
 

โครงการอบรมหลักสูตร  

“ผลิตภัณฑบริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ รุน 3” 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

  ปจจุบันผลิตภัณฑทางดานการเงินและการลงทุนในธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ

ประกันภัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจ  จึงมีประเภทของธุรกิจที่เก่ียวของเปนจํานวนมากและมีกฎหมาย

ที่ใชบังคับหลายฉบับ อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ธุรกิจบริการการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-bank)  คลินิกแกไขหน้ี  

ผลิตภัณฑในตลาดทุนและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ผลิตภัณฑการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย           

มีหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่งในการดําเนินธุรกิจในแตละประเภท ผูประกอบธุรกิจจําตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประกาศ ระเบียบและคําสั่งที่เก่ียวของ หากไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไมครบถวนก็จะมีผลในเชิงลงโทษทั้ง

โทษทางอาญา  โทษทางแพงและโทษทางปกครอง แตอยางไรก็ดี ผูปฏิบัติงานในภาคองคกรธุรกิจดังกลาวอาจ

มีขอจํากัดในดานองคความรู ดานกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการทาง

การเงินและการลงทุน เน่ืองมาจากความซับซอนของการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการสรางผลิตภัณฑหรือบริการ

ทางการเงินใหมๆ เพ่ิมขึ้นอยูตลอดเวลา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการทางการเงินของภาคธุรกิจตางๆ จึงมีความจําเปนตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจถึงลักษณะ

ของผลิตภัณฑดานบริการทางการเงินและการลงทุนในภาคธุรกิจสถาบันการเงิน  ภาคธุรกิจหลักทรัพยและภาค

ธุรกิจประกันภัย  ตลอดจนทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

 

   ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนดังกลาว เพ่ือเปนการ

ยกระดับมาตรฐานความรูความสามารถใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานน้ีเปนการเฉพาะและพัฒนาใหเปนผูมี

ความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัด

อบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑบริการทางการเงินและการลงทุนกับกฎหมายที่เก่ียวของ รุน 3” กําหนดอบรม           

ในวันที่ 20,  21,  22, 27 และ 28  เมษายน  2560  รวม 5 วัน  ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ  กรุงเทพฯ           

โดยมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรในองคกรภาคธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจประกันภัย   

บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผูสนใจทั่วไป 
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2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เก่ียวของ 

ไดแก กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ

ผลิตภัณฑของธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-bank)  

2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเช่ือและหลักประกันของ

สถาบันการเงิน 

3) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะบริการของระบบการชําระเงินและกฎหมายวาดวย

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑดานการลงทุนและกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก 

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 

5) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑดานการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยและ

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย   
6) เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

3. ผูเขารวมอบรม 

 -  บุคลากรในองคกรภาคธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจประกันภัย   

-  บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

 

4.  หัวขออบรม 

การอบรมแบบบรรยายจํานวน 30 ช่ัวโมง มีหัวขอการอบรม ดังน้ี  

(1) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวของ (จํานวน 15 ช่ัวโมง)  

- ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและ 

กฎหมายที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเช่ือและหลักประกันของสถาบันการเงิน 

- ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

- ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ

บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

- ประเภทธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-bank) 

(2) ความรูเกี่ยวกับลักษณะบริการของระบบการชําระเงิน ประกอบดวย ทิศทางและแนวโนมในการพัฒนา

ระบบการชําระเงิน บริการชําระเงินสําหรับภาคธุรกิจที่สําคัญ อาทิ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) 

บัตรเดบิต (Debit Card)  บัตรเครดิต (Credit Card) ระบบ e-Payment  การกํากับดูแลผูใหบริการ e-

Payment การโอนเงินผานระบบบาทเนต ((BAHTNET) การโอนเงินระหวางประเทศ ระบบ 

BATHNET/Direct Debit/Direct Credit  (จํานวน 3 ช่ัวโมง) 
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(3) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ (จํานวน 6 ช่ัวโมง) 

- ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุน เชน  ตราสารทุน  ตราสารหน้ี กองทุนรวม กองทุนสวน

บุคคล ฯลฯ  รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของในการแงการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

- ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เชน ตราสารอนุพันธ ( อาทิ

เชน SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold 

Futures, Interest Rate Futures, Oil Futures, USD Futures และ Sector Index 

Futures ) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของในการแงการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(4) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัยและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย (จํานวน 6 ช่ัวโมง) 

 

5.  ตารางการอบรม  

 

วันอบรม หัวขอ วิทยากร 

(1) วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

08.45 – 09.00 น. 

พิธีเปดหลักสูตร   

09.00 – 12.00 น. ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ภายใตกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

นายโอรส  เพชรเจริญ 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย   

ธนาคารแหงประเทศไทย 

13.00 – 16.00 น. กฎหมายที่มีผลกระทบกับธุรกิจสินเช่ือและ

หลักประกันของสถาบันการเงิน 

รศ. ไพฑูรย คงสมบูรณ 

อาจารยพิเศษ  คณะนิติศาสตร จุฬาฯ 

(2) วันศุกรที่  21 เมษายน 2560 

09.00 – 12.00 น. 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดทุน นางสาวเดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจตราสาร

ทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

13.00 – 16.00 น. ประเภทธุรกิจสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร

พาณิชย (Non-bank)  

นายจิตเกษม พรประพันธ  

ผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบ 3  

สายกํากับสถาบันการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย  

(3) วันเสารที่ 22 เมษายน 2560 

09.00 – 12.00  น. 

ความรูเก่ียวกับลักษณะบริการของระบบ

การชําระเงิน 

นายณพงศธวัช  โพธิกิจ  

ผูบริหารสวน สวนนโยบายการชําระ

เงินในประเทศ   ฝายนโยบายระบบ

การชําระเงิน  ธนาคารแหงประทศไทย 

13.00 – 16.00 น. ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแล

ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

วาที่รอยตรีดํารงศักด์ิ ณ ระนอง 

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 2  

ธนาคารแหงประเทศไทย 
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วันอบรม หัวขอ วิทยากร 

(4) วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 

09.00 – 12.00 น. 

ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑในตลาดสัญญา          

ซื้อขายลวงหนา 

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน 

กรรมการผูจัดการ   

บมจ. ตลาดสญัญาซื้อขายลวงหนา 

(ประเทศไทย) 

13.00 – 16.00 น. ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน 

วิทยากรจากธนาคารแหงประเทศไทย 

(5) วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 

09.00 – 12.00  น. 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย 

 

เลขาธิการ คปภ. หรือผูแทน  

13.00 – 14.30 น. ผลิตภัณฑประกันชีวิต เลขาธิการ คปภ. หรือผูแทน 

 

14.30 – 16.00 น. ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย เลขาธิการ คปภ. หรือผูแทน 

 

16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร ศาสตราจารยวีระพงษ  บุญโญภาส 

หมายเหตุ   ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

6.  วันและเวลาอบรม 

 กําหนดอบรมวันที่ 20,  21,  22,  27 และ 28  เมษายน  2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน                 

 

7. สถานที่อบรม  

ณ  หอง Tanjong Pagar  ช้ัน 8  โรงแรมอัมรา (Amara Bangkok)  ถนนสุรวงศ  กรุงเทพฯ  

 

8. จํานวนผูเขาอบรม 

 ผูเขาอบรมประมาณ  50  คน 

 

9. คาใชจายในการเขารวมอบรม  

  คาลงทะเบียนเพ่ือเขารับการอบรมคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)   

  คาลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อตอวัน    

   หมายเหตุ  กรณุาสํารองที่น่ังลวงหนากอนชําระคาลงทะเบียน 

 

10. วุฒิบัตร 

 ผูเขารวมอบรมที่เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะไดรับวุฒิบัตรจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0f_ajInPAhVGHpQKHZyVCuMQFghcMAo&url=http%3A%2F%2Ftravel.truelife.com%2Fdetail%2F19704&usg=AFQjCNEEbAG02b5-Sd0frfSS7UTpidK6kQ&sig2=UqaUWQ2alukIyg5zCiKHXg&bvm=bv.132479545,d.dGo


 

11. คณะทํางานและผูประสานงาน 

 คุณสุพัตรา  แผนวิชิต   

โทรศัพท 08-1808-9737 

E-mail :    lawcuresearch@gmail.com   

Line ID    0818089737 

 

 

แผนท่ี  โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ  (Amara Bangkok) 

180  ถนนสุรวงศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   โทร 02-021-8888 
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ใบลงทะเบียน 

หลักสูตร “ผลติภัณฑบริการทางการเงนิและการลงทนุกับกฎหมายที่เก่ียวของ รุน 3” 

วันที่ 20,  21,  22, 27 และ  28  เมษายน  2560 ณ  โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ 

 

ช่ือ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………… 

ตําแหนง …………………………………................................................................................................................................ 

ช่ือหนวยงาน ................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท …………………………………………………….... E-mail …………….…….……………………….…………………………….. 

รายละเอียดการชําระเงินคาลงทะเบียน ดังนี ้

อัตราคาลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย และไมมภีาษีมูลคาเพ่ิม  

ชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร  

ชื่อบัญชี “ศนูยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เลขที่บญัช ี: 152 – 4 – 59566 - 5   

 

รายละเอียดสาํหรับออกใบเสร็จรับเงนิ 

       ช่ือ ………………………………………..………............................................................................................................ 

       ที่อยู………………………………............................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................................................................... 

 

เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินกลับมาที ่  

E-mail :  lawcuresearch@gmail.com   หรือ  LINE ID : 0818089737 

สามารถชําระเงินคาลงทะเบยีนไดต้ังแตวันนี้ จนถึงวันที ่17 เมษายน 2560 
 
 

สํารองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดไดที่   

คุณสุพัตรา แผนวิชิต  โทร : 08-1808-9737  

E-mail : lawcuresearch@gmail.com 

LINE ID : 0818089737 

 

ศูนยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

เลขที่ 254 อาคารวิจัยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 4 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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