หลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ ทมี่ ีคุณภาพ
(ผ่านมติ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมือ่ 21 มกราคม 2562)
ก. ด้านวิ เคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
1. ผลงานการวิเคราะห์ตอ้ งมาจากการศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพียงพอ มีการสอบทาน
ข้อมูล
2. เนื้อหาในบทวิเคราะห์รายบริษทั (Company Report) ทีน่ าเสนอต่อนักลงทุน อย่างน้อยควร
ประกอบไปด้วย
 มีการเข้าสัมภาษณ์/ ติดต่อขอข้อมูลจากผูบ้ ริหาร/ IR ของบริษทั ทีเ่ ราทาการวิเคราะห์ทุกๆ
ประมาณ 3 เดือน เว้นแต่เหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องเปิ ดเผยให้ทราบถึงข้อจากัดการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าว อันเนื่องจากการติดต่อขอข้อมูลในช่วงประมาณ 3 เดือนล่าสุดไม่ได้
 แนวโน้มธุรกิจ/ โครงการอนาคต ความคืบหน้าล่าสุด
 ประมาณการทางการเงินอย่างน้อย 2 ปี ได้แก่ EPS, DPS, รายได้
 วิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ และผลประเมิน
 พูดถึงความเสีย่ งทีส่ ามารถเป็ นไปได้ ทีจ่ ะมีผลต่อมูลค่าหุน้ ทีป่ ระเมินไป (ถ้ามี)
 คาแนะนา/ ความเห็นของนักวิเคราะห์ท่มี ที ฤษฎีวชิ าการรองรับและมีเหตุผลชัดเจนและตรง
ประเด็น
3. ฝ่ายวิเคราะห์ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพของงานวิเคราะห์ ซึ่งในการทางานวิเคราะห์ควรมี
หลักเกณฑ์ขนั ้ ต่าประกอบไปด้วย
 มีขอ้ มูลการทาธุรกิจของบริษทั และภาพรวมของอุตสาหกรรม
 มีการทาโมเดลทางการเงินประกอบการวิเคราะห์
 มีการกาหนดสมมติฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
 มีทฤษฎีและเหตุผลทีเ่ ป็ นมาตรฐานและใช้อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลีย่ นแปลงทฤษฎีและ
เหตุผลจะต้องมีการเปิ ดเผยในบทวิเคราะห์
 มีการติดตามผลการดาเนิน งานและทาการทบทวนการวิเคราะห์ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
กรณีเมือ่ มีขา่ วทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั
 มีระบบการกลันกรองตรวจสอบบทวิ
่
เคราะห์กอ่ นทีจ่ ะเผยแพร่
 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และบทวิเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 2 ปี
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 จานวนบริษทั ทีว่ เิ คราะห์เฉลี่ยต่อนักวิเคราะห์ไม่เกิน 15 บริษทั เว้นแต่จะมีกระบวนการ
ทางานเข้ามาสนับสนุนการทางานอย่างมีนยั ยะสาคัญ ซึง่ ต้องมีบทวิเคราะห์รายบริษทั ตาม
มาตรฐานทีร่ ะบุในข้อ 2
4. นักวิเคราะห์ในสังกัดของบริษทั หลักทรัพย์ไทยต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนนักวิเคราะห์จาก
สานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์ การลงทุน เพื่อให้มชี ่องทางในการติดตามพัฒนา
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ตลอดจนแนวทางปฏิบตั งิ านของนักวิเคราะห์
ในกรณีทบ่ี ริษัทหลักทรัพย์ไทยจาเป็ นต้องใช้นักวิเคราะห์ท่ีทางานกับบริษัทในเครือข่ายหรือ
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ หรือมีสญ
ั ญาความร่วมมือ ด้านงานวิเคราะห์ หรือมีสญ
ั ญาว่าจ้างบริษทั
ภายนอกจัดทาบทวิเคราะห์ โดยมีนักวิเคราะห์ทอ่ี ยู่ในต่างประเทศเป็ นผูท้ าบทวิเคราะห์ให้ นั กวิเคราะห์นนั ้
ต้อ งท างานในสัง กัด ของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ หลักทรัพ ย์ต่า งประเทศที่ได้ร บั อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ จาก
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของ losco
ทัง้ นี้นักวิเ คราะห์ต่า งประเทศดังกล่า วไม่จาเป็ น ต้องมาขึ้น ทะเบีย นเป็ นสมาชิกของสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน เอง แต่ตวั บริษทั หลักทรัพย์ไทยผู้ใช้บทวิจยั ดังกล่าวต้องเป็ นสมาชิกของสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน รวมทัง้ ต้องดาเนินการให้บทวิเคราะห์จากเครือข่ายต่างประเทศนัน้ มีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
และกรณีทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์ไทยมีสญ
ั ญาว่าจ้างบริษทั อื่นในประเทศไทยจัดทาบทวิเคราะห์ให้
บริษทั ทีร่ บั จ้างนัน้ ต้องได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ การ
ลงทุน รวมทัง้ นักวิเคราะห์ของบริษทั ทีร่ บั จ้างนัน้ ต้องมีใบอนุญาตเป็ นนักวิเคราะห์ท่ไี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก
สานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนด้วย
ข. ด้านการวิ เคราะห์ทางเทคนิ ค
1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต้องมีทฤษฎีหรือผลการทดสอบวิจยั มารองรับ และให้ผู้อ่านบท
วิเคราะห์/ ผูฟ้ งั การวิเคราะห์สามารถเข้าใจได้ว่าใช้ทฤษฎีหรือผลการทดสอบวิจยั ใดมาวิเคราะห์
2. เนื้อหาบทวิเคราะห์เทคนิค อย่างน้อยควรประกอบด้วย
 มีกราฟราคาตลอดจน Indicators ในช่ว งระยะเวลาครอบคลุ มกับเนื้ อหา ที่ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ หรือได้เขียนอธิบายสัญญาณทางเทคนิคประกอบการวิเคราะห์
 การแสดงแนวรับ แนวต้านทีอ่ ธิบายถึงทีม่ าได้
 การคาดการณ์แนวโน้มถัดไป โดยมีเหตุผลทางหลักวิชาทางเทคนิคประกอบ
3. ต้องไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับหุน้ / หลักทรัพย์ทไ่ี ม่มสี ภาพคล่องในการซื้อขายเพียงพอ
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคทีด่ ี
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4. ผูท้ ท่ี าหน้าทีว่ เิ คราะห์ทางเทคนิคต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนนักวิเคราะห์ปจั จัยการลงทุน
ทางเทคนิคจากสานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
ในกรณีท่บี ริษัทหลักทรัพย์ไทยจ าเป็ นต้องใช้นักวิเคราะห์ท่ที างานกับบริษัทในเครือข่ายหรือ
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ หรือมีสญ
ั ญาความร่วมมือด้านงานวิเคราะห์ หรือมีสญ
ั ญาว่าจ้างบริษทั
ภายนอกจัดทาบทวิเคราะห์ โดยมีนักวิเคราะห์ทอ่ี ยู่ในต่างประเทศเป็ นผูท้ าบทวิเคราะห์ให้ นักวิเคราะห์นนั ้
ต้อ งท างานในสัง กัด ของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ หลักทรัพ ย์ต่า งประเทศที่ได้ร บั อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ จาก
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของ losco
ทัง้ นี้ นักวิเ คราะห์ต่า งประเทศดังกล่ า วไม่จ าเป็ น ต้องมาขึ้น ทะเบีย นเป็ น สมาชิกของสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน เอง แต่ตวั บริษทั หลักทรัพย์ไทยผู้ใช้บทวิจยั ดังกล่าวต้องเป็ นสมาชิกของสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน รวมทัง้ ต้องดาเนินการให้บทวิเคราะห์จากเครือข่ายต่างประเทศนัน้ มีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
และกรณีทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์ไทยมีสญ
ั ญาว่าจ้างบริษทั อื่นในประเทศไทยจัดทาบทวิเคราะห์ให้
บริษทั ทีร่ บั จ้างนัน้ ต้องได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ การ
ลงทุน รวมทัง้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัทที่รบั จ้างนัน้ ต้องมีใบอนุ ญาตเป็ นนักวิเคราะห์ การลงทุน
ปจั จัยทางเทคนิค ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจากสานักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุนด้วย
ค. การจัดโครงสร้างสายงานวิ เคราะห์
สายงานวิเคราะห์ควรมีความเป็ นอิสระจากฝา่ ยงานหารายได้ เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์
วิจยั ตามความเป็ นจริง ไม่ถูกกดดันแทรกแซงจากฝ่ายหารายได้ต่างๆ ทีต่ ้องการให้เขียนหรือไม่เขียนบท
วิจยั ตามผลประโยชน์ทไ่ี ม่ถกู ต้องของฝา่ ยหารายได้ และต้องมีพน้ื ทีท่ างานทีเ่ ป็ น Chinese Wall
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