
 
 

*ตามเกณฑก์ารนับชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาต บงัคบัอบรมด้านกฎระเบียบ 3 ชัว่โมง และดา้น ESG 3 ชัว่โมง 
** ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมรีะยะเวลาเขา้อบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 % ของแต่ละหลกัสตูร และท าแบบทดสอบหลงัจบการอบรม 

***ผูเ้ขา้อบรมดาวน์โหลดและลงทะเบยีน แอพพลเิคชัน่ Prof.Link ในมอืถอื 
 

Refresher Course (online) อบรมผ่าน WebEx 
หลกัสูตรต่ออายใุบอนุญาตฯ นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) 

ผู้แนะน าการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1,2,3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) 
 

เวลา หวัข้ออบรม 
วนัเสารท่ี์ 26 พฤศจิกายน 2565 

08.00 – 08.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code หรอืลิง้ค ์และยนืยนัตวัตนใน Google Form 

08.30 – 12.30 น. 
 

เทคนิคการดขู้อมูลเพื่อลงทุนหุ้น ESG (ด้าน ESG) 4 ชัว่โมง 
▪ Types of ESG information 

▪ ESG rating and scorecards 

▪ Integrating ESG into stock valuation 

▪ ESG and valuation assumptions 

12.30 – 13.00 น. เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านลิง้ค ์Google Form 
ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งเกียรติ รตันบานช่ืน 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาการธนาคารและการเงิน  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

13.00 – 13.45 น. พกัเบรคกลางวนั 

13.45 – 14.00 น. เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code หรอืลิง้ค ์และยนืยนัตวัตนใน Google Form 

14.00 – 17.30 น. กฎหมายสินทรพัยดิ์จิตอล (ด้านกฎระเบียบ) 3.5 ชัว่โมง 
 

17.30 – 18.00 น. เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านลิง้ค ์Google Form 

ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 

ทนายความหุ้นส่วน บริษทั เบเคอร ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั และวิทยากรพิเศษ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

*ตามเกณฑก์ารนับชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาต บงัคบัอบรมด้านกฎระเบียบ 3 ชัว่โมง และดา้น ESG 3 ชัว่โมง 
** ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมรีะยะเวลาเขา้อบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 % ของแต่ละหลกัสตูร และท าแบบทดสอบหลงัจบการอบรม 

***ผูเ้ขา้อบรมดาวน์โหลดและลงทะเบยีน แอพพลเิคชัน่ Prof.Link ในมอืถอื 
 

 
 

เวลา หวัข้ออบรม 
วนัอาทิตยท่ี์ 27 พฤศจิกายน 2565 

08.00 - 08.30 น. 
เขา้อบรมผ่านลิง้คเ์ชญิทางอเีมลท์ีล่งทะเบยีน  

เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code หรอืลิง้ค ์และยนืยนัตวัตนใน Google Form 

08.30 - 12.00 น. 
 
 
 
 
  

Robot Trade สร้างก าไรได้ด้วยระบบเทรดอตัโนมติั (ด้านหลกัทรพัยเ์ทคนิค) 3.5 ชัว่โมง 
▪ AUTO ELLIOTT WAVE 
▪ SMART TRADE (SEMI AUTO TRADE) 
▪ AUTO TRADE  ROBOT  
▪ STRATEGY TRADE 

12.00 – 12.30 น. 
 

เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านลิง้ค ์Google Form 
ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 

คณุทรงศกัด์ิ  โทแก้ว (อ.ต๋อม) 
ผู้เช่ียวชาญการใช้ Auto Wave  เจ้าของ Fan page : Stock Clinic Revolution 

12.30 – 13.15 น. พกัเบรคกลางวนั 

13.15 - 13.30 น. เชค็อนิการเขา้อบรมผ่าน QR Code หรอืลิง้ค ์และยนืยนัตวัตนใน Google Form 

13.30 – 17.30 น. 
 
 
  

ทนัเกณฑล์งทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ (ด้านหลกัทรพัย ์(FPI)) 4 ชัว่โมง 
▪ เหตุผลทีค่วรพจิารณาหลกัทรพัยต์่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหลกัทรพัย์ 

▪ ช่องทางของการลงทุนละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

▪ ผลตอบแทนและความเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

▪ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและปัจจยัก าหนดการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

▪ ประเดน็อื่นๆ  ทีต่อ้งค านึงถงึในการลงทุนหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
17.30 – 18.00 น. ทดสอบตามแบบวดัความรูห้ลงัการอบรม 10 ขอ้ และประเมนิผลการอบรม หลงัการอบรม 

เชค็เอา้ทก์ารเขา้อบรมผ่าน QR Code ยนืยนัตวัตนผ่านลิง้ค ์Google Form 

คณุโกสินทร ์เจือศิริภกัดี 
ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่าย Cross Border Trading บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 


