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ภาพรวมโครงสร้างการทดสอบหลกัสตูร CISA ใหม่ 
 

 
 
  

 หลกัสูตร CISA ใหม ่
จ านวน Level 2 ระดบั 
รปูแบบการ
ทดสอบ 

- Computer-based 
- Comprehensive 

จ านวนขอ้สอบ
และคะแนน 

ระดบั Foundation: 180 ขอ้ (ปรนยั) คะแนนรวม 180 คะแนน (multiple choice : single) 
ระดบั Advanced:   100 ขอ้ (ปรนยั) คะแนนรวม 140 คะแนน (multiple choice : single  

จ านวน 60 ขอ้ @ 1 คะแนน) และ Item Set (จ านวน 40 ขอ้ @ 2 คะแนน) 
เกณฑก์ารผา่น
การทดสอบ 

70% ของคะแนนรวม และวชิาจรรยาบรรณไม่น้อยกว่า 70% 

โครงสรา้งเน้ือหา แบ่งเนื้อหาออก 3 หมวด ดงันี้ 
หมวดที ่1: จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏบิตังิาน  
หมวดที ่2: เครื่องมอืเพื่อการวเิคราะหก์ารลงทุน 
หมวดที ่3: การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และการบรหิารกลุ่มสนิทรพัย ์

รอบการทดสอบ ระดบั 1: ทุกไตรมาส 
ระดบั 2: ทุก 6 เดอืน 

การใช้คณุวฒิุ สอบผ่านระดบั 1: AISA 
สอบผ่านระดบั 2: CISA 
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โครงสร้างการทดสอบหลกัสตูร CISA ใหม่ ระดบั Foundation Knowledge 
 

 หลกัสตูรส าหรบัการทดสอบ CISA ใหม่ ระดบั Foundation Knowledge มุ่งเน้นปพูืน้ฐานใหก้บัผูเ้ขา้ทดสอบเขา้ใจ
ถึงเครื่องมือพื้นฐาน (basic tools) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดการการลงทุน 
ตลอดจนแนวคดิพื้นฐานการประเมนิมูลค่าสนิทรพัย์แบบต่าง ๆ รวมถึงหลกัการพื้นฐานการบรหิารกลุ่มสนิทรพัย์ลงทุน 
ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัิงาน ส าหรบัเนื้อหาการทดสอบของหลกัสูตร ระดบั Foundation  
จะแบ่งโครงสรา้งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มวชิาหลกั ดงันี้ 

 
กลุ่มวิชาท่ี 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน 

• มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการวเิคราะหก์ารลงทุน 
• มาตรฐานสากลดา้นการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 
• เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน 

 
กลุ่มวิชาท่ี 2: เครือ่งมือเพือ่การวิเคราะหก์ารลงทุน  

• หลกัการลงทุน 
• การวเิคราะหง์บการเงนิ 
• พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ 
 

กลุ่มวิชาท่ี 3: การวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุม่สินทรพัยล์งทุน 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม 
• การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ 

 
  

https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
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รายละเอียดโครงสร้างการทดสอบ CISA ใหม่ ระดบั Foundation Knowledge 
 
ลกัษณะข้อสอบ: ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก  
จ านวนขอ้สอบ: 180 ขอ้ 
คะแนนรวม: 180 คะแนน 
ระยะเวลาการทดสอบ:  5 ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

- ช่วงเชา้ 100 ขอ้ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี  
- ช่วงบา่ย 80 ขอ้ 2 ชัว่โมง   

วิธีการทดสอบ: Computer-based ในลกัษณะ Comprehensive   
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ:   - 
หลกัเกณฑก์ารผา่นการทดสอบ: 70 % ของคะแนนรวม และ 70 % ของกลุ่มวชิาที ่1  

กลุ่มวิชา รายละเอียดหลกัสูตร 
สดัส่วน 
(%) 

กลุ่มวิชาท่ี 1: จรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบติังาน  

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน  

• มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการ
วเิคราะหก์ารลงทุน 

4 – 6% 

• มาตรฐานสากลดา้นการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 4 – 6% 

• เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน 4 – 6% 

กลุ่มวิชาท่ี 2: เครือ่งมือเพือ่
การวิเคราะหก์ารลงทุน  

เครือ่งมือเพื่อการวิเคราะหก์ารลงทุน   

• หลกัการลงทุน 7 – 9% 

• การวเิคราะหง์บการเงนิ 10 – 12% 

• พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ 10 – 12% 

กลุ่มวิชาท่ี 3: การวิเคราะห์
หลกัทรพัยแ์ละการบริหาร
กลุ่มสินทรพัยล์งทุน 
 

การวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน  

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน 16 - 18% 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ 11 – 13% 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 11 – 13% 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม 2 – 4% 

• การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ 10 – 12% 

รวม 100% 

  

https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 
กลุ่มวิชาท่ี 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 
ส่วนท่ี 1 มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบติัวิชาชีพด้านการวิเคราะหก์ารลงทุน 
อา้งองิหนงัสอื Standards of Practice Handbook ฉบบัแปลภาษาไทยของ CFA Thailand 
• ความส าคญัของจรรยาบรรณในวชิาชพีดา้นการลงทุน 
• หลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการเงนิและการลงทุน 
• ภาคผนวก: มาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีของสมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธบิายความส าคญัของจรรยาบรรณในวชิาชพีดา้นการลงทุน 
2. อธบิายสาระส าคญัของหลกัจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีรวมถงึขอ้ย่อยของแต่ละมาตรฐาน 
3. แยกแยะการกระท าทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี และการกระท าทีไ่ม่เป็นไปตาม

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี 
4. ระบุความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีของ CFA Institute กบัมาตรฐานของสมาคม

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีใ่ชป้ฏบิตัใินประเทศไทย และผลของความแตกต่างกนั 
5. อธบิายแนวทางและขัน้ตอนการพจิารณาการกระท าผดิจรรยาบรรณและบทลงโทษ  
6. ประยุกตใ์ชจ้รรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานสากลด้านการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 
อา้งองิหนงัสอื มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล ของ TSI 
บทที ่1  แนวคดิและความส าคญัของมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล 
บทที ่2  สรุปขอ้ก าหนดของมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธบิายแนวคดิ และความส าคญัของมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล ทัง้วตัถุประสงคแ์ละทีม่า  

ลกัษณะทัว่ไป ขอบเขตของการใช ้และการปฏบิตัติามในปัจจุบนั 
2. อธบิายความสมัพนัธข์อง GIPS กบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์และหลกัปฏบิตัขิองอตุสาหกรรมในประเทศ 
3. อธบิายขอ้ก าหนดและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั ขอ้มลูทีใ่ช ้วธิกีารค านวณ การสรา้ง Composite การเปิดเผยขอ้มลู และ

การน าเสนอและการรายงาน ในการวดัผลการด าเนินงาน 
4. อธบิายขอบเขตและวตัถุประสงค ์และหลกัปฏบิตัขิองการรบัรองการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
5. อธบิายรายละเอยีดการตรวจสอบการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
6. ประยุกตใ์ชม้าตรฐานในการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล 
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ส่วนท่ี 3 เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารลงทุน 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ร.บ.สญัญาซ้ือขายลว่งหน้า และ พ.ร.ก. สินทรพัยดิ์จิตอล  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายภาพรวมของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ พ.ร.ก. สนิทรพัยด์จิติอล 
1.2 อธบิายธุรกจิภายใตก้ารก ากบัดแูล 
1.3 อธบิายประเดน็ส าคญัของ พ.ร.บ. ทีม่ต่ีอวชิาชพีนกัวเิคราะหก์ารลงทุน 
 
บทท่ี 2  เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีนักวิเคราะหก์ารลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้มลูในการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูภายใน การวเิคราะห์ หรอื

คาดการณ์ขอ้มลู การแพรข่า่วเทจ็หรอืท าใหส้ าคญัผดิในสาระส าคญั แหล่งขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหก์ารลงทุน และ
การน าไปใช ้รวมถงึแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูในการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

2.2 อธบิายแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับทวเิคราะหห์ลกัทรพัยต์ามแนวปฏบิตั ิของสมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ไดแ้ก่
หลกัเกณฑก์ารจดัท าบทวเิคราะหท์ีม่คีุณภาพ หลกัการไดม้าซึง่ผลการวเิคราะห ์กระบวนการและองคป์ระกอบ 
ของเน้ือหาในบทวเิคราะหร์ายบรษิทั การควบคุมคุณภาพของงานวเิคราะห ์และการขึน้ทะเบยีนของนกัวเิคราะห ์ 

2.3 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ไม่ตอ้ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑแ์ละแนวปฏบิตั ิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีน่กัวเิคราะหก์ารลงทุน 

 
บทท่ี 3  เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(หุ้นสามญั) 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายหลกัการทัว่ไปของเกณฑก์ารออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(หุน้สามญั) และผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการเตรยีม

ความพรอ้มก่อนเขา้จดทะเบยีน 
3.2 อธบิายเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(หุน้สามญั) 
3.3 อธบิายหน้าทีห่ลงัการขายหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึ การด ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน การเปิดเผยขอ้มลูของ

บรษิทัจดทะเบยีน การประชมุผูถ้อืหุน้ และการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบ
บญัช ี

3.4 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ไม่ตอ้ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑแ์ละแนวปฏบิตั ิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั 

 
บทท่ี 4  เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายหลกัการทัว่ไปของเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการเกีย่วกบัขอ้ก าหนด 

เพื่อคุม้ครองผูถ้อืหุน้รายย่อย 
4.2 อธบิายเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
4.3 อธบิายการยกเวน้และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ การจดัท าความเหน็ของกจิการ และคณะอนุกรรมการ

วนิิจฉยัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 
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4.4 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ไม่ตอ้ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้
ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

 
บทท่ี 5   เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายหลกัการทัว่ไปและวตัถุประสงคข์องเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงนิและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 
5.2 อธบิายหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรายงานธุรกรรมของสถาบนัการเงนิ 
5.3 อธบิายหลกัเกณฑใ์นการจดัใหล้กูคา้แสดงตน 
5.4 อธบิายการด าเนินการเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ และการด าเนินการของบรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อรองรบั

การปฏบิตัติามกฎหมายฟอกเงนิฯ 
5.5 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ไม่ตอ้ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑแ์ละแนวปฏบิตั ิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
และการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงูเงนิ 

 
บทท่ี 6  เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน 
6.2 อธบิายเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารด าเนินการของบรษิทัจดทะเบยีน ไดแ้ก่ การประชุมผูถ้อืหุน้ การจ่ายปันผล  

การเพิม่ทุน การลดทุน การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้หุน้คนื 
6.3 อธบิายเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน และการเพกิถอนหลกัทรพัย์ 

ทัง้แบบการเพกิถอนโดยสมคัรใจ และการเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 
6.4 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม และไมเ่หมาะสมตามเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัอิื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน  
 
บทท่ี 7  เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยอ่ื์น ๆ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
7.1 อธบิายเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ Infra Fund/ REIT หุน้กู ้

และ Warrant 
7.2 ระบุและแยกแยะการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม/ไม่ถูกตอ้ง/ไมเ่หมาะสม เกีย่วกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ การออกและเสนอขาย Infra fund/ REIT หุน้กู ้และ Warrant 
7.3 ระบุและจ าแนกพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม และไมเ่หมาะสม ตามเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหลกัทรพัยอ์ื่นๆ  
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 

กลุ่มวิชาท่ี 2: เคร่ืองมือเพ่ือการวิเคราะห์การลงทุน 
ประกอบไปดว้ย 3 วชิา ดงันี้ 

• หลกัการลงทุน 
• ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวเิคราะหง์บการเงนิ 
• พืน้ฐานการเงนิธุรกจิ 

 
หลกัการลงทุน 

 
บทท่ี 1: หลกัการลงทุนเบือ้งต้น  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายแนวคดิ และวตัถุประสงคข์องการลงทุน 
1.2 อธบิาย จ าแนก และระบุความแตกต่างของลกัษณะพืน้ฐานของสนิทรพัยท์างการเงนิแต่ละประเภท 
1.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของการซือ้ขายโดยตรงผ่านตลาดการเงนิและการลงทุนผ่านกองทุนรวม 
1.4 อธบิายหลกัการพืน้ฐานของการตดัสนิใจลงทุน 
1.5 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนกบัการตดัสนิใจลงทุน 
1.6 เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิกบัมลูค่าตามราคาตลาด 

 
บทท่ี 2: การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและการจดัการข้อมูลเพื่อการลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายความหมาย และประโยชน์ของการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการลงทุน 
2.2 อธบิายลกัษณะและจ าแนกประเภทของขอ้มลูทีใ่ชเ้พื่อการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการลงทุน 
2.3 ระบุแหล่งขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการลงทุน 
2.4 อธบิายแนวคดิการจดัการเกบ็ขอ้มลู และแนวทางการจดัการขอ้มลูใหพ้รอ้มส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

เพื่อการลงทุน 
 
บทท่ี 3 : ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัอตัราดอกเบี้ย 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายความหมายของดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ และแนวคดิการค านวณดอกเบีย้ และอตัราดอกเบีย้อย่างง่าย 
3.2 ค านวณหาดอกเบีย้และอตัราดอกเบีย้อย่างง่าย 
3.3 อธบิายความหมายของการทบตน้ และแนวคดิการค านวณดอกเบีย้ทบตน้ 
3.4 ค านวณหาดอกเบีย้ทบตน้ และอตัราดอกเบีย้ทบตน้ตามระยะเวลาของการทบตน้แบบต่าง ๆ  
3.5 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างแกนของเวลากบักระแสเงนิสด 
3.6 อธบิายความแตกต่างและผลกระทบของกระแสเงนิสดจากจุดของเวลาตน้งวดหรอืปลายงวด 
3.7 อธบิายแนวคดิและความส าคญัของมูลค่าเงนิในอนาคต 
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3.8 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง หลกัการทบตน้ (compounding) อตัราดอกเบีย้ทบตน้และมลูค่าเงนิในอนาคต 
3.9 อธบิายตวัแปรและสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณมลูค่าเงนิในอนาคต กรณีเงนิจ านวนเดยีว 
3.10 อธบิายเกีย่วกบัแนวคดิและความส าคญัของมลูค่าเงนิในปัจจุบนั 
3.11 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง หลกัการคดิลด (discounting) อตัราดอกเบีย้คดิลดและมลูค่าเงนิในปัจจุบนั 
3.12 อธบิายเกีย่วกบัตวัแปรและสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณมลูค่าเงนิในปัจจุบนั กรณีเงนิจ านวนเดยีว 
 
บทท่ี 4 : มูลค่าเงินตามเวลา 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายและแยกแยะความแตกต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (nominal interest rate) และอตัราดอกเบีย้ 

ทีแ่ทจ้รงิ (real interest rate)  
4.2 ค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (nominal interest rate) อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (real interest rate) และ

อตัราดอกเบีย้ทบค่า (effective interest rate) 
4.3 อธบิายตวัแปรและสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณมลูค่าเงนิในอนาคต กรณีเงนิงวด 
4.4 ค านวณหามลูค่าเงนิในอนาคต กรณีเงนิงวดแบบปลายงวด  
4.5 ค านวณหามลูค่าเงนิในอนาคต กรณีเงนิงวดแบบตน้งวด  
4.6 ค านวณหามลูค่าเงนิในปัจจุบนั กรณีเงนิจ านวนเดยีว แบบปลายงวด 
4.7 ค านวณหามลูค่าเงนิในปัจจุบนั กรณีเงนิจ านวนเดยีว แบบตน้งวด 
4.8 อธบิายเกีย่วกบัตวัแปรและสมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณมลูค่าเงนิในปัจจุบนั กรณีเงนิงวด 
4.9 อธบิายประโยชน์ของแนวคดิมลูค่าเงนิในปัจจุบนัและมลูค่าเงนิในอนาคต เพื่อการวเิคราะหท์างการเงนิ เช่น  

การประเมนิมลูค่ากจิการและการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าของโครงการลงทุน 
4.10 ประยุกตใ์ชแ้นวคดิมลูค่าเงนิปัจจุบนัและมลูค่าเงนิในอนาคตเพือ่การวเิคราะหก์ารออมและการลงทุน 
 
บทท่ี 5: การค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายแนวคดิการค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยแ์บบต่าง ๆ  
5.2 ค านวณ และตคีวามค่า อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยแ์บบต่าง ๆ  
5.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของแนวคดิการค านวณอตัราผลตอบแทนแบบต่าง ๆ  
5.4 อธบิายลกัษณะ และจ าแนกประเภทของความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรพัย ์
5.5 อธบิายแนวคดิการวดัค่าความเสีย่ง ค านวณ และตคีวามค่าความเสีย่งของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
5.6 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
5.7 อธบิายนิยามและความส าคญัของกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
5.8 อธบิายองคป์ระกอบของกลุ่มหลกัทรพัย ์ซึง่ประกอบดว้ยหลกัทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัและ/หรอื 

แตกต่างกนั มารวมอยู่ดว้ยกนัเป็นกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน 
5.9 อธบิายปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์
5.10 อธบิายและแยกองคป์ระกอบส าคญัทีเ่ป็นตวัก าหนดความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์
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บทท่ี 6: ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรพัย ์  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายแนวคดิเกีย่วกบักลุ่มหลกัทรพัยข์อง Markowitz ซึง่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นไปได ้กลุ่มหลกัทรพัย์

ทีด่ทีีส่ดุบนความเสีย่งทีเ่ท่ากนั กลุ่มหลกัทรพัยท์ีด่ทีีส่ดุบนอตัราผลตอบแทนทีเ่ท่ากนั เสน้กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ (efficient frontier) 

6.2 อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัความพอใจในการลงทุนของนกัลงทุนตามทฤษฎขีอง Markowitz ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเสน้ 
ความพอใจเท่ากนัของแต่ละบุคคล ปัจจยัก าหนดความพอใจของผูล้งทุน 

6.3 อธบิายวธิกีารก าหนดกลุ่มหลกัทรพัยท์ีด่ทีีส่ดุเพื่อการลงทุน (optimum portfolio) ซึง่เป็นจุดทีเ่สน้ความพอใจระดบั
สงูสดุสมัผสักบัเสน้ Efficient Frontier ทีผู่ล้งทุนแต่ละคนอาจม ีOptimum Portfolio ทีต่่างกนั 

6.4 อธบิาย Optimum Portfolio กรณีกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนทีม่ที ัง้ Risky Asset และ Risk-Free Assets ซึง่เกีย่วกบั 
Separation Theorem และ Capital Market Line  

6.5 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเสน้ SML 
6.6 อธบิายแนวคดิและลกัษณะของแบบจ าลอง CAPM  
6.7 อธบิายลกัษณะของค่าเบตา้และการใชป้ระโยชน์จากค่าเบตา้ 
6.8 ค านวณ และตคีวาม ค่าเบตา้ของหลกัทรพัยแ์ละกลุ่มหลกัทรพัย ์
6.9 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการกบัค่าเบตา้ 
6.10 ค านวณอตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการของกลุ่มหลกัทรพัยโ์ดยใชแ้บบจ าลอง CAPM  
6.11 อธบิายแนวคดิการค านวณอตัราผลตอบแทนทีม่กีารปรบัคา่ความเสีย่งแบบต่าง ๆ  
6.12 ค านวณและตคีวามค่าอตัราผลตอบแทนทีม่กีารปรบัค่าความเสีย่งแบบต่าง ๆ 
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การวิเคราะหง์บการเงิน 

 
บทท่ี 1: งบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายลกัษณะและจ าแนกประเภทของธุรกจิ รวมทัง้ระบุประเภทของการด าเนินกจิกรรมหลกัทางธุรกจิ  
1.2 เชื่อมโยงบทบาททางบญัชใีนการสะทอ้นภาพผลการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิ 
1.3 อธบิายสมการและสมมตฐิานทางบญัช ีรวมทัง้ อธบิายกระบวนการทางบญัชใีนการจดัท ารายงานทางการเงนิ 
1.4 อธบิายความหมายและวตัถุประสงคข์องงบการเงนิ รวมทัง้ระบปุระโยชน์และขอ้จ ากดัของงบการเงนิ 
1.5 อธบิาย และจ าแนกความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงนิแต่ละประเภท 
1.6 อธบิาย และจ าแนกความแตกต่างของลกัษณะกจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะกบักจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ  
1.7 อธบิายจุดประสงคแ์ละองคป์ระกอบของงบการเงนิฉบบัสมบรูณ์ 
1.8 อธบิายความหมายและความส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
1.9 อธบิายกรอบแนวคดิของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ IFRS ในเรื่องของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า

รายการ และการเปิดเผยขอ้มลู 
1.10 อธบิายกรอบแนวคดิส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย รวมทัง้ ระบขุอ้แตกต่าง 

ของมาตรฐานรายงานทางการเงนิของประเทศไทยกบัมาตรฐานสากล 

 
บทท่ี 2: งบแสดงฐานะการเงิน 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายรปูแบบและองคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงนิ 
2.2 อธบิายและจ าแนกประเภทของรายการต่าง ๆ ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ไดแ้ก่ สนิทรพัย ์หนี้สนิ และ 

สว่นของเจา้ของหรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 
2.3 อธบิายหลกัเกณฑใ์นการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ  
2.4 อธบิายความหมาย และความแตกต่างของสนิทรพัย ์และหนี้สนิ รวมทัง้ อธบิายแนวคดิพืน้ฐานการวดัมลูค่า 

ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิแต่ละประเภท 
2.5 อธบิายองคป์ระกอบ และประโยชน์ของงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของหรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
บทท่ี 3: งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายรปูแบบและองคป์ระกอบของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
3.2 อธบิายและจ าแนกประเภทรายการต่างๆ ของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
3.3 อธบิายหลกัเกณฑใ์นการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รวมทัง้ผลกระทบของประเดน็ดงักล่าวทีม่ผีลต่อก าไรและการวเิคราะหท์างการเงนิ 
3.4 เปรยีบเทยีบวธิกีารรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมทัง้ สามารถอธบิายผลกระทบของความแตกต่างในแต่ละวธิ ี

ทีม่ต่ีองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะการเงนิ งบกระแสเงนิสด และอตัราสว่นทางการเงนิต่าง ๆ 
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3.5 อธบิาย จ าแนก และวเิคราะหร์ายการไม่ปกตหิรอืไม่เกดิขึน้ประจ า การด าเนินงานทีย่กเลกิ การเปลีย่นแปลง 
ทางบญัช ีและรายการปรบัปรุงของงวดก่อน 

3.6 ค านวณ และแปลความหมายก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
3.7 อธบิาย และจ าแนกความแตกต่างระหว่างก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (ก าไรสทุธ)ิ และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
3.8 จ าแนกความแตกต่างระหว่างโครงสรา้งเงนิทุนแบบพืน้ฐาน (simple capital structure) และโครงสรา้งเงนิทุน 

แบบซบัซอ้น (complex capital structure) เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
3.9 อธบิายความหมายและความส าคญัของก าไรต่อหุน้ 
3.10 อธบิายองคป์ระกอบของก าไรต่อหุน้ และค านวณก าไรต่อหุน้ในกรณีต่าง ๆ 
 
บทท่ี 4:งบกระแสเงินสด 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายทีม่าและประโยชน์ของงบกระแสเงนิสด 
4.2 อธบิายรปูแบบและจ าแนกองคป์ระกอบของงบกระแสเงนิสด 
4.3 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างงบกระแสเงนิสดและงบการเงนิอื่นๆ ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะ

การเงนิ และงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 
4.4 อธบิายและจ าแนกประเภทกระแสเงนิสดตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ (1) กจิกรรมด าเนินงาน (2) กจิกรรมลงทุน 

และ (3) กจิกรรมจดัหาเงนิ 
4.5 อธบิายแนวทางในการจดักลุ่มรายการในงบกระแสเงนิสด 
4.6 ค านวณและแปลความหมายของงบกระแสเงนิสด 
4.7 วเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประเภทกระแสเงนิสด ไดแ้ก่ กระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ ความแตกต่างอนัเนื่องมาจากวธิกีารบญัช ีดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั ดอกเบีย้จ่าย และ
รายการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัเงนิสด 

 
บทท่ี 5: แนวคิดและเครือ่งมือส าหรบัการวิเคราะหง์บการเงิน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายกรอบแนวคดิการวเิคราะหง์บการเงนิ 
5.2 อธบิายและจ าแนกประเดน็ทีค่วรพจิารณาในการวเิคราะหง์บการเงนิ 
5.3 อธบิายและจ าแนกขัน้ตอนในการวเิคราะหง์บการเงนิ 
5.4 อธบิายประเภทขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูส าหรบัใชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิ 
5.5 อธบิายแนวทางการปรบัปรุงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหง์บการเงนิ  
5.6 อธบิายหลกัการวเิคราะหแ์ละแปลความหมายขอ้มลูงบการเงนิในดา้นต่าง ๆ   
5.7 อธบิายและจ าแนกเครื่องมอืส าหรบัใชใ้นการวเิคราะหง์บการเงนิต่าง ๆ 
5.8 ประยุกตใ์ชแ้นวคดิและเครื่องมอืการวเิคราะหง์บการเงนิในการวเิคราะหเ์พื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน 
 
บทท่ี 6: การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิในการวเิคราะหง์บการเงนิ 
6.2 อธบิายขอ้จ ากดัของการใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิในการวเิคราะหง์บการเงนิ 
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6.3 ค านวณ และแปลความหมายเกีย่วกบัการวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราสว่นประสทิธภาพ 
ในการด าเนินงาน อตัราสว่นสภาพคล่อง อตัราสว่นการวดัภาระหนี้สนิ อตัราสว่นการวดัความสามารถในการท า
ก าไร และอตัราสว่นวดัมลูค่าตลาด  

6.4 ค านวณและอธบิายความหมายขององคป์ระกอบต่างๆ ในการค านวณอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  
โดยใชร้ะบบการวเิคราะหแ์บบ Du-pont  

6.5 วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกจิการโดยใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิ 
6.6 อธบิายความาส าคญัของการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (credit rating) และสามารถน าอตัราสว่นทางการเงนิมาใช้

เป็นสว่นหนึ่งในการพจิารณาจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
6.7 อธบิายความหมายของการทุจรติในงบการเงนิ 

 
บทท่ี 7: สินค้าคงเหลือ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
7.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหส์นิคา้คงเหลอื 
7.2 ระบกุารจดัประเภทรายการสนิคา้คงเหลอื และตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอื 
7.3 ค านวณยอดสนิคา้คงเหลอืปลายงวด และตน้ทุนสนิคา้ขายโดยใชท้างเลอืกวธิกีารค านวณต่าง ๆ เช่น วธิเีขา้ก่อนออก

ก่อน (FIFO) วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (weighted average cost: WAC) และวธิรีาคาเจาะจง (specific Identification 
Cost: SIC)  

7.4 อธบิายความสมัพนัธข์องขอ้มลูสนิคา้คงเหลอืและตน้ทุนขายในแต่ละทางเลอืกวธิคี านวณ เมื่อระดบัตน้ทุนคงที่ และ
เมื่อระดบัตน้ทุนเปลีย่นแปลงไป  

7.5 เปรยีบเทยีบและอธบิายถงึผลกระทบจากวธิกีารบญัชทีีแ่ตกต่างกนัต่อตน้ทุนสนิคา้ขายและยอดสนิคา้คงเหลอื  
7.6 อธบิายผลกระทบของทางเลอืกในการบญัชสีนิคา้คงเหลอืของกจิการทีม่ต่ีอก าไร กระแสเงนิสด และเงนิทุน

ด าเนินงาน รวมถงึอตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถในการจ่าย
ช าระหนี้ 

7.7 อธบิายผลกระทบของขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการบนัทกึสนิคา้คงเหลอืทีม่ต่ีองบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิ 
7.8 อธบิายการรายงานสนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิ และการใชห้ลกัการราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  

(Net Realizable Value) แลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า  
 
บทท่ี 8: สินทรพัยท์างการเงิน 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
8.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหส์นิทรพัยท์างการเงนิ 
8.2 อธบิายแนวคดิการจดัประเภทและจ าแนกประเภทของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
8.3 อธบิายแนวคดิการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการสนิทรพัยท์างการเงนิเมื่อเริม่แรกและภายหลงัของสนิทรพัย์ 

แต่ละประเภท 
8.4 อธบิายและวเิคราะหผ์ลกระทบของการดอ้ยค่าตามวธิ ีExpected Credit Loss Model ทีม่ต่ีองบการเงนิและ

อตัราสว่นทางการเงนิ 
8.5 อธบิายหลกัการตดัรายการออกจากบญัชแีละการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา 
8.6 อธบิายหลกัการรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าอนุพนัธท์างการเงนิ 
8.7 อธบิายหลกัการบญัชกีารป้องกนัความเสีย่ง 
8.8 วเิคราะหผ์ลกระทบของอนุพนัธท์างการเงนิทีม่ต่ีอการงบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิ 
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8.9 อธบิายหลกัการเปิดเผยเกีย่วกบัความส าคญัของสนิทรพัยท์างการเงนิ  
8.10 อธบิายหลกัการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยท์างการเงนิและการเปิดเผยความเสีย่งและการป้องกนัความเสีย่ง 

 
บทท่ี 9: สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
9.1 อธบิายลกัษณะทัว่ไปและจ าแนกปัจจยัทีใ่ชแ้ยกสนิทรพัยร์ะยะยาวออกจากสนิทรพัยอ์ื่น 
9.2 ค านวณมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยร์ะยะยาวทีน่ าเสนอในงบแสดงฐานะการเงนิ  
9.3 จ าแนกประเภทตน้ทุนทีจ่ะบนัทกึเป็นทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และตน้ทุนทีจ่ะบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ย  
9.4 อธบิายเหตุผลและหลกัการบนัทกึบญัชคี่าเสือ่มราคา การค านวณค่าเสือ่มราคาโดยใชว้ธิเีสน้ตรง วธิจี านวนผลผลติ 

และวธิยีอดคงเหลอืลดลง และค านวณค่าเสือ่มราคาหลงัจากมกีารปรบัปรุงประมาณการอายใุชง้านของสนิทรพัย ์
9.5 อธบิายการบนัทกึบญัชกีารขาย การแลกเปลีย่น หรอืการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีม่กีารคดิค่าเสือ่มราคา และ 

การค านวณก าไรหรอืขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์
9.6 ค านวณและอธบิายถงึผลกระทบของการบนัทกึตน้ทุนเป็นสนิทรพัยแ์ละการบนัทกึค่าใชจ้่ายทีม่ต่ีอก าไรสทุธ ิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และอตัราสว่นทางการเงนิ รวมถงึผลกระทบต่ออตัราสว่น
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (interest coverage ratio) ของตน้ทุนดอกเบีย้ทีบ่นัทกึเป็นสว่นหนึ่งของสนิทรพัย ์

9.7 ค านวณและอธบิายผลกระทบ ณ วนัเริม่ตน้ และผลกระทบในระยะยาวของการตรีาคาสนิทรพัยใ์หม่ทีม่ต่ีออตัราสว่น
ทางการเงนิ 

9.8 ระบุความแตกต่างของวธิคีดิค่าเสือ่มราคาและอธบิายผลกระทบของทางเลอืกในการคดิค่าเสือ่มราคาทีม่ต่ีอ 
งบการเงนิ อตัราสว่นทางการเงนิ และภาษขีองกจิการ  

9.9 อธบิายบทบาทของอายทุีใ่ชค้ านวณค่าเสือ่มราคาและมลูค่าคงเหลอืทีม่ต่ีอการค านวณค่าเสือ่มราคา รวมถงึอธบิาย
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงวธิคีดิค่าเสือ่มราคา อายุใชง้าน และมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยท์ีม่ต่ีองบการเงนิ 
และอตัราสว่นทางการเงนิ  

9.10 ระบุการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และอธบิายผลกระทบของการดอ้ยค่าทีม่ต่ีองบการเงนิและอตัราสว่น
ทางการเงนิของกจิการ  

9.11 อธบิายผลกระทบจากภาระหลงัการเลกิใชง้าน การโอนยา้ยและภาระดา้นสิง่แวดลอ้มของสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้น 
การด าเนินงานทีม่ต่ีองบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิ 

9.12 อธบิายลกัษณะและจ าแนกประเภทของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
9.13 อธบิายหลกัการรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
9.14 อธบิายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ความนิยมและรายจ่ายในการวจิยัและพฒันา 
9.15 ค านวณและอธบิายหลกัการบนัทกึบญัชกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
9.16 อธบิายลกัษณะและประเภทของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
9.17 อธบิายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายในการส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ 
9.18 อธบิายหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าทรพัยากรธรรมชาต ิ 
9.19 อธบิายหลกัการบญัชกีารไดม้าของทรพัยากรธรรมชาตแิละการตดัจ าหน่ายระหว่างงวด 
9.20 ค านวณและอธบิายหลกัการบญัชสี าหรบัมลูค่าสญูสิน้  
9.21 จ าแนกความแตกต่างระหว่างค่าเสือ่มราคาและมลูค่าสญูสิน้  
9.22 อธบิายประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ผีลต่อการวเิคราะหง์บการเงนิ 
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บทท่ี 10: หน้ีสินทางการเงินและสญัญาเช่า 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
10.1 อธบิายความหมายและลกัษณะของหนี้สนิทางการเงนิ 
10.2 อธบิายและจ าแนกประเภทของหนี้สนิทางการเงนิแต่ละประเภท 
10.3 อธบิายหลกัการรบัรูแ้ละการวดัมลูค่ารายการหนี้สนิทางการเงนิเริม่แรก และภายหลงั 
10.4 อธบิายผลกระทบของหนี้สนิทางการเงนิทีม่ต่ีองบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงนิ งบกระแสเงนิสด และ

อตัราสว่นทางการเงนิ 
10.5 อธบิายและประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ต่อมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิ งบการเงนิ และ

อตัราสว่นทางการเงนิ 
10.6 อธบิายการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนี้สนิทางการเงนิ รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัต่อกจิการในการเลอืกตราสาร

นัน้ ๆ ตลอดจนผลกระทบจากการเลอืกทีม่ต่ีองบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิของกจิการ 
10.7 วเิคราะหผ์ลกระทบของการวดัมลูค่าและการรบัรูร้ายการหนี้สนิทางการเงนิทีม่ต่ีอการวเิคราะหง์บการเงนิและ

อตัราสว่นทางการเงนิ 
10.8 อธบิายถงึปัจจยัทีก่ระตุน้ใหม้กีารเช่าสนิทรพัย ์แทนการซือ้สนิทรพัย ์
10.9 จ าแนกความแตกต่างของสญัญาเช่าด าเนินงานกบัสญัญาเช่าการเงนิในมมุมองของผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 
10.10 วเิคราะหผ์ลกระทบของสญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าด าเนินงานทีม่ต่ีองบการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิ 

ของผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 
10.11 อธบิายประเดน็ส าคญัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า ไดแ้ก่ การรบัรูร้ายได ้การดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามสญัญา 

การขายและเช่ากลบัคนื การค ้าประกนัสญัญาเช่า 
 
บทท่ี 11: งบการเงินรวม 
 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
11.1 อธบิายความหมายของงบการเงนิรวมและความส าคญัของการจดัท างบการเงนิรวม 
11.2 จ าแนกความแตกต่างระหว่างงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
11.3 ระบุขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงนิรวม 
11.4 อธบิายหลกัการประเมนิการควบคุมกจิการและสามารถประเมนิการควบคุมกจิการโดยการพจิารณาจากอ านาจ 

ผลตอบแทน และความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 
11.5 อธบิายและจ าแนกหลกัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุนและวธิสีว่นไดเ้สยี 
11.6 อธบิายหลกัการจดัท างบการเงนิรวม ณ วนัซือ้หุน้   
11.7 อธบิายหลกัการจดัท างบการเงนิรวมหลงัวนัทีซ่ือ้หุน้ 
11.8 อธบิายหลกัการจดัท างบการเงนิรวมกรณีมรีายการระหวา่งกนั 
11.9 อธบิายหลกัการจดัท างบการเงนิรวมกรณีต่างๆ เกีย่วกบัการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย  
11.10 อธบิายหลกัการจดัท างบกระแสเงนิสดรวม 
11.11 อธบิายประเดน็การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัการจดัท างบการเงนิรวมในกรณีต่าง ๆ 
11.12 อธบิายและวเิคราะหผ์ลกระทบของการจดัท างบการเงนิรวมกรณีต่าง ๆ ทีม่ต่ีอการวเิคราะหง์บการเงนิและอตัราสว่น

ทางการเงนิ 
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พื้นฐานการเงินธรุกิจ 

 
บทท่ี 1: หลกัการเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเงินธรุกิจ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายถงึภาพรวมของวชิาการเงนิธุรกจิและเป้าหมายของธุรกจิในมติทิางการเงนิ 
1.2 อธบิายความหมายและความส าคญัของวชิาการเงนิธุรกจิ 
1.3 อธบิายถงึองคป์ระกอบในระบบการเงนิ บทบาทของการเงนิธุรกจิในบรษิทัและในตลาดเงนิตลาดทุน 
1.4 อธบิายแนวคดิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของรูปแบบของธุรกจิ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และที่มาของปัญหา

ตวัแทน  
1.5 อธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการเงนิธุรกจิกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
บทท่ี 2: หลกัการเบือ้งต้นของงบประมาณลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายถงึความหมายและความส าคญัของงบประมาณลงทุน 
2.2 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างของโครงการลงทุนแต่ละประเภท 
2.3 อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัหลกัการพจิารณางบประมาณลงทุน 
2.4 อธบิายกระบวนการพจิารณางบประมาณลงทุน 
2.5 อธบิายและค านวณหาเกณฑ์ต่าง ๆ ในการตดัสนิใจลงทุนในโครงการ ได้แก่ ระยะเวลาคนืทุน ระยะเวลาคนืทุน 

คดิลด มลูค่าปัจจุบนัสทุธ ิอตัราผลตอบแทนภายใน ดชันีวดัความสามารถในการท าก าไร และอตัราสว่นผลตอบแทน
ทางบญัชถีวัเฉลีย่ รวมถงึการประเมนิโครงการ โดยใชเ้กณฑด์งักล่าว ส าหรบัโครงการประเภทต่าง ๆ  

2.6 อธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยีของเกณฑม์ลูค่าปัจจุบนัสทุธแิละอตัราผลตอบแทนภายในในการลงทุนต่าง ๆ 
 
บทท่ี 3: ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตน้ทุนเงนิทุนและโครงสรา้งเงนิทุน 
3.2 ค านวณหาตน้ทุนของเงนิทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
3.3 ค านวณหาต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของเงินทุน และระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 

ของเงนิทุนได ้
3.4 อธิบายความหมาย ความแตกต่างของความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงนิ พร้อมทัง้ค านวณหา 

ความเสีย่งดงักล่าว 
3.5 ค านวณระดบัภาระผกูพนัจากการด าเนินงาน ระดบัภาระผกูพนัทางการเงนิ และระดบัภาระผกูพนัรวม 
3.6 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างภาระผกูพนั ก าไร โครงสรา้งเงนิทุน และผลของปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาหุน้ 
3.7 อธบิายลกัษณะและผลกระทบของการจ่ายเงนิปันผลประเภทต่าง ๆ 
3.8 อธบิายกระบวนการของการจ่ายเงนิปันผล 
3.9 อธบิายแนวคดิของการซือ้หุน้คนืและผลกระทบทางดา้นราคาของการซือ้หุน้สามญักลบัคนื 
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บทท่ี 4: การจดัการเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัการวิเคราะหบ์ริษทั 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายความหมาย แนวคดิ และความส าคญัของเงนิทุนหมุนเวยีนต่อการด าเนินธุรกจิ 
4.2 วเิคราะหส์ภาพคล่องจากเงนิทุนหมุนเวยีน 
4.3 ค านวณอตัราสว่นทางการเงนิทีใ่ชใ้นการวดัสภาพคล่องของบรษิทัโดยพจิารณาจากเงนิทุนหมุนเวยีน 
4.4 ประเมนิประสทิธภิาพของเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการโดยพจิารณาจากรอบการด าเนินงานและการแปลงสภาพของ

เงนิสดและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของกจิการกบักจิการคู่คา้ 
4.5 อธบิายถงึวธิบีรหิารกระแสเงนิสดทีม่ผีลต่อฐานะเงนิสดสทุธขิองกจิการในแต่ละวนั 
4.6 อธบิายถงึวธิกีารในการจดัการเงนิฝากและหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 
4.7 อธบิายถงึวธิบีรหิารจดัการลกูหนี้การคา้และระบุวธิกีารในการก าหนดนโยบายสนิเชื่อและระบบงานการปล่อยสนิเชื่อ  
4.8 อธบิายถงึวธิบีรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืและค านวณระดบัสนิคา้คงเหลอืทีเ่หมาะสม 
4.9 อธบิายถงึวธิบีรหิารจดัการเจา้หนี้การคา้และหลกัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรข์องสว่นลดการคา้ 
4.10 อธบิายถงึวธิกีารจดัการกระแสเงนิสดจ่ายและการประเมนิผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หนี้การคา้ 
4.11 ระบุถงึประโยชน์และวธิต่ีาง ๆ ในการจดัหาเงนิจากหนี้สนิระยะสัน้ 
4.12 ค านวณตน้ทุนของเงนิกูร้ะยะสัน้ 
 
บทท่ี 5: หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนและธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนเบือ้งต้น 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างการพฒันากจิการอย่างยัง่ยนืและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บักจิการ  
5.2 อธบิายองคป์ระกอบตามหลกัการพฒันากจิการอย่างยัง่ยนื รวมไปถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
5.3 อธบิายถงึประโยชน์ของการจดัการผูม้สีว่นไดเ้สยี 
5.4 อธบิายแนวคดิในการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
5.5 อธบิายแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อขบัเคลื่อนธุรกจิสูค่วามยัง่ยนื 
5.6 อธบิายภาพรวมของหลกัการก ากบัดแูลกจิการได ้
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 

กลุ่มวิชาท่ี 3: การวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน 
ประกอบไปดว้ย 5 วชิา ดงันี้ 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทนุรวม 
• การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ 

 
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน 

 
บทท่ี 1: ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัตราสารทุน  

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายความหมายของตราสารทุนและความส าคญัของตราสารทุนทีม่ต่ีอกจิการในดา้นการระดมทุน 

1.2 อธบิายลกัษณะส าคญัของตราสารทุนแต่ละประเภท  

1.3 จ าแนกความแตกต่างของตราสารทุนแต่ละประเภท 

1.4 ทราบถงึรปูแบบของผลตอบแทนและความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุน 

1.5 ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 

1.6 อธบิายและจ าแนกความเสีย่งแต่ละประเภททีเ่กดิจากการลงทุนในตราสารทุน 

1.7 อธบิายภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทุน 

บทท่ี 2: ตลาดตราสารทุน  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายโครงสรา้งและองคป์ระกอบของตลาดตราสารทุน 

2.2 อธบิายความหมายและจ าแนกความแตกต่างของตลาดแรกและตลาดรอง 

2.3 อธบิายแนวทางและกระบวนการระดมทุนโดยการออกตราสารทนุผ่านตลาดตราสารทุน 

2.4 อธบิายถงึบทบาทและหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในตลาดตราสารทนุ 

2.5 อธบิายและจ าแนกลกัษณะของตลาดทีด่ ี

2.6 จ าแนกความแตกต่างของประเภทตลาดหลกัทรพัย ์

2.7 อธบิายถงึโครงสรา้งและบทบาทหน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.8 อธบิายความหมาย ประเภท และวธิกีารสรา้งดชันีราคาหลกัทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ 

2.9 อธบิายประโยชน์ของดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นฐานะทีใ่ชเ้ป็นตวัชีว้ดัการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหลกัทรพัย์ 
ในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

2.10 อธบิายความหมายของดชันีราคาประเภทต่าง ๆ 

2.11 จ าแนกกลุ่มดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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2.12 อธบิายหลกัเกณฑใ์นการเลอืกและการค านวณดชันีราคาประเภทต่าง ๆ 

2.13 อธบิายกลไกการซือ้ขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.14 อธบิายวธิกีารและขัน้ตอนการซือ้ขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.15 อธบิายหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายตราสารทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

บทท่ี 3: การวิเคราะหปั์จจยัพื้นฐานและการวิเคราะหปั์จจยัมหภาค 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายความหมาย หลกัการ และความส าคญัของการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน 

3.2 อธบิายหลกัการ 3-step process ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน 

3.3 อธบิายหลกัการวเิคราะหปั์จจยัมหภาคเพื่อประเมนิผลกระทบมต่ีอการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่เป็นประโยชน์ 

ต่อการตดัสนิใจลงทุน 

3.4 ระบุปัจจยัมหภาคส าคญัชนิดต่างๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอการด าเนินงานของบรษิทั 

3.5 อธบิายหลกัการวเิคราะหปั์จจยัมหภาคดา้นเศรษฐกจิ เพื่อประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั  

3.6 อธบิายการวเิคราะหปั์จจยัมหภาคดา้นอื่น ๆ เพื่อประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
 

บทท่ี 4: การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของอตุสาหกรรมและการวเิคราะหอ์ุตสาหกรรม เพื่อประเมนิผลกระทบมต่ีอ 

การด าเนินงานของบรษิทั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจลงทนุ 
4.2 อธบิายหลกัการจ าแนกประเภทของอุตสาหกรรม การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของไทย และ

มาตรฐานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
4.3 ระบุปัจจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรม ทัง้ปัจจยัมหภาคและปัจจยัภายในอุตสาหกรรม 

รวมทัง้ระบุลกัษณะและแหล่งขอ้มลูของปัจจยัดงักล่าว 
4.4 อธบิายและวเิคราะหล์กัษณะ รวมถงึผลกระทบของการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม  
4.5 อธบิายลกัษณะ ประเภท และโครงสรา้งการแขง่ขนัในตลาดของอุตสาหกรรม 
4.6 อธบิายลกัษณะและวธิกีารท างานของเครื่องมอืชนิดต่าง ๆ ทีใ่ชส้นบัสนุนการวเิคราะหอ์ุตสาหกรรม   
4.7 ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม 
 

บทท่ี 5: การวิเคราะหบ์ริษทั 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหบ์รษิทั เพื่อประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอการตดัสนิใจลงทุน 

5.2 อธบิายหลกัการจ าแนกประเภทของบรษิทั และหุน้สามญั 

5.3 ระบุปัจจยัและขอ้มลูส าคญัของบรษิทั ทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ รวมทัง้ระบแุหล่งทีม่าของขอ้มลูดงักล่าว 

5.4 อธบิายลกัษณะและวธิกีารท างานของเครื่องมอืในการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพทีใ่ชส้นบัสนุนการวเิคราะหบ์รษิทั   

5.5 อธบิายลกัษณะและวธิกีารท างานของเครื่องมอืในการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทีใ่ชส้นบัสนุนการวเิคราะหบ์รษิทั   

5.6 ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณเพื่อใชใ้นการวเิคราะหบ์รษิทั 
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บทท่ี 6: ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประมาณการทางการเงินเพ่ือการประเมินมลูค่าหุ้นสามญั 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการประเมนิมลูค่าเพื่อการตดัสนิใจลงทุน 
6.2 อธบิายกระบวนการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั (5-steps) 
6.3 อธบิายความหมายและความส าคญัของการจดัท าประมาณการทางการเงนิ 
6.4 อธบิายหลกัการจดัท าประมาณการทางการเงนิ  
6.5 ทราบขอ้มลูและจ าแนกแหล่งขอ้มลูส าหรบัใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ  
6.6 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานทางบญัชแีละงบการเงนิ ขอ้จ ากดั และขอ้พงึระวงั เช่น คุณภาพของงบการเงนิ นโยบายบญัช ี

ส าหรบัใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิ 
6.7 อธบิายวธิกีารจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงฐานะการเงนิ และงบกระแสเงนิสด   
6.8 อธบิายแนวทางในการวเิคราะหต์วัแปรทีส่ าคญัต่าง ๆ เพื่อใชก้ารจดัท าประมาณการทางการเงนิ 
6.9 ประยุกตใ์ชห้ลกัการจด้ท าประมาณการทางการเงนิ เพื่อใชใ้นการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั  
 
บทท่ี 7: ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประเมินมลูค่าหุ้นสามญั 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
7.1 อธบิายความหมายของมลูค่า วตัถุประสงคใ์นการประเมนิมลูค่า และแนวคดิในการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั 
7.2 อธบิายบทบาทของการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั เพื่อประกอบการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน และเพือ่การบรหิาร 

กลุ่มหลกัทรพัย ์
7.3 อธบิายและระบุบทบาททีส่ าคญัของนกัวเิคราะหใ์นการประเมนิมลูค่าและการใหค้ าแนะน าในการลงทุน 
7.4 อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้สามญัรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ วธิคีดิลดเงนิปันผล วธิกีระแสเงนิสดอสิระ และวธิกี าไร

คงเหลอื  
7.5 เปรยีบเทยีบวธิกีารประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธิคีดิลด กระแสเงนิสดรปูแบบต่าง ๆ  
7.6 อธบิายแนวทางในการเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิและอุตสาหกรรม 
7.7 อธบิายหลกัการปรบัตวัเขา้หามลูค่าทีเ่หมาะสมและการตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญั  
 
บทท่ี 8: การประเมินมลูค่าหุ้นสามญัด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
8.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการคดิลดกระแสเงนิสด 
8.2 ระบุและเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ เงนิปันผล กระแสเงนิ

สดอสิระของบรษิทั และกระแสเงนิสดอสิระของผูถ้อืหุน้ 
8.3 อธบิายแนวคดิเรื่อง Terminal Value การแยกแยะความแตกต่างของวธิคี านวณค่า Terminal Value โดยวธิต่ีาง ๆ 
8.4 ค านวณหาค่า Terminal Value โดยวธิต่ีาง ๆ 
8.5 อธบิายแนวความคดิเรื่องอตัราคดิลดและหลกัในการเลอืกใชอ้ตัราคดิลดทีเ่หมาะสม 
8.6 อธบิายวธิกีารพืน้ฐานของการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิคีดิลดเงนิปันผล  
8.7 อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้โดยวธิคีดิลดเงนิปันผล กรณีทีผู่ล้งทุนถอืหุน้เป็นเวลา 1 ปี และมากกว่า 1 ปี 
8.8 ค านวณหามลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิคีดิลดเงนิปันผลทัง้กรณีทีผู่ล้งทุนถอืหุน้เป็นระยะเวลา 1 ปี และมากกว่า 1 ปี 
8.9 อธบิายวธิกีารประมาณการกระแสเงนิสดอสิระของบรษิทัและของผูถ้อืหุน้ 
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8.10 อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้โดยใชก้ระแสเงนิสดอสิระ กรณีมอีตัราการเตบิโตขัน้เดยีว และกรณีอตัราการเตบิโต
ม ี2 และ 3 อตัรา 

8.11 ค านวณหามลูค่าหุน้สามญัโดยใชก้ระแสเงนิสดอสิระ กรณีมอีตัราการเตบิโตขัน้เดยีว และกรณีอตัราการเตบิโต 
ม ี2 และ 3 อตัรา 

8.12 อธบิายความส าคญัของการวเิคราะหค์วามไว ปัจจยัส าคญัทีอ่าจสง่ผลต่อการประเมนิมลูค่า และวธิกีารวเิคราะห์
ความไว ของการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั 

 
บทท่ี 9: การประเมินมลูค่าหุ้นสามญัด้วยวิธีก าไรคงเหลือ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
9.1 อธบิายแนวคดิการประเมนิมลูคา่หุน้สามญัดว้ยวธิกี าไรคงเหลอื 

9.2 อธบิายวธิกีารต่าง ๆ ในการวดัคา่ก าไรสว่นเกนิ เช่น มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร ์
9.3 อธบิายวธิกีารค านวณ และสามารถค านวณก าไรคงเหลอืของกจิการแต่ละวธิ ี

9.4 อธบิายวธิกีารใชแ้บบจ าลองก าไรคงเหลอื 

9.5 อธบิายวธิกีารค านวณมลูค่าในอนาคตของก าไรคงเหลอื และสามารถค านวณมลูค่าทีเ่หมาะสมของหุน้สามญั 
โดยใชว้ธิกี าไรคงเหลอื 

9.6 อธบิายความเหมาะสม ขอ้ด ีและขอ้จ ากดัในการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัโดยใชว้ธิกี าไรคงเหลอื 

9.7 ระบุประเดน็ส าคญัดา้นบญัชทีีต่อ้งพจิารณาในการน าวธิกี าไรคงเหลอืไปใชใ้นการประเมนิมลูค่าหุน้สามญั 

9.8 อธบิายและสามารถประเมนิมลูคา่โดยใชแ้บบจ าลองก าไรคงเหลอืหนึ่งข ัน้ และแบบจ าลองก าไรคงเหลอืหลายขัน้ 
 

บทท่ี 10: การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัด้วยวิธีสมัพทัธ ์
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
10.1 อธบิายแนวคดิการประเมนิมลูคา่หุน้สามญัดว้ยตวัเปรยีบเทยีบราคาและตวัเปรยีบเทยีบมลูค่ากจิการ 

10.2 จ าแนกความแตกต่างระหว่างการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยตวัเปรยีบเทยีบราคากบัตวัตวัเปรยีบกจิการ 

10.3 อธบิายแนวคดิและวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิใีชต้วัเปรยีบเทยีบราคาและตวัเปรยีบเทยีบมลูค่ากจิการ 
ในแต่ละวธิ ี

10.4 จ าแนกความแตกต่าง ความเหมาะสม และขอ้จ ากดัของการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิใีชต้วัเปรยีบเทยีบราคาและ 
ตวัเปรยีบเทยีบมลูค่ากจิการในแต่ละวธิ ี

10.5 อธบิาย และจ าแนกปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิใีชต้วัเปรยีบเทยีบราคาและตวัเปรยีบเทยีบ
มลูค่ากจิการ 

10.6 ประยุกตใ์ชก้ารประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิสีมัพทัธใ์นการวเิคราะหเ์พื่อตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญั 
 

บทท่ี 11: ใบส าคญัแสดงสิทธิ (วอรแ์รนท)์ และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(DW) 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
11.1 อธบิายลกัษณะพืน้ฐานและจ าแนกประเภทของวอรแ์รนท ์
11.2 อธบิายลกัษณะพืน้ฐานและจ าแนกประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
11.3 จ าแนกความแตกต่างของวอรแ์รนทก์บัใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ 
11.4 ระบุประโยชน์ และขอ้ควรระวงัของการลงทุนในวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ 
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11.5 อธบิายลกัษณะผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
11.6 จ าแนกประเภทความเสีย่งจากการลงทุนในวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
11.7 ค านวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
11.8 อธบิายแนวคดิ และสามารถประเมนิหามลูค่าวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธต์ามทฤษฎี 
11.9 อธบิายความสมัพนัธแ์ละระบุปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าของวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ 
11.10 อธบิายแนวคดิ องคป์ระกอบ และวธิกีารวเิคราะหม์ลูค่าวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์โดยใชอ้ตัราสว่น

ต่าง ๆ รวมทัง้สามารถประยุกตใ์ชค้่าอตัราสว่นต่างๆ ไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 
11.11 อธบิายและจ าแนกรปูแบบกลยทุธก์ารลงทุนในวอรแ์รนทแ์ละใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
 
บทท่ี 12: การวิเคราะหห์ลกัทรพัยเ์พ่ือการลงทุนท่ีค านึงถึงความยัง่ยืน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
12.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั และความสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้งมลูค่าทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Value) กบั 

การด าเนินงานดา้น ESG ของธรุกจิ 
12.2 อธบิายผลกระทบ โอกาส และความเสีย่งของปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อมลูค่าของกจิการในระยะยาว เช่น Megatrends/ 

Global & Industry Outlook/ Risk & Opportunity Factors/ Key Stakeholder Expectations 
12.3 อธบิายแนวคดิ ทีม่า และวตัถุประสงคข์องดชันีราคาหลกัทรพัยท์ีด่ าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึความยัง่ยนืส าคญั ๆ  

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
12.4 อธบิายและจ าแนกแนวคดิของการลงทุนอย่างยัง่ยนืแต่ละประเภท (Ethical Investing/ Socially Responsible 

Investing/ Impact Investing/ Thematic Investing) 
12.5 อธบิายลกัษณะและจ าแนกความส าคญัของขอ้มลูผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ ทัง้ใน 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีม่ต่ีอการวเิคระหก์ารลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 
12.6 อธบิายโครงสรา้งและรปูแบบของขอ้มลูผลการด าเนินงานดา้น ESG ของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ 

(ทัง้ในระดบัขัน้ต ่าตามเกณฑบ์งัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. และในระดบัสมคัรใจทีเ่ปิดเผยมากกว่าเกณฑ์ 
ของส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด) 

12.7 อธบิายประโยชน์ของการใชข้อ้มลูผลการด าเนินงานดา้น ESG ของ Third-party ในการวเิคราะหเ์พื่อการลงทุน 
ทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 

12.8 อธบิายแนวทางและวตัถุประสงคข์องการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ ทัง้ในดา้นบรบิทความยัง่ยนื 
ของธุรกจิ หว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของกจิการ 

12.9 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิทัง้กจิกรรมหลกัและกจิกรรมรองกบัมลูค่าทีย่ ัง่ยนืของกจิการ 
12.10 วเิคราะห ์และจ าแนกประเดน็ส าคญั รวมทัง้ ระบผุลกระทบ โอกาส และความเสีย่งในแต่ละกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่า 

ซึง่จะน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางหรอืวธิกีารด าเนินงานเพื่อสรา้งโอกาสและลดความเสีย่งในแต่ละกจิกรรม ตัง้แต่ 
ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า 

12.11 อธบิายแนวทางการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลกระทบของประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืของธรุกจิผ่าน Material 
Topics Matrix  

12.12 วเิคราะหค์วามเหมาะสมของแนวทางในการบรหิารจดัการประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืทีม่ต่ีอความเสีย่งและ
โอกาสของธุรกจิ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล 

12.13 การประยุกตใ์ชข้อ้มลู ESG score และ ESG rating มาประกอบการวเิคราะหก์ารลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 
12.14 อธบิายวตัถุประสงคข์องการคดัเลอืกและการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 
12.15 อธบิายและจ าแนกความเหมอืนและความแตกต่างของการคดัเลอืกและการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยแ์บบทัว่ไปกบั

แบบการลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 
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12.16 อธบิายแนวคดิและจ าแนกประเภทแนวคดิในการคดัเลอืกหลกัทรพัยล์งทุนเพื่อค านึงถงึความยัง่ยนืแบบต่าง ๆ อาท ิ
Negative Screening/ Engagement/ Integration/ Norm-Base Screening (By Indicator)/ Best in Class/ 
Sustainability-Themed/ Impact Investing  

12.17 อธบิายแนวทางการวเิคราะหแ์ละการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยโ์ดยการเพิม่ปัจจยัดา้น ESG เป็นสว่นหนึ่งของ 
การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 

12.18 อธบิายแนวทางการน าผลการวเิคราะหแ์ละการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยม์าประกอบการตดัสนิใจเพื่อการลงทุน 
ทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื 
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การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ี 
 
บทท่ี 1: ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัตราสารหน้ีและตลาดตราสารหน้ี 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายความแตกต่างระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ ความส าคญัของตราสารหนี้ในตลาดการเงนิและการลงทุน 

และองคป์ระกอบพืน้ฐานของตราสารหนี้ 
1.2 อธบิายลกัษณะและจ าแนกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ตราสารหนี้แบ่งตามประเภทผูอ้อก แบ่งตามวธิกีารจ่าย

ดอกเบีย้ แบ่งตามสทิธใินการเรยีกรอ้ง แบง่ตามการใชส้นิทรพัยค์ ้าประกนั แบ่งตามชนิดของสทิธแิฝง และแบ่งตาม
ลกัษณะอื่น ๆ 

1.3 อธบิายลกัษณะ ความส าคญั และบทบาทของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดตราสารหนี้  
1.4 อธบิายภาพรวมของตลาดแรกของตราสารหนี้ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ กลไกของตลาดแรกของตราสารหนี้  

การออกและจ าหน่ายตราสารหนี้ของภาครฐั การออกและจ าหน่ายตราสารหนี้ของภาคเอกชน และการวเิคราะหเ์พื่อ 
การระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชน  

1.5 อธบิายภาพรวมของตลาดรองของตราสารหนี้ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ กลไกของตลาดรองของตราสารหนี้ สญัลกัษณ์
ของตราสารหนี้และกระบวนการซือ้ขาย  

 

บทท่ี 2: ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี  

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายความส าคญัของการค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้  
2.2 อธบิายประเภทและองคป์ระกอบของผลตอบแทนของตราสารหนี้ รวมถงึ ความแตกต่างระหว่าง อตัราดอกเบีย้หน้า

ตัว๋ (Coupon) และอตัราผลตอบแทน (Yield) 
2.3 ค านวณอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี้รปูแบบต่างๆ และอธบิายความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนรปูแบบต่าง 

ๆ 
2.4 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหค์วามเสีย่งของตราสารหนี้  รวมถึงอธบิายความเสีย่งต่าง ๆ  

ทีเ่กดิจากการลงทุนในตราสารหนี้ และจ าแนกปัจจยัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภท 
 

บทท่ี 3: การประเมินมลูค่าตราสารหน้ีท่ีไม่มีออปชนัแฝง  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานเพื่อประเมนิมลูค่าตราสารหนี้ ไดแ้ก่  แนวคดิของมลูค่าเงนิตามเวลา และแนวคดิของอตัรา

ผลตอบแทน (Yield) รวมถงึกระบวนการประเมนิมลูค่าตราสารหนี้   
3.2 อธบิายแนวทางประเมนิมลูค่าตราสารหนี้โดยใชแ้นวทางทัว่ไป ส าหรบัตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะการจ่ายดอกเบีย้ และ

เงนิตน้รปูแบบต่าง ๆ และค านวณมลูค่าตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะการจ่ายดอกเบีย้และเงนิตน้รปูแบบต่างๆ 
3.3 ค านวณ Accrued Interest, Gross Price และ Dirty price กรณีวนัทีค่ านวณไม่ตรงกบัวนัทีจ่่ายดอกเบีย้ รวมถงึ

อธบิายขอ้มลูส าคญัของตราสารหนี้เพื่อการประเมนิมลูค่า   
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3.4 อธบิายการประเมนิมลูค่าแนวทางปราศจากอารบ์ทิราจ ไดแ้ก่ กฎสนิทรพัยร์าคาเดยีวกนั และก าไรฮารบ์ทิราจ  
การค านวณมลูค่าโดยวธิปีราศจากฮารบ์ทิราจ โดยใช ้Treasury Spot Curve การประเมนิมลูค่าแบบปราศจาก 
อารบ์ทิราจ โดยใช ้Interest Rate Trees และ หลกัการเบือ้งตน้ของการประเมนิมลูค่าโดยวธิ ีMonte Carlo 

3.5 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ ต่อมลูค่าของตราสารหนี้และค านวณมลูค่าของตราสารหนี้เมื่อปัจจยั 
ต่าง ๆ มกีารเปลีย่นแปลง 

 

บทท่ี 4: อตัราผลตอบแทนและความสมัพนัธก์บัราคาตราสารหน้ี  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง ผลตอบแทน เสน้ผลตอบแทน และผลต่อการก าหนดราคาตราสารหนี้ 
4.2 อธบิายองคป์ระกอบของเสน้ผลตอบแทน และการสรา้งเสน้ผลตอบแทนโดยวธิ ีBootstrapping   
4.3 อธบิายและจ าแนกลกัษณะของเสน้ผลตอบแทนแต่ละแบบ ไดแ้ก่ เสน้อตัราผลตอบแทนแบบปกต ิแบบลาดชนัลดลง 

แบบแบนราบ และแบบโก่ง  
4.4 อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัเสน้ผลตอบแทน ไดแ้ก่ ทฤษฎกีารคาดการณ์ของตลาดทีไ่ม่เบีย่งเบน ทฤษฎคี่าชดเชย 

ความเสีย่งใหก้บัสภาพคล่อง ทฤษฎสีว่นตลาดทีน่ิยม และทฤษฎกีารแยกสว่นตลาด  
4.5 อธบิายปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของเสน้ผลตอบแทน และการเปลีย่นแปลงรปูแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  

การเปลีย่นแปลงแบบขนาน การเปลีย่นแปลงแบบบดิเกลยีว และการเปลีย่นแปลงแบบผเีสือ้ 
 

บทท่ี 5: การวิเคราะหค์วามเส่ียงด้านอตัราดอกเบี้ย  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายความส าคญัของการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในการวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ 
5.2 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างราคาและอตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีไ่ม่มสีทิธแิฝง และตราสารหนี้ทีม่สีทิธแิฝง 

รวมถงึค านวณมลูค่าของตราสารหนี้ดงักล่าวเมื่อระดบัอตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงไป  
5.3 อธบิายภาพรวมของความเสีย่งดา้นราคา 
5.4 อธบิายการวดัความผนัผวนดา้นราคาโดยใช ้การวดัความผนัผวนตามวธิกีารมลูค่าเตม็ ดวิเรชนั และคอนเวคซซ์ติ ิ
5.5 อธบิายการน า การวดัความผนัผวนตามวธิกีารมลูค่าเตม็ ดวิเรชนั และคอนเวคซซ์ติ ิไปใชใ้นการวเิคราะห ์

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ และขอ้จ ากดั 
 

บทท่ี 6: การวิเคราะหค์วามเส่ียงด้านเครดิต  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายความส าคญัของการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นเครดติในการวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ และหลกัการ 

วดัความเสีย่งดา้นเครดติ 
6.2 อธบิายองคป์ระกอบในการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นเครดติ ซึง่ประกอบดว้ย การวเิคราะหร์ะดบัมหภาค  

การวเิคราะหค์ุณลกัษณะของฝ่ายบรหิารของบรษิทั การวเิคราะหค์วามสามารถในการช าระหนี้ การวเิคราะห์
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั และการวเิคราะหข์อ้ตกลงและขอ้สญัญา  

6.3 อธบิายภาพรวมและองคป์ระกอบในการวดัความเสีย่งดา้นเครดติโดยใชก้ารจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื รวมถงึอธบิาย
ล าดบัขัน้ สญัลกัษณ์ และนิยามของอนัดบัเครดติ 

6.4 อธบิายผลกระทบของความเสีย่งดา้นเครดติต่อสว่นต่างของอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (spread) 
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บทท่ี 7: กลยุทธก์ารลงทุนในตราสารหน้ีเบือ้งต้น 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
7.1 อธบิายและจ าแนกปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธก์ารลงทุนในตราสารหนี้ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของ 

อตัราดอกเบีย้ เสน้อตัราผลตอบแทน และสว่นต่างของอตัราผลตอบแทน 
7.2 อธบิายแนวคดิ ประโยชน์ และขอ้จ ากดัของกลยทุธก์ารคาดคะเนการขึน้ลงของดอกเบีย้ในการลงทุนในตราสารหนี้ 

และประยุกตใ์ชก้ลยทุธด์งักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุในตราสารหนี้ 
7.3 อธบิายแนวคดิ ประโยชน์ และขอ้จ ากดัของกลยทุธท์ีค่าดคะเนการขยบัของเสน้อตัราผลตอบแทน ในการลงทุน 

ในตราสารหนี้ และประยุกตใ์ชก้ลยุทธด์งักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนในตราสารหนี้ 
7.4 อธบิายแนวคดิ ประโยชน์ และขอ้จ ากดัของกลยทุธท์ีค่าดคะเนการเปลีย่นแปลงช่องสว่นต่างของอตัราผลตอบแทน

ในการลงทุนในตราสารหนี้ และประยุกตใ์ชก้ลยุทธด์งักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนในตราสารหนี้ 
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การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ 

 

บทท่ี 1: ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธแ์ละตลาดอนุพนัธ ์ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายความหมาย ความเป็นมาและประโยชน์ของตราสารอนุพนัธ ์
1.2 จ าแนกประเภทของสนิคา้อา้งองิและอธบิายความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอตราสารอนุพนัธ ์ 
1.3 อธบิายปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อมลูค่าสนิคา้อา้งองิแต่ละประเภท และลกัษณะพืน้ฐานของสนิทรพัยท์ีน่ ามาใชเ้ป็น

สนิคา้อา้งองิ 
1.4 ระบุประเภทและอธบิายลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแบบพนัธะผกูพนัและแบบสทิธเิรยีกรอ้ง 
1.5 อธบิายลกัษณะและบทบาทหน้าทีข่องผูล้งทุนในตลาดอนุพนัธ ์ 
1.6 อธบิายลกัษณะการเกดิธุรกรรมในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแบบ Hedging Transaction Speculation 

Transaction และ Arbitrage transaction  
1.7 อธบิายความส าคญัของอตัราทด (leverage) และผลกระทบต่อธรุกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า    
1.8 อธบิายประโธยชน์ ความเสีย่ง และขอ้ควรระวงัของการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   
1.9 อธบิายตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถงึผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดสญัญา 

ซือ้ขายล่วงหน้า 
 
บทท่ี 2: ความรูพ้ืน้ฐานและการประยุกตใ์ช้สญัญาฟอรเ์วิรด์  

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั ลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของสญัญาฟอรเ์วริด์ 
2.2 อธบิายภาพรวมเกีย่วกบัประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิทีใ่ชใ้นการท าสญัญาฟอรเ์วริด์ 
2.3 อธบิายภาพรวมผูเ้กีย่วขอ้งและลกัษณะการเกดิขึน้ของธุรกรรมฟอรเ์วริด์ รวมทัง้ผลตอบแทนและความเสีย่ง 

ของธุรกรรมฟอรเ์วริด์  
2.4 อธบิายการค านวณ Exposure ทีต่อ้งการบรหิารความเสีย่งโดยใชส้ญัญาฟอรเ์วริด์ รวมทัง้การค านวณผลสทุธ ิ

เมื่อสญัญาฟอรเ์วริด์ครบก าหนด   
2.5 ทราบถงึ รปูแบบ วธิกีาร และขัน้ตอนการซือ้ขายสญัญาฟอรเ์วริด์ ทีใ่ชก้นัอยู่ทัว่ไปในตลาดการเงนิ รวมทัง้ค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จากการท าธุรกรรม  
2.6 ทราบถงึวธิกีารช าระราคาและสง่มอบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสญัญาฟอรเ์วริด์  
2.7 ทราบถงึวธิปีฎบิตัใินการยกเลกิสญัญาฟอรเ์วริด์ก่อนครบก าหนด 
2.8 อธบิายกลยุทธก์ารป้องกนัความเสีย่งและการเกง็ก าไรจากการซือ้ขายสญัญาฟอรเ์วริด์ตามประเภทของสนิทรพัย์

อา้งองิส าคญั ไดแ้ก่ เงนิตราต่างประเทศ (อตัราแลกเปลีย่น) ตราสารหนี้ (อตัราดอกเบีย้) และหุน้สามญั  
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บทท่ี 3: ความรูพ้ืน้ฐานสญัญาฟิวเจอรส์  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั ลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของสญัญาฟิวเจอรส์ 
3.2 อธบิายลกัษณะสญัญาฟิวเจอรส์บนตราสารทุน  อตัราดอกเบีย้ ตราสารหนี้ และอตัราแลกเปลีย่น 
3.3 อธบิายโครงสรา้งและผูเ้กีย่วขอ้งในตลาดสญัญาฟิวเจอรส์ 
3.4 อธบิายขัน้ตอนการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์ รวมถงึลกัษณะของหลกัประกนัแต่ละประเภททีส่มาชกิ (Broker)  

เรยีกเกบ็จากลกูคา้  และกระบวนการปรบัมลูค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)  
3.5 อธบิายหลกัการและสามารถค านวณหาผลตอบแทนและความเสีย่งจากฐานะในสญัญาฟิวเจอรส์ 
3.6 อธบิายกระบวนการเรยีกหลกัประกนัเพิม่เตมิ(Call Margin) กรณีหลกัประกนัปรบัตวัลดลงต ่ากว่าระดบัทีก่ าหนด 
3.7 อธบิายกระบวนการช าระราคาระหว่างสมาชกิกบัลกูคา้  
3.8 อธบิายลกัษณะการสง่มอบสนิคา้จรงิ (Physical Delivery) และสง่มอบสว่นต่างเงนิสด (Cash Delivery) 
3.9 อธบิายขอ้มลูต่าง ๆ ในแบบรายงานสรุปการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์ 
3.10 อธบิายความแตกต่างของสญัญาฟอรเ์วริด์และสญัญาฟิวเจอรส์ 

 
บทท่ี 4: การประเมินมลูค่าและการประยุกตใ์ช้สญัญาฟิวเจอรส์  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายหลกัการและค านวณมลูค่าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดว้ย Cost of Carry Model  
4.2 อธบิายความไม่สมบรูณ์ของตลาดและขอบเขตราคา 
4.3 อธบิายหลกัการและค านวณราคาซือ้ขายล่วงหน้าเมื่อมผีลประโยชน์ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
4.4 อธบิายหลกัการและค านวณมลูค่าของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
4.5 อธบิายหลกัการและค านวณค่าเบสสิของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
4.6 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างราคาซือ้ขายล่วงหน้ากบัอายุคงเหลอืของสญัญา  
4.7 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างราคาซือ้ขายล่วงหน้ากบัค่าคาดหวงัของราคาในอนาคต 
4.8 อธบิายปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดมลูค่าสญัญา  
4.9 อธบิายหลกัการก าหนดมลูค่าสญัญาฟอรเ์วริด์ ซึง่จะก าหนดเป็นราคาคงทีต่ลอดอายุของสญัญา  
4.10 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสญัญาฟอรเ์วริด์และราคาสนิทรพัยอ์า้งองิทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปตลอดอายุ 

ของสญัญา 
4.11 อธบิายหลกัการและค านวณมลูค่าสญัญาฟิวเจอรส์ทีอ่า้งองิหุน้สามญัและดชันีราคาหุน้สามญั อตัราดอกเบีย้  

อตัราแลกเปลีย่น โลหะมคี่า และ สนิคา้เกษตร 
4.12 อธบิายหลกัการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์เพื่อเกง็ก าไร  
4.13 ค านวณผลตอบแทนจากการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์เพื่อเกง็ก าไรดว้ยฐานะเดีย่วและฐานะสเปรด 
4.14 อธบิายหลกัการซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์เพื่อถวัความเสีย่ง และเพื่ออาบทิราจ 
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บทท่ี 5: ความรูพ้ืน้ฐานสญัญาออปชนั  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั ลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของสญัญาออปชนั  
5.2 อธบิายสทิธแิละภาระผกูพนัตามสญัญาออปชนั  
5.3 จ าแนกประเภทของออปชนัตามประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิ 
5.4 อธบิายขัน้ตอนการซือ้ขายสญัญาออปชนั  
5.5 อธบิายถงึสภาวะของสญัญาออปชนั  
5.6 อธบิายหลกัการค านวณผลตอบแทนทีว่นัหมดอายุของสญัญาออปชนั  
5.7 ค านวณผลตอบแทนจากฐานะคอลออปชนั และพุทออปชนั 
5.8 อธบิายขอ้มลูในแบบรายงานสรุปการซือ้ขายสญัญาออปชนั  

 
บทท่ี 6: การประเมินมลูค่าและการประยุกตใ์ช้สญัญาออปชนั  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 ทราบถงึปัจจยัและองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อราคาสญัญาออปชนั  
6.2 อธบิายขอบเขตราคาและเงื่อนไขเสมอภาคของคอลออปชนัและพุทออปชนั 
6.3 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานของแบบจ าลองก าหนดราคาสญัญาออปชนั  
6.4 อธบิายแนวคดิแบบจ าลองก าหนดราคาสญัญาออปชนัแบบไบโนเมยีล และแบบแบลก็-โชลส-์เมอรต์นั   
6.5 ทราบถงึความอ่อนไหวของราคาสญัญาออปชนัต่อปัจจยัก าหนดราคาสญัญาออปชนั 
6.6 ค านวณผลตอบแทนการเกง็ก าไรดว้ยฐานะเดีย่ว   
6.7 ประยุกตใ์ชส้ญัญาออปชนัเพื่อเกง็ก าไร ถวัความเสีย่ง และเพื่อท าอาบทิราจ 

 
บทท่ี 7: ความรูพ้ืน้ฐานสญัญาสวอป  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
7.1 อธบิายความหมายความส าคญั ลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของสญัญาสวอป 
7.2 อธบิายและจ าแนกประเภทของสญัญาสวอปตามประเภทสนิทรพัยอ์า้งองิ  
7.3 อธบิายลกัษณะของสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ และสญัญาสวอปเงนิตราต่างประเทศ 
7.4 อธบิายโครงสรา้งตลาดการซือ้ขายสญัญาสวอป และขัน้ตอนการซือ้ขายสญัญาสวอป  
7.5 อธบิายหลกัการและค านวณผลตอบแทนของสญัญาสวอป  

 
  



  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  30 
 

บทท่ี 8: การประเมินมลูค่าและการประยุกตใ์ช้สญัญาสวอป  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
8.1 อธบิายแนวคดิการประเมนิราคาสญัญาสวอป  
8.2 อธบิายมลูค่า ณ วนัตน้งวดดอกเบีย้ของหุน้กูท้ีจ่่ายดอกเบีย้แบบลอยตวั  
8.3 ค านวณราคาสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ สญัญาสวอปเงนิตราต่างประเทศ และสญัญาสวอปตราสารทุน  
8.4 ประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปเพื่อถวัความเสีย่งจากการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุน และตราสารหนี้   
8.5 ประยุกตใ์ชส้ญัญา Cross Currency Swap และ Interest Rate Swap 
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การวิเคราะหก์ารลงทนุในกองทนุรวม 
 

บทท่ี 1: ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายความหมายของกองทุนรวม และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
1.2 อธบิายความหมายของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ(Net Asset Value : NAV) วธิกีารค านวณ ประโยชน์ของ NAV รวมทัง้

สามารถระบุปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ NAV  
1.3 อธบิายความส าคญั และประโยชน์ของกองทุนรวมทัง้ต่อระบบเศรษฐกจิ ต่อตลาดการเงนิ และต่อผูล้งทุน 
1.4 อธบิายภาพรวมกลไกการท างานของกองทุนรวมทัง้ในเรื่องบทบาทของผูม้สีว่นร่วมในการจดัการกองทุนรวม  

การจดัตัง้กองทุนรวม การเสนอขายกองทุนรวม กระบวนการท างานของกองทุนรวม ตลอดจนการบรหิารการลงทุน
ของกองทุนรวม และการยกเลกิกองทุนรวม 

1.5 อธบิายรปูแบบการจดัประเภทของกองทุนรวม เช่น การจดัประเภทของกองทุนรวมแบง่ตามการขายคนืหน่วยลงทุน 
แบ่งตามนโยบายการลงทุน แบ่งตามลกัษณะพเิศษ แบง่ตามความเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ และแบ่งตามการจ่าย
ปันผล 

1.6 ระบุขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของการลงทุนในกองทุนรวม 

 
บทท่ี 2: ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทนุรวม 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายรปูแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ไดแ้ก่ ก าไร/ ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าหน่วย

ลงทุน (Capital Gain/Loss) และเงนิปันผล (Dividend)  
2.2 ค านวณอตัราผลตอบแทนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล อตัราผลตอบแทนรวม

ทีไ่ดร้บัจากการลงทุนในกองทุนรวม และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมดว้ยวธิ ีDollar Cost 
Averaging 

2.3 อธบิายความหมายของความเสีย่ง และจ าแนกประเภทของความเสีย่งจากการลงทุนในกองทุนรวม  
2.4 อธบิายระดบัความเสีย่งของกองทุนรวม (Risk Spectrum) แต่ละประเภท 
2.5 ประเมนิความเสีย่งของกองทุนรวมโดยใช ้Beta Standard Deviation Concentration Ratio และ Tracking Error  
2.6 อธบิายแนวทางการวดัผลการด าเนินงานเทยีบกบั Benchmark และแนวทางในการคดัเลอืก Benchmark 
2.7 อธบิายแนวทางการวดัผลการด าเนินงานโดยเทยีบกบักองทุนรวมประเภทเดยีวกนั และแนวทางในการเลอืกกองทุน

รวม 
2.8 อธบิายหลกัการในการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดยใชม้าตรวดัผลการด าเนินงาน ไดแ้ก่ Sharpe’s 

Ratio Information Ratio และ Tracking Error ตลอดจนค านวณ และตคีวามผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
2.9 เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อพจิารณาเลอืกลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
บทท่ี 3: การวิเคราะห ์และกลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวม 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายภาพรวมการวเิคราะห ์และคดัเลอืกกองทุนรวม  
3.2 อธบิายความส าคญั และแนวทางในการวเิคราะหก์ารลงทุนในกองทุนรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทุน  
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3.3 อธบิายความส าคญั และแนวทางในการวเิคราะหปั์จจยัดา้นขอ้มลูของกองทุนรวม  
3.4 อธบิายความส าคญั และแนวทางในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการลงทุน  
3.5 ประยุกตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม  
3.6 อธบิายแนวคดิของกลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวมแต่ละรปูแบบ  
3.7 เปรยีบเทยีบขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของกลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวมแต่ละรปูแบบ และสามารถเลอืกกลยุทธ ์

การลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  
3.8 อธบิายความส าคญัของการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม  
3.9 อธบิายแนวทางการอ่าน และใชป้ระโยชน์จาก Fund Fact Sheet 
3.10 ระบุแหล่งศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม 

 
บทท่ี 4: การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูง และ/หรอืมีความซบัซ้อน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายลกัษณะพืน้ฐานของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู และ/หรอืมคีวามซบัซอ้น 
4.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู และ/หรอืมคีวามซบัซอ้นกบักองทุนรวมทัว่ไป 
4.3 จ าแนกประเภทของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู และ/หรอืมคีวามซบัซอ้น  
4.4 อธบิายลกัษณะผลตอบแทน และความเสีย่ง ขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู และ/หรอื 

มคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 
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การบริหารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุ 
 

บทท่ี 1: ภาพรวมการบริหารกลุ่มหลกัทรพัย ์

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 อธบิายความหมายของกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
1.2 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
1.3 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์หลกัการ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ 

การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
1.4 อธบิายภาพรวมกระบวนการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
1.5 ระบุขัน้ตอนและองคป์ระกอบของกระบวนการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
 

บทท่ี 2: การวิเคราะหผ์ูล้งทุน 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการวเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจผูล้งทุนเพื่อการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย์ 
2.2 อธบิายคุณลกัษณะ วตัถุประสงค ์รปูแบบการลงทุนของผูล้งทุนบุคคลและผูล้งทุนสถาบนั 
2.3 อธบิายขอ้มลูส าคญัของผูล้งทุนเพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห ์ทัง้ขอ้มลูเชงิคุณภาพและขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
2.4 อธบิายแนวทางการวเิคราะหว์ตัถุประสงคแ์ละขอ้จ ากดัในการลงทุน เพื่อท าความเขา้ใจผูล้งทุน 
2.5 ประเมนิระดบัความเสีย่งทีผู่ล้งทนุยอมรบัไดโ้ดยพจิารณาความสามารถรบัความเสีย่งและความเตม็ใจรบัความเสีย่ง

ของผูล้งทุน 
 

บทท่ี 3: การจดัสรรสินทรพัยล์งทุน (asset allocation) 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน 
3.2 อธบิายประเภทของหลกัทรพัย ์ลกัษณะ รปูแบบการลงทุน ผลตอบแทน และความเสีย่งของสนิทรพัย์                 

ทางการเงนิแต่ละประเภท  
3.3 เปรยีบเทยีบและเรยีงล าดบัความเสีย่งของหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท 
3.4 อธบิายแนวทางในการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Asset Allocation)  
3.5 อธบิายแนวทางในการปรบัสดัสว่นการลงทุนตามสภาวะตลาดในแต่ละชว่งเวลา (Tactical Asset Allocation) 
3.6 อธบิายแนวทางการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนทีเ่หมาะสมกบัผูล้งทนุ ตามแนวคดิ Risk-Return Tradeoff ภายใตร้ะดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
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บทท่ี 4: การก าหนดกลยุทธแ์ละการสรา้งกลุม่หลกัทรพัย ์

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
4.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการก าหนดกลยุทธแ์ละการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย ์
4.2 อธบิายแนวคดิและรปูแบบการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยเ์ชงิรุกและการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยเ์ชงิรบั  
4.3 อธบิายแนวทางการเลอืกกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
4.4 อธบิายแนวทางการออกแบบกลุม่หลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของผูล้งทุน  
4.5 ประมาณการผลตอบแทนและความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์
4.6 อธบิายแนวทางการคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์ขา้กลุ่มหลกัทรพัยโ์ดยการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน การวเิคราะหปั์จจยั 

ทางเทคนิค และการวเิคราะหก์ารเงนิเชงิพฤตกิรรม 
4.7 อธบิายความหมายและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
4.8 อธบิายแนวทางการวเิคราะหค์วามเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัย ์และกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
4.9 อธบิายปัจจยัส าคญัทีค่วรพจิารณาในการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย ์ 

 

บทท่ี 5: การติดตามประเมินผลและปรบักลุ่มหลกัทรพัย ์

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
5.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรพัย์ ทัง้ในรปูแบบ 

Absolute Return และ Relative Return  
5.2 อธบิายประเภทของ Benchmark คุณสมบตั ิและแนวทางการคดัเลอืก Benchmark ทีเ่หมาะสม 
5.3 ค านวณและตคีวามอตัราผลตอบแทนกลุ่มหลกัทรพัยใ์นมติต่ิาง ๆ  
5.4 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของผลตอบแทน เพื่อจ าแนกประเภทของผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
5.5 ประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ผ่านมาตรวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ ไดแ้ก่ 

Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen’s Alpha Information Ratio และ Tracking Error 
5.6 อธบิายความส าคญัและแนวทางการตดิตามและปรบักลุ่มหลกัทรพัย ์
5.7 อธบิายความส าคญัและแนวทางการปรบัสมดุลกลุ่มหลกัทรพัย ์(Portfolio Rebalancing) 
 

บทท่ี 6: การจดัท านโยบายการลงทุนและกรณีศึกษา 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
6.1 อธบิายความส าคญัและวตัถุประสงคใ์นการจดัท านโยบายการลงทุน 
6.2 อธบิายแนวทางการจดัท านโยบายการลงทุน 
6.3 อธบิายองคป์ระกอบของนโยบายการลงทุน 
6.4 อธบิายแนวทางและขอ้ควรพจิารณาในการจดัท านโยบายการลงทุนส าหรบัผูล้งทุนบุคคลและผูล้งทุนสถาบนั 
 


