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Refresher Course Online (15 ชัว่โมง) บรรยายสดผ่าน Microsoft Teams 

หลกัสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้แนะน าการลงทุน (IC Complex 1,2,3)  

ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) 

** ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมรีะยะเวลาเขา้อบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 % ของหลกัสตูร 
*** รายละเอยีดการใชง้าน แอพพลเิคชัน่ Prof. Link ของ TSI แจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

 
เวลา หวัข้ออบรม 

วนัเสารท่ี์ 1 ส.ค. 2563  (Asset Allocation 6 ชัว่โมง) 

09.00 - 09.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

09.30 – 12.30 น. Wealth management and asset allocation in the digital world 
 Part 1 – Digital wealth management 

• New concepts of digital wealth management 
• New technologies used in the digital wealth management 
• Advisory Business Models in global markets 

12.30 – 13.30 น. พกัเบรค 1 ชัว่โมง  
13.30 – 16.30 น. Part 2 – Asset allocation in disruptive world 

• Concept of risk and return preference  
• Portfolio theory  
• Issues of mean-variance optimization  
• Portfolio selection with risk management 

16.30 – 16.50 น. ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 
เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รตันบานช่ืน 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาการธนาคารและการเงิน  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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เวลา หวัข้ออบรม 

วนัอาทิตยท่ี์ 2 ส.ค. 2563 (Ethic 3 ชัว่โมง) 

09.00 - 09.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

09.30 – 12.30 น. การเตรียมความพร้อมและแนวทางการด าเนินการตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 # 1  (Personal Data Protection Act # 1) 

• ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มกฎหมายดจิทิลัทีเ่กี่ยวขอ้ง ( พรบ.ขอ้มลูส่วนบุคคล 2562 / พรบ. 
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์2560 / พรบ ความมัน่คงไซเบอร ์2562 ) 

• หลกัการเบือ้งตน้ ขอบเขต การบงัคบัใชข้อง พรบ ขอ้มลูส่วนบคุคล 
• พระราชกฤษฎกีายกเวน้หน่วยงานทีไ่ม่อยูใ่นบงัคบั 22 กจิการ พ.ศ. 2563 
• ความหมายและขอบเขตของขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ 
• หลกัการคุม้ครองขอ้มลูใหป้ลอดภยั และมาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมตามาตรา 39 
• ภยัคุกคามขอ้มลูส่วนบุคคลรปูแบบต่างๆ และกรณีศกึษา 
• หน้าทีแ่ละบทบาทของฝา่ยต่างๆ ในธุรกจิหลกัทรพัย ์เกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลู 
ลูกคา้ เช่น ผูแ้นะน าการลงทุน (Investment Consultant, ผูว้างแผนการลงทุน (Investment 
Planner) นักวเิคราะหก์ารลงทุน (Investment Analyst). 

• แนวทางการประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคล 
• นโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น IT Policy 
• สญัญาประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล และกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์
• ความรบัผดิทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษปรบัทางปกครอง ทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.30 – 12.50 น. ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 
เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

รศ. คณาธิป ทองรววีงศ ์
นักวิชาการและนักวิจยัด้านกฎหมายและอาจารยพิ์เศษ 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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เวลา หวัข้ออบรม 

วนัเสารท่ี์ 8 ส.ค. 2563  (สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ชัว่โมง) 

09.00 - 09.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

09.30 – 12.30 น. กลยุทธก์ารลงทุนใน Futures และ Options 

• ทบทวนแนวคดิในการวเิคราะหร์าคาสญัญา Futures 

• กลยุทธก์ารลงทุนในฟิวเจอรส์ 

• ทบทวนการวเิคราะหร์าคาทางทฤษฎขีอง Options 

• กลยุทธก์ารลงทุนใน Options 

• กรณีศกึษา 
12.30 – 12.50 น. ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 

เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

คณุปวริศวร ์ ภริูเวทยค์ณุากร ,CFA   ผู้จดัการ ฝ่ายคา้หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
สายงานลงทุนและคา้หลกัทรพัย ์ บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลา หวัข้ออบรม 

วนัอาทิตยท่ี์ 9 ส.ค. 2563 (Ethic 3 ชัว่โมง) 

09.00 - 09.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

09.30 – 12.30 น. การเตรียมความพร้อมและแนวทางการด าเนินการตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 # 2  (Personal Data Protection Act # 2) 

• ฐานทางกฎหมาย (Lawful basis) ในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 
• หน้าทีแ่ละความรบัผดิของฝา่ยตา่งๆ ในธุรกจิหลกัทรพัย ์เกีย่วกบัการกระท าต่อขอ้มลูให ้

สอดคลอ้งกบัฐานหรอืเหตุตามกฎหมาย  
• ขอ้มลูละเอยีดอ่อนตามมาตรา 26 ฐานทางกฎหมายและการยนืยนัตวัตนดจิทิลั เช่น NDID 
• ฐานทางกฎหมายเฉพาะของการเกบ็และใชข้อ้มลูตามมาตรา 26 
• “Privacy Notice” การแจง้รายละเอยีดตามมาตรา 23 
• สทิธเิจา้ของขอ้มลู เช่น สทิธขิอเขา้ถงึ สทิธคิดัคา้น สทิธขิอใหล้บ 
• แนวทางการรองรบัการใชส้ทิธขิองลูกคา้ 
• เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) : หลกัการและหน้าที ่
• ความรบัผดิทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษปรบัทางปกครอง ทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.30 – 12.50 น. ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 
เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านแอพพลเิคชัน่ Prof.Link *** 

รศ. คณาธิป ทองรววีงศ ์
นักวิชาการและนักวิจยัด้านกฎหมายและอาจารยพิ์เศษ 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 


