชัวโมงได้
่
เช่น การเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือ
ภาวะผูน้ า เป็ นต้น)
(ข) ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า-เทคนิ ค
- ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วยปั จจัย
ทางเทคนิค
- ความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องมือในการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วยปั จจัยทางเทคนิค
- ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยปั จจัยทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และ
ตัดสินใจลงทุนในเฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วยปั จจัยทางเทคนิค
3. ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“ด้านกฎระเบียบ”)
(ก) ความรูเ้ กีย่ วกับกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(ข) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของบริษทั หลักทรัพย์และผู้แนะนาการลงทุน และ/
หรือ นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้วางแผนการลงทุน รวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน และ จรรยาบรรณผูค้ า้ ตราสารหนี้ เป็ นต้น
(ค) ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการกากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (Compliance)
(ง) ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด กฎกระทรวง ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
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4. ด้าน Asset Allocation
หลักสูตรทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ติ อ้ งมีองค์ประกอบของเนื้อหาทัง้ 2 ส่วน ได้แก่
(ก) ความรูเ้ กี่ยวกับการวิ เคราะห์ลูกค้า
ซึง่ ครอบคลุมถึง
- ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลลูกค้า
- ความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสีย่ งของลูกค้า
- ความรูเ้ กีย่ วกับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารความมังคั
่ ง่
- ความรูอ้ ่นื ๆ เกีย่ วกับการวิเคราะห์ลกู ค้า
(ข) ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดสรรสิ นทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า
ซึง่ ครอบคลุมถึง
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะผลตอบแทนและความเสีย่ งของกลุ่มสินทรัพย์แต่ละประเภทรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสินทรัพย์
- ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการและกลยุทธ์การให้คาแนะนาในการจัดพอร์ตการลงทุนทีเ่ หมาะสม
กับลูกค้า การบริหารพอร์ตการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า และการประเมินผลและติดตามผล
ดาเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของลูกค้า
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า
โดยหลักสูตรทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ติ ้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาทัง้ 2 ส่วน คือ 4(ก) และ 4(ข) เพื่อให้ผเู้ ข้า
อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุนหรือทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนทีเ่ หมาะสม โดยอาจมีตวั อย่างหรือกรณีศกึ ษาประกอบเพิม่ เติม
5. ด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ บาล (“ด้าน ESG”)
(ก) ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับ ESG
ซึง่ ครอบคลุมถึง
- กรอบแนวคิดเกีย่ วกับความยังยื
่ น เช่น UN Global Compact, UN Sustainable Development
Goals (SDGs) เป็ นต้น
- พัฒนาการและประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและการลงทุนอย่างยังยื
่ นใน
ประเทศไทย
- หลักการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในตลาดทุน เช่น CG Principles, CG Code,
I Code
- ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น และความสาคัญของ ESG ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ
- แบบจ าลองการสร้ า งความยัง่ ยืน ของธุ ร กิจ เช่ น CG Fundamentals, ESG Integration,
Financial & Non-financial Information vs. Corporate Value, Social Impact เป็ นต้น
- พัฒนาการและกระแสการลงทุนแบบ ESG Investment
- แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับ ESG เช่น One Report, SD Report และอื่น ๆ
- ความรูเ้ บือ้ งต้นอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ESG Investment
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(ข) ความรูเ้ กี่ยวกับ ESG Investment Products
ซึง่ ครอบคลุมถึง
- ESG Investment Products ทีส่ ามารถลงทุนได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ ซึง่ ครอบคลุมตราสาร
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน (THSI, SETTHSI Index เป็ นต้น) ตราสารหนี้
(Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond, Sustainability-linked Bond เป็ นต้น) และ
กองทุนรวม (กองทุนหุน้ ยังยื
่ น เป็ นต้น)
- ดัชนีดา้ นความยังยื
่ นต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
- ESG Investment Tools เช่น ESG Scores, ESG Ratings ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน
- ผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนใน ESG Investment Products
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ESG Investment Products
(ค) ความรู้เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการลงทุนใน ESG
Products
ซึง่ ครอบคลุมถึง
- การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานโดยพิจารณาปั จจัยด้าน ESG
- การประเมินมูลค่าบริษทั โดยพิจารณาปั จจัยด้าน ESG
- หลักการและกลยุทธ์การสร้าง ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การบริหาร ESG Investment Portfolio
- กลยุทธ์การให้ขอ้ มูลและการให้คาแนะนาการลงทุนใน ESG Investment Products แก่ลกู ค้า
- ความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอร์ตการ
ลงทุนใน ESG Investment Products
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