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ประกาศศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรูต้ลาดทุน 
เรือ่ง เพ่ิมเติมขอบเขตเน้ือหาด้าน ESG ในการอนุมติัหลกัสูตรอบรมทบทวนความรู ้(Refresher Course) 

เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ส าหรบัผูแ้นะน าการลงทุน นักวิเคราะหก์ารลงทุน และผูว้างแผนการลงทุน 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ( “ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการ
ส่งเสรมิให้บุคลากรในธุรกจิตลาดทุนมคีวามตระหนักรู้ในแนวคดิเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการลงทุนที่ค านึงถงึ 
สิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (“ESG”) โดยได้มีการปรบัปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุการให้ความ
เหน็ชอบของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน ซึง่ก าหนดเพิม่เตมิใหม้กีารอบรมหลกัสตูรทบทวนความรู ้(Refresher Course) 
เกี่ยวกับ ESG เป็นภาคบังคับ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 27/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน (ฉบบัที ่15) ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม 2564 นัน้   

 ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และเพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมฯ     
มแีนวทางปฏบิตัใินการพฒันาเนื้อหาและจดัอบรมในหลกัสตูรทบทวนความรู้ (Refresher Course) ฝ่ายพฒันาความรู้   
ผูป้ระกอบวชิาชพี ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) จงึเหน็ควรปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัขอบเขตเนื้อหาในการอนุมตัหิลกัสตูรอบรมทบทวนความรู ้(Refresher Course) ดงันี้ 

1. ยกเลกิ ประกาศศูนยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน ที ่พช. 001/2557 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาใน
การอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ส าหรับ
นกัวเิคราะหก์ารลงทุน และผูแ้นะน าการลงทุน  
 

2. ปรบัปรุงขอบเขตเนื้อหาหลกัสตูรอบรมทบทวนความรู ้(Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต 
โดยเพิ่มขอบเขตเนื้ อหาหลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับ ESG (ดังที ่ปรากฎรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี)  

 
 ทัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป  

 ประกาศ ณ วนัที ่9 เมษายน 2564 

 

            (ลงนาม) พรรณวด ีลดาวลัย ์ณ อยุธยา 

 (นางพรรณวด ีลดาวลัย ์ณ อยธุยา)  
                                ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
                               กลุ่มงานพฒันาความรูต้ลาดทุน 
 
 
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบวชิาชพี กลุ่มงานพฒันาความรูต้ลาดทนุ 
โทรศพัท ์0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

หน้า 1 
 

 
ขอบเขตเน้ือหาในการอนุมติัหลกัสตูรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course)  

เพ่ือนับชัว่โมงในแต่ละด้าน 
 
 หลกัสตูรทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิเพื่อนับชัว่โมงเพื่อต่ออายุฯ จะต้องเป็นเนื้อหาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์
ในด้านการให้ความรู้หรือทกัษะในการปฏิบตัิงานส าหรบัผู้แนะน าการลงทุน และ/หรอื ผู้วางแผนการลงทุน และ/หรอื
นักวิเคราะห์การลงทุน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพิจารณาอนุมตัิจ านวนชัว่โมงและด้านของความรู้โดยพิจารณาจาก
รายละเอยีดของเน้ือหาแต่ละหลกัสตูร ว่าเขา้ขา่ยตามขอบเขตเนื้อหาดา้นใด 
 ทัง้นี้ ดา้นของความรูแ้ละรายละเอยีดของขอบเขตเนื้อหาแต่ละดา้น มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้    
 

1. ด้านหลกัทรพัย ์
1.1 ด้านหลกัทรพัย-์พืน้ฐาน 

(ก) ความรูพ้ืน้ฐานด้านหลกัทรพัย ์ 
- ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะและวธิกีารลงทุนในหลกัทรพัย ์(หุน้ ตราสารหนี้ กองทุนรวม) 
- ความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ย การวเิคราะห์
เศรษฐกจิ การวเิคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวเิคราะหบ์รษิทั 

- ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัพืน้ฐาน 
- ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์ 

(ข) ความรูพ้ืน้ฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานบญัช ี
- ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง  
- ความรูเ้กีย่วกบัภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละการวางแผนภาษี 
- ความรูท้ีเ่ป็นการสรา้งเสรมิทกัษะหรอืยกระดบัคุณภาพในการแนะน าการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การมปีฏสิมัพนัธ์กบัลูกค้าโดยตรง เช่น ทกัษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การ
พฒันาบุคลกิภาพ (ตวัอย่างของหลกัสตูรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้โดยตรง
ซึง่ไม่สามารถนบัชัว่โมงได ้เช่น การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ หรอื ภาวะผูน้ า เป็นตน้) 

- ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ทีไ่ม่เขา้ข่ายขอบเขตเนื้อหา ด้านหลกัทรพัย์-เทคนิค 
ดา้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ดา้นกฎระเบยีบ จรรยาบรรณ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และดา้น 
Asset Allocation  

1.2 ด้านหลกัทรพัย-์เทคนิค 
- ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหก์ารลงทุนดว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
- ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอืในการวเิคราะหก์ารลงทุนดว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
- ความรู้เกีย่วกบัการประยุกต์ใชก้ารวเิคราะหก์ารลงทุนด้วยปัจจยัทางเทคนิคในการสร้างกล
ยุทธแ์ละตดัสนิใจลงทุน  

- ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุนในหลกัทรพัยด์ว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
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2. ด้านสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ก) ด้านสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า-พืน้ฐาน 

 ความรูพ้ืน้ฐานเด้านสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
- ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะและวธิกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
- ความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละประเมนิมลูค่าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยใชปั้จจยัพืน้ฐาน  
- ความรูเ้กีย่วกบักลยุทธก์ารซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
- ความรูเ้กีย่วกบักลยุทธใ์นการป้องกนัความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยการใชส้ญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 

- ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 ความรูพ้ืน้ฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  

- ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานบญัชเีฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
- ความรูเ้กีย่วกบัภาษเีฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
- ความรู้ที่เป็นการสร้างเสริมทกัษะหรือยกระดบัคุณภาพในการแนะน าการลงทุน เฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น  ทกัษะการ
สื่อสาร การเจรจาต่อรอง การขาย การพฒันาบุคลกิภาพ (หลกัสูตรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรงซึง่ไม่สามารถนับชัว่โมงได้ เช่น การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ หรอื 
ภาวะผูน้ า เป็นตน้) 

(ข) ด้านสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า-เทคนิค 
- ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหเ์ฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดว้ยปัจจยั
ทางเทคนิค  

- ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอืในการวเิคราะหเ์ฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
- ความรู้เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ด้วยปัจจยัทางเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์และ
ตดัสนิใจลงทุนในเฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

- ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหเ์ฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดว้ยปัจจยัทางเทคนิค  
 

3. ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (“ด้านกฎระเบียบ”) 
(ก) ความรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑเ์กีย่วกบัการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยห์รอืธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(ข) ความรู้เกี่ยวกบัจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏบิตังิานของบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละผู้แนะน าการลงทุน และ/

หรอื นักวเิคราะห์การลงทุน และ/หรอืผู้วางแผนการลงทุน รวมถึงจรรยาบรรณของวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ธุรกจิหลกัทรพัย ์เช่น จรรยาบรรณนกัวางแผนการเงนิ และ จรรยาบรรณผูค้า้ตราสารหนี้ เป็นตน้ 

(ค) ความรู้เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) ระบบควบคุมภายในและการก ากบัดูแล
การปฏบิตังิาน (Compliance) 

(ง) ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด กฎกระทรวง ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นตน้ 
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4. ด้าน Asset Allocation  
หลกัสตูรทีจ่ะไดร้บัอนุมตัติอ้งมอีงคป์ระกอบของเน้ือหาทัง้ 2 สว่น ไดแ้ก่ 
(ก) ความรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหล์ูกค้า 

 ซึง่ครอบคลุมถงึ 
- ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ 
- ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
- ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิความสามารถและความเตม็ใจในการรบัความเสีย่งของลกูคา้ 
- ความรูเ้กีย่วกบัการเงนิสว่นบุคคลและการบรหิารความมัง่คัง่ 
- ความรูอ้ื่นๆ เกีย่วกบัการวเิคราะหล์กูคา้ 

(ข) ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัสรรสินทรพัยล์งทุนให้เหมาะสมกบัลูกค้า 
 ซึง่ครอบคลุมถงึ 

- ความรู้เกี่ยวกบัลกัษณะผลตอบแทนและความเสีย่งของกลุ่มสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทรวมถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มสนิทรพัย ์

- ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการและกลยุทธก์ารใหค้ าแนะน าในการจดัพอรต์การลงทุนทีเ่หมาะสม
กบัลูกคา้ การบรหิารพอรต์การลงทุนทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ และการประเมนิผลและตดิตามผล
ด าเนินงานของกลุ่มสนิทรพัยล์งทุนของลกูคา้  

- ความรูอ้ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ 
  โดยหลกัสตูรทีจ่ะไดร้บัอนุมตัติ้องมอีงคป์ระกอบของเน้ือหาทัง้ 2 สว่น คอื 4(ก) และ 4(ข) เพื่อใหผู้เ้ขา้
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการจดัสรรและก าหนดสดัส่วนการลงทุนหรอืท าธุรกรรมในผลติภณัฑ์
ในตลาดทุนทีเ่หมาะสม โดยอาจมตีวัอย่างหรอืกรณีศกึษาประกอบเพิม่เตมิ 
 

5. ด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล (“ด้าน ESG”)  
(ก) ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบั ESG 

  ซึง่ครอบคลุมถงึ 
- กรอบแนวคดิเกีย่วกบัความยัง่ยนื เช่น UN Global Compact, UN Sustainable Development 

Goals (SDGs) เป็นตน้ 
- พฒันาการและประเด็นส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการลงทุนอย่างยัง่ยนืใน
ประเทศไทย 

- หลกัการและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัธรรมาภิบาลในตลาดทุน เช่น CG Principles, CG Code,     
I Code 

- ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื และความส าคญัของ ESG ต่อการด าเนิน
ธุรกจิ 

- แบบจ าลองการสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ เช่น CG Fundamentals, ESG Integration, 
Financial & Non-financial Information vs. Corporate Value, Social Impact เป็นตน้ 

- พฒันาการและกระแสการลงทุนแบบ ESG Investment  
- แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบั ESG เช่น One Report, SD Report และอื่น ๆ  
- ความรูเ้บือ้งตน้อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG Investment 
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(ข) ความรูเ้ก่ียวกบั ESG Investment Products  
 ซึง่ครอบคลุมถงึ 

- ESG Investment Products ทีส่ามารถลงทุนไดท้ัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ครอบคลุมตราสาร
ทางการเงนิประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน (THSI, SETTHSI Index เป็นต้น) ตราสารหนี้ 
(Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond, Sustainability-linked Bond เป็นตน้) และ
กองทุนรวม (กองทุนหุน้ยัง่ยนื เป็นตน้) 

- ดชันีดา้นความยัง่ยนืต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
- ESG Investment Tools เช่น ESG Scores, ESG Ratings ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน 
- ผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนใน ESG Investment Products  
- ความรูอ้ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG Investment Products 

(ค) ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และการสร้างพอรต์การลงทุนใน ESG 
Products  
 ซึง่ครอบคลุมถงึ 

- การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานโดยพจิารณาปัจจยัดา้น ESG 
- การประเมนิมลูค่าบรษิทัโดยพจิารณาปัจจยัดา้น ESG 
- หลกัการและกลยุทธก์ารสรา้ง ESG Investment Portfolio 
- กลยุทธก์ารบรหิาร ESG Investment Portfolio  
- กลยุทธก์ารใหข้อ้มลูและการใหค้ าแนะน าการลงทุนใน ESG Investment Products แก่ลกูคา้ 
- ความรูอ้ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน และการสรา้งพอรต์การ
ลงทุนใน ESG Investment Products    

 

 

 

 

 
 


