หลักเกณฑ์ การจัดทาบทวิเคราะห์ ที่มีคุณภาพ
(ผ่ านการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อ 8 พ.ย.2555 )
ก. ด้ านวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน
1. ผลงานการวิเคราะห์ ต้องมาจากการศึกษาข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องอย่างรอบคอบ เพียงพอ มีการสอบทาน
ข้ อมูล
2. เนือ้ หาในบทวิเคราะห์ รายบริ ษัท (Company Report) ที่นาเสนอต่อนักลงทุน อย่างน้ อยควร
ประกอบไปด้ วย
 มีการเข้ าสัมภาษณ์ / ติดต่อขอข้ อมูลจากผู้บริ หาร/ IR ของบริ ษัทที่เราทาการวิเคราะห์ ทุกๆ
ประมาณ 3 เดือน เว้ น แต่เหตุสุดวิ สัย ซึ่ง ต้ องเปิ ดเผยให้ ท ราบถึง ข้ อจ ากัด การใช้ ข้ อมูล
ดังกล่าว อันเนื่องจากการติดต่อขอข้ อมูลในช่วงประมาณ 3 เดือนล่าสุดไม่ได้
 แนวโน้ มธุรกิจ/ โครงการอนาคต ความคืบหน้ าล่าสุด
 ประมาณการทางการเงินอย่างน้ อย 2 ปี ได้ แก่ EPS, DPS, รายได้
 วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นและผลประเมิน
 พูดถึงความเสี่ยงที่สามารถเป็ นไปได้ ที่จะมีผลต่อมูลค่าหุ้นที่ประเมินไป (ถ้ ามี)
 คาแนะน า/ ความเห็นของนักวิเคราะห์ ที่มีทฤษฎี วิชาการรองรั บและมีเหตุผลชัดเจนและตรง
ประเด็น
3. ฝ่ ายวิเคราะห์ ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพของงานวิเคราะห์ ซึ่งในการทางานวิเคราะห์ ควรมี
หลักเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าประกอบไปด้ วย
 มีข้อมูลการทาธุรกิจของบริ ษัทและภาพรวมของอุตสาหกรรม
 มีการทาโมเดลทางการเงินประกอบการวิเคราะห์
 มีการกาหนดสมมติฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์
 มีทฤษฎีและเหตุผลที่เป็ นมาตรฐานและใช้ อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีและ
เหตุผลจะต้ องมีการเปิ ดเผยในบทวิเคราะห์
 มีการติดตามผลการดาเนินงานและทาการทบทวนการวิเคราะห์ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงกรณี
เมื่อมีข่าวที่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัท
 มีระบบการกลัน่ กรองตรวจสอบบทวิเคราะห์ก่อนที่จะเผยแพร่
 มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ และบทวิเคราะห์ เพื่อเก็บข้ อมูลย้ อนหลังไม่น้อย
กว่า 2 ปี
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หน้ าที่ 2
 จานวนบริ ษัทที่ วิเคราะห์ เฉลี่ยต่อนักวิเคราะห์ ไม่เกิน 15 บริ ษัท ซึ่งต้ องมีบทวิเคราะห์ ราย
บริ ษัทตามมาตรฐานที่ระบุในข้ อ 2
4. นักวิเคราะห์ ในสังกัดของบริ ษัทหลักทรัพย์ไทยต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนนักวิเคราะห์ จาก
สานักงาน ก.ล.ต. และต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยจาเป็ นต้ องใช้ นกั วิเคราะห์ที่ทางานกับบริ ษัทในเครื อข่ายหรื อบริ ษัทผู้ถือ
หุ้นที่อยู่ในต่างประเทศ หรื อมีสญ
ั ญาความร่ วมมือด้ านงานวิเคราะห์ หรื อมีสญ
ั ญาว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกจัดทา
บทวิเคราะห์ โดยมีนกั วิเคราะห์ที่อยู่ในต่างประเทศเป็ นผู้ทาบทวิเคราะห์ให้ นักวิเคราะห์นนต้
ั ้ องทางานในสังกัด
ของผู้ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ต่างประเทศที่ ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จจากหน่วยงานกากับดูแลด้ าน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของ Iosco
ทังนี
้ ้นักวิเคราะห์ตา่ งประเทศดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องมาขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์(ไทย)เอง แต่ตวั บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยผู้ใช้ บทวิจยั ดังกล่าวต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์(ไทย) รวมทังต้
้ องดาเนินการให้ บทวิเคราะห์จากเครื อข่ายต่างประเทศนันมี
้ คณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์
การจัดทาบทวิเคราะห์ที่มีคณ
ุ ภาพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยมีสญ
ั ญาว่าจ้ างบริ ษัทอื่นในประเทศไทยจัดทาบทวิเคราะห์ให้ บริ ษัทที่
รั บจ้ างนัน้ ต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.และต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรั พย์
รวมทัง้ นัก วิ เคราะห์ ข องบริ ษั ท ที่ รั บ จ้ า งนัน้ ต้ องมีใ บอนุ ญ าตเป็ นนัก วิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นจาก
สานักงาน ก.ล.ต.และต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย
ข. ด้ านการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
1. การวิ เคราะห์ ทางเทคนิ คจะต้ องมีท ฤษฎี หรื อผลการทดสอบวิจัยมารองรั บ และให้ ผ้ ูอ่าน บท
วิเคราะห์/ ผู้ฟังการวิเคราะห์สามารถเข้ าใจได้ วา่ ใช้ ทฤษฎีหรื อผลการทดสอบวิจยั ใดมาวิเคราะห์
2. เนื ้อหาบทวิเคราะห์เทคนิค อย่างน้ อยควรประกอบด้ วย
 มีกราฟราคาตลอดจน Indicators ในช่วงระยะเวลาครอบคลุมกับเนื ้อหา ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
หรื อได้ เขียนอธิบายสัญญาณทางเทคนิคประกอบการวิเคราะห์
 การแสดงแนวรับ แนวต้ านที่อธิบายถึงที่มาได้
 การคาดการณ์แนวโน้ มถัดไป โดยมีเหตุผลทางหลักวิชาทางเทคนิคประกอบ
3. ต้ องไม่ใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับหุ้น/ หลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อขายเพียงพอ ซึง่ ไม่
เป็ นไปตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดี
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หน้ าที่ 3
4. นักวิเคราะห์ในสังกัดของบริ ษัทหลักทรัพย์ไทยต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนนักวิเคราะห์ จาก
สานักงาน ก.ล.ต. และต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยจาเป็ นต้ องใช้ นกั วิเคราะห์ที่ทางานกับบริ ษัทในเครื อข่ายหรื อบริ ษัทผู้ถือ
หุ้นที่อยู่ในต่างประเทศ หรื อมีสญ
ั ญาความร่ วมมือด้ านงานวิเคราะห์ หรื อมีสญ
ั ญาว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกจัดทา
บทวิเคราะห์ โดยมีนกั วิเคราะห์ที่อยู่ในต่างประเทศเป็ นผู้ทาบทวิเคราะห์ให้ นักวิเคราะห์นนต้
ั ้ องทางานในสังกัด
ของผู้ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ต่างประเทศที่ ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จจากหน่วยงานกากับดูแลด้ าน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศซึง่ เป็ นสมาชิกของ Iosco
ทัง้ นี น้ ัก วิ เ คราะห์ ต่ า งประเทศดัง กล่ า วไม่ จ าเป็ นต้ อ งมาขึ น้ ทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก ของสมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์(ไทย)เอง แต่ตวั บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยผู้ใช้ บทวิจยั ดังกล่าวต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์(ไทย) รวมทังต้
้ องดาเนินการให้ บทวิเคราะห์จากเครื อข่ายต่างประเทศนันมี
้ คณ
ุ ภาพตาม
หลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ที่มีคณ
ุ ภาพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และกรณีที่บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยมีสญ
ั ญาว่าจ้ างบริ ษัทอื่นในประเทศไทยจัดทาบทวิเคราะห์ให้ บริ ษัทที่
รั บจ้ างนัน้ ต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.และต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรั พย์
รวมทัง้ นัก วิ เคราะห์ ข องบริ ษั ท ที่ รั บ จ้ า งนัน้ ต้ องมีใ บอนุ ญ าตเป็ นนัก วิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นจาก
สานักงาน ก.ล.ต.และต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย
ค. การจัดโครงสร้ างสายงานวิเคราะห์
สายงานวิเคราะห์ ควรมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายงานหารายได้ เพื่อให้ นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์
วิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ถูกกดดันแทรกแซงจากฝ่ ายหารายได้ ต่างๆ ที่ต้องการให้ เขียนหรื อไม่เขียนบทวิจัย
ตามผลประโยชน์ที่ไม่ถกู ต้ องของฝ่ ายหารายได้ และต้ องมีพื ้นที่ทางานที่เป็ น Chinese Wall
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