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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 (ปรนัย) คะแนนรวม 180 คะแนน (multiple choice : single) 
ระดบั Advanced :  100 ขอ้ (ปรนัย) คะแนนรวม 140 คะแนน (multiple choice : single 60 ขอ้ 
 (ขอ้ละ 1 คะแนน) และ Item Set 40 ขอ้ (ขอ้ละ 2 คะแนน)) 

เกณฑก์ารผ่าน
การทดสอบ 

70% ของคะแนนรวม และวชิาจรรยาบรรณไม่น้อยกว่า 70% 

โครงสร้างเน้ือหา แบ่งเนื้อหาออก 3 หมวด ดงันี้ 
หมวดที ่1 : จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏบิตังิาน  
หมวดที ่2 : เครื่องมอืเพื่อการวเิคราะหก์ารลงทุน 
หมวดที ่3 : การวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละการบรหิารกลุ่มสนิทรพัย์ 

รอบการทดสอบ ระดบั 1 : ทุกไตรมาส 
ระดบั 2 : ทุก 6 เดอืน 

การใช้คณุวฒิุ สอบผ่านระดบั 1 : AISA 
สอบผ่านระดบั 2 : CISA 
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โครงสร้างการทดสอบหลกัสตูร CISA ใหม ่ระดบั Advanced Knowledge 
 
 หลกัสูตรการทดสอบ CISA ใหม่ ระดบั Advanced Knowledge มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน และ
แบบจ าลองในการประเมินมูลค่าต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหาร                  
กลุ่มสนิทรพัยล์งทุน (portfolio management process) ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตังิาน โดยผูท้ี่
จะทดสอบระดบันี้ไดจ้ะต้องสอบผ่านระดบั Foundation Knowledge ก่อน และหากสอบผ่านระดบั Advanced Knowledge 
จะไดร้บัคุณวุฒ ิCertified Investment and Securities Analyst (CISA) ส าหรบัเนื้อหาการทดสอบของหลกัสูตร CISA ใหม่ 
ระดบั Advanced จะแบ่งโครงสรา้งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มวชิาหลกั ดงันี้ 

 
กลุ่มวิชาท่ี 1 :  จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน 

• การประยุกตใ์ชม้าตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการวเิคราะหก์ารลงทุน 
• การประยุกตใ์ชม้าตรฐานสากลดา้นการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 
• การประยุกตใ์ชเ้กณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน 

 
กลุ่มวิชาท่ี 2 :  เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน  

• การวเิคราะหง์บการเงนิขัน้สงู 
• การเงนิธุรกจิขัน้สงู 
 

กลุ่มวิชาท่ี 3 :  การวิเคราะห์หลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน 

• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ข ัน้สงู 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธข์ ัน้สงู 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น 
• การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุขัน้สงู 

 
  

https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
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รายละเอียดโครงสร้างการทดสอบ CISA ใหม ่ระดบั Advanced Knowledge 
 
ลกัษณะข้อสอบ : ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (multiple choice) แบ่งเป็น  

- Single Multiple Choice 60 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก ขอ้ละ 1 คะแนน และ  
- Item Set จ านวน 40 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ม ี3 ตวัเลอืก ขอ้ละ 2 คะแนน  

จ านวนขอ้สอบ : 100 ขอ้ 
คะแนนรวม : 140 คะแนน 
ระยะเวลาการทดสอบ :  3 ชัว่โมง 30 นาท ี   
วิธีการทดสอบ : Computer-based ในลกัษณะ Comprehensive   
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ :   13,000 บาท 
หลกัเกณฑก์ารผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม และ 70 % ของกลุ่มวชิาที ่1  
 

กลุ่มวิชา รายละเอียดหลกัสูตร 
สดัส่วน 
(%) 

กลุ่มวิชาท่ี 1  
จรรยาบรรณและมาตรฐาน                  
การปฏบิตังิาน 

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน 
- การประยุกตใ์ชม้าตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพี

ดา้นการวเิคราะหก์ารลงทุน 
- การประยุกตใ์ชม้าตรฐานสากลดา้นการวดัผลการด าเนินงาน

การลงทุน 
- การประยุกตใ์ชเ้กณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะห์

การลงทุน 

13-17% 

กลุ่มวิชาท่ี 2 
เครื่องมอืเพื่อการวเิคราะหก์ารลงทุน 

เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน 

- การวเิคราะหง์บการเงนิขัน้สงู 
- การเงนิธุรกจิขัน้สงู 

 
15-19% 
6-10% 

กลุ่มวิชาท่ี 3  
การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
และการบรหิารกลุ่มสนิทรพัยล์งทุน 

การวิเคราะห์หลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน 
- การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ข ัน้สงู 
- การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธข์ ัน้สงู 
- การวเิคราะหก์ารลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น 
- การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุขัน้สงู 

 
10-14% 
11-15% 
8-12% 
23-27% 
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 
กลุ่มวิชาท่ี 1 : จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน 
• การประยุกตใ์ชม้าตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการวเิคราะหก์ารลงทุน 

• การประยุกตใ์ชม้าตรฐานสากลดา้นการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 
• การประยุกตใ์ชเ้กณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน 
 
การประยุกต์ใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบติัวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน 
อา้งองิหนังสอื  

▪ Standards of Practice Handbook ฉบบัแปลภาษาไทยของ CFA Thailand 

▪ การประยุกตใ์ชม้าตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตัวิชิาชพีดา้นการวเิคราะหก์ารลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 

1. ประยุกตใ์ชจ้รรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. ทราบถงึวธิปีฏบิตัทิีช่่วยป้องกนัการกระท าทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี 

3. อธบิายและประเมนิการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี รวมถงึสามารถแบ่งแยก

ระหว่างการกระท าทีฝ่่าฝืนกบัการกระท าทีเ่ป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี  

4. ทราบถงึการด าเนินการทีเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี 
 
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน 
อา้งองิหนังสอื  

▪ มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล ของ TSI 

▪ มาตรฐานสากลในการวดัผลการด าเนินของการลงทุน (GIPS®) ส าหรบัเจา้ของสนิทรพัย ์ฉบบัแปลภาษาไทย ของ 

CFA Society Thailand 2020 

▪ มาตรฐานสากลในการวดัผลการด าเนินของการลงทุน (GIPS®) ส าหรบับรษิทั ฉบบัแปลภาษาไทย ของ CFA Society 

Thailand 2020 

▪ มาตรฐานสากลในการวดัผลการด าเนินของการลงทุน (GIPS®) ส าหรบัผูต้รวจสอบ ฉบบัแปลภาษาไทย ของ CFA 

Society Thailand 2020 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 

1. สามารถแยกแยะรายงานผลการด าเนินงานทีเ่ป็นไปตามและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบั

สากล  

2. สามารถประเมนิการรายงานผลการด าเนินงานและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อท าการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

วดัผลการด าเนินงานระดบัสากล 
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การประยกุต์ใช้เกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารลงทุน 
อา้งองิหนังสอื  

▪ เกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ทีม่ตี่อวชิาชพีนักวเิคราะหก์ารลงทุนในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 
2. ระบุและแยกแยะการปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้มลูในการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับท

วเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสมได ้
3. ประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัเิกีย่วกบันักวเิคราะหก์ารลงทุนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัทีน่ักวเิคราะหค์วรพจิารณาเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(หุน้สามญั) ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 
5. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัทีน่ักวเิคราะหค์วรพจิารณาเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และเหมาะสม 
6. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัทีน่ักวเิคราะหค์วรพจิารณาเกีย่วกบัการก ากบัดแูลการฟอกเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
7. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัทีน่ักวเิคราะหค์วรพจิารณาเกีย่วกบัการวเิคราะหบ์รษิทัจดทะเบยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม 
8. ประยุกตใ์ชป้ระเดน็ส าคญัทีน่ักวเิคราะหค์วรพจิารณาเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยอ์ืน่ ๆ (Infra fund / 

REIT, หุน้กู,้ Warrant) ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 

กลุ่มวิชาท่ี 2 : เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน 
ประกอบไปดว้ย 2 วชิา ดงันี้ 
• การวเิคราะหง์บการเงนิขัน้สงู 
• การเงนิธุรกจิขัน้สงู 
 

การวิเคราะห์งบการเงินขัน้สูง 
 
บทท่ี 1 เงินบ าเหน็จและผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1. อธบิายความหมายและแนวคดิเบือ้งตน้ของโครงการเงนิบ าเหน็จและผลประโยชน์ของพนักงาน  
1.2. จ าแนกประเภทของโครงการเงินบ าเหน็จและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงผลกระทบของโครงการที่มีต่องบ

การเงนิ  
1.3. จ าแนกความแตกต่างระหว่างวธิปีฏิบตัิทางบญัชสี าหรบัโครงการเงนิบ าเหน็จแบบก าหนดเงนิสมทบเข้าโครงการ 

(defined contribution plan) กบัโครงการแบบก าหนดผลประโยชน์จากโครงการ (defined benefit plan)  
1.4. เปรยีบเทยีบและจ าแนกความแตกต่างระหว่างตวัชีว้ดัหนี้สนิตามโครงการเงนิบ าเหน็จแบบก าหนดผลประโยชน์จาก

โครงการ ได้แก่ 1) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (projected benefit obligation) 2) ภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงานสะสม (accumulated benefit obligation)  

1.5. อธิบายและจ าแนกองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายเงินบ าเหน็จ (pension cost components) กระแสเงินสด และปัจจยั              
อื่น ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  

1.6. ค านวณหาหนี้สิน (หรือสินทรพัย์) ที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการโดยอาศยัหมายเหตุประกอบ                      
งบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประโยชน์จากโครงการเงนิบ าเหน็จและโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รปูแบบอื่น ๆ  

1.7. ค านวณหาค่าใช้จ่าย (รายได้) ที่ต้องแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการโดยอาศยัหมายเหตุประกอบ                      
งบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัผลประโยชน์จากโครงการเงนิบ าเหน็จ และโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รปูแบบอื่น ๆ  

 
บทท่ี 2 การบญัชีภาษีเงินได้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1. อธบิายความหมายและหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ 
2.2. อธบิายและจ าแนกความแตกต่างระหว่างก าไรทางบญัชแีละก าไรทางภาษ ี 
2.3. อธบิายความหมายและจ าแนกสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีค่าเผื่อการประเมนิมลูค่า หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการ

ตดับญัช ีหนี้สนิภาษ ีค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ผลแตกต่างชัว่คราว ผลแตกต่างถาวร  
2.4. อธบิายและค านวณฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการ  
2.5. อธบิายปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิว่าหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองกจิการควรจดัเป็นหนี้สนิ หรอืเป็นส่วนของ

เจา้ของเพื่อวตัถุประสงคข์องการวเิคราะหท์างการเงนิ  
2.6. จ าแนกความแตกต่างระหว่างรายการชัว่คราวและรายการถาวร รวมถงึก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี 
2.7. อธบิายหลกัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าของภาษเีงนิไดแ้ละภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 
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2.8. ประเมนิค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้หนี้สนิภาษเีงนิได ้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัช ีรวมทัง้ปรบัปรงุรายการในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอตัราภาษ ี 

2.9. วเิคราะหก์ารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละการกระทบยอดอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ 
และอธบิายผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ตี่องบการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิของกจิการ  

2.10. เปรยีบเทยีบและพจิารณาความแตกต่างของรายการภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและการกระทบยอดอตัราภาษทีี่
แทจ้รงิของกจิการระหว่างการรายงานในงวดต่าง ๆ และ/หรอื กบักจิการอื่น ๆ  

 
บทท่ี 3 เงินลงทุนระหว่างกิจการ (เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการอ่ืน) 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1. อธบิายและจ าแนกประเภทของเงนิลงทุนระหว่างกจิการในส่วนของเงนิลงทุนในตราสารทุนของกจิการอื่น  
3.2. ระบุไดว้่ากจิการควรใชว้ธิรีาคาทุน (cost method) วธิส่ีวนไดเ้สยี (equity method) หรอืวธิรีวมเตม็รปูแบบ 

(consolidation method) เมื่อพจิารณาถงึระดบัของการเป็นเจา้ของ และ/หรอื การควบคมุตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.3. ค านวณและเปรยีบเทยีบผลกระทบของการใชว้ธิรีาคาทุน วธิส่ีวนไดเ้สยี และวธิรีวมเตม็รปูแบบทีม่ตี่องบการเงนิและ
อตัราส่วนทางการเงนิ  

3.4. ระบุส่วนงานทางธุรกจิและอธบิายประโยชน์และขอ้จ ากดัของขอ้มลูทางการเงนิแยกตามส่วนงาน (Operating 
Segment)  

3.5. วเิคราะหแ์ละอธบิายขอ้ก าหนดในการเปิดเผยส่วนงานด าเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
บทท่ี 4 การรวมธรุกิจ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
4.1. อธบิายวธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิตามวธิซีื้อและตามวธิรีวมส่วนไดเ้สยีภายใตข้อ้ก าหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ  
4.2. เปรยีบเทยีบและจ าแนกความแตกต่างระหว่างวธิรีวมส่วนไดเ้สยีและวธิซีื้อ  
4.3. ระบุสถานการณ์ทีท่ าใหก้จิการตอ้งน าวธิรีวมส่วนไดเ้สยีมาใชเ้ป็นวธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการรวมธุรกจิ  
4.4. อธบิายหลกัการจดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชภีายใต้

วธิซีื้อ  
4.5. ระบุผลกระทบของการรวมธุรกจิทีม่ตี่องบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบกระแสเงนิสด และ

อตัราส่วนทางการเงนิ  
4.6. อธบิายเกีย่วกบัค่าความนิยมและวธิปีฏบิตัเิพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหท์างการเงนิในบรบิทของมาตรฐานการ

บญัช ี 
4.7. อธบิายประเดน็เกีย่วกบัวธิกีารแต่งก าไรและการตรวจสอบการปรบัแต่งก าไรเมื่อมกีารรวมธุรกจิ  
4.8. อธบิายหลกัเกณฑแ์ละประโยชน์ของการรายงานขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน  
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บทท่ี 5 การวิเคราะห์การด าเนินธรุกิจข้ามชาติ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
5.1. อธบิายผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตี่องบการเงนิของบรษิทัทีม่กีารด าเนินธุรกจิขา้มชาต ิ(หน่วยงานใน

ต่างประเทศ)  
5.2. อธบิายหลกัการบญัชแีละหลกัการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น  
5.3. วเิคราะหผ์ลกระทบการเปลีย่นแปลงของยอดขายทีเ่ป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่และการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตี่อ

ยอดขายของบรษิทัย่อยและบรษิทัใหญท่ีไ่ดม้กีารแปลงค่า  
5.4. อธบิายผลกระทบของการแปลงค่าอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีม่ตี่องบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดง

ฐานะทางการเงนิของบรษิทัใหญ่ 
5.5. ค านวณผลกระทบของการแปลงค่าและประเมนิการแปลงค่างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะทางการเงนิ

ของบรษิทัย่อยไปเป็นสกุลเงนิของบรษิทัใหญ่  
5.6. ระบุผลกระทบของการแปลงค่างบการเงนิทีม่ตี่อก าไรต่อหุน้ กระแสเงนิสดและอตัราส่วนทางการเงนิ  
5.7. อธบิายวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีีเ่ป็นทางเลอืกส าหรบับรษิทัย่อยทีด่ าเนินธุรกจิในเศรษฐกจิที่ประสบเงนิเฟ้อรุนแรงมาก  
5.8. จ าแนกประเภทของฐานะเปิดต่อความเสีย่งจากเงนิตราต่างประเทศและอธบิายผลกระทบทีม่ตี่องบการเงนิ  

 
บทท่ี 6 การวิเคราะห์ก าไรต่อหุ้นปรบัลด 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
6.1. จ าแนกและเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างโครงสรา้งเงนิทุนแบบงา่ย (simple capital structure) และโครงสรา้ง

เงนิทุนแบบซบัซอ้น (complex capital structure) เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  
6.2. จ าแนกความแตกต่างระหว่างหลกัทรพัยท์ีป่รบัลดและหลกัทรพัยท์ีไ่มป่รบัลด (ปรบัเพิม่) ก าไรตอ่หุน้  
6.3. ค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลดในกรณีมหีุน้กูแ้ปลงสภาพและกรณีมหีุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพ  
6.4. ค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลดในกรณีมสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (stock options) และ/หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

(warrants)  
6.5. อธบิายผลกระทบของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพและสทิธใินการซื้อหุน้สามญัทีม่ตี่อก าไรต่อหุน้  
6.6. อธบิายแนวคดิการปรบัเพิม่ก าไรต่อหุน้  
6.7. เปรยีบเทยีบขอ้ก าหนดของการรายงานก าไรต่อหุน้ในกจิการทีม่โีครงสรา้งเงนิทุนแบบงา่ยและกจิการทีม่โีครงสรา้ง

เงนิทุนแบบซบัซอ้น  

 
บทท่ี 7 กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
7.1. อธบิายเทคนิคการวเิคราะหง์บการเงนิแต่ละขัน้ตอน  
7.2. วเิคราะหแ์ละอธบิายความแตกตา่งของงบการเงนิในกรณีต่าง ๆ  
7.3. ระบุทางเลอืกทางบญัชใีนการจดัท ารายงานทางการเงนิ และอธบิายผลกระทบทีม่ตี่อคุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

และอตัราส่วนทางการเงนิ  
7.4. วเิคราะหแ์ละอธบิายผลกระทบของการปรบัปรุงงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสด 

ทีม่ตี่องบการเงนิ สถานะทางการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทั  
7.5. ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคในการวเิคราะหง์บการเงนิในแต่ละกรณี  
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การเงินธุรกิจขัน้สูง 

 
บทท่ี 1 การวิเคราะห์และประยุกต์งบประมาณลงทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1 จ าแนกความแตกต่างระหว่างก าไรทางบญัช ีและกระแสเงนิสดของโครงการได ้
1.2 อธบิายความเกีย่วขอ้งของกระแสเงนิสดส่วนเพิม่ รวมถงึผลกระทบทีม่ตี่อส่วนอื่น ๆ ของบรษิทั 
1.3 จ าแนกองคป์ระกอบส าคญัต่าง ๆ ของกระแสเงนิสดของโครงการได ้
1.4 อธบิายถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนทีม่ตี่องบประมาณลงทุนได ้
1.5 ค านวณ และวเิคราะหง์บประมาณลงทุนโดยใชเ้กณฑต์า่ง ๆ ได ้
1.6 อธบิายถงึความแตกต่างระหว่างความเสีย่งของโครงการประเภทต่าง ๆ ได ้
1.7 อธบิายถงึเทคนิคในการวเิคราะหค์วามเสีย่งประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบั

งบประมาณลงทุนได ้
1.8 ค านวณกระแสเงนิสดรายปีของเงนิทุนในโครงการลงทุนเพื่อการขยายงาน และโครงการลงทุนทดแทน และประเมนิ

ทางเลอืกของวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาทีส่่งผลต่อกระแสเงนิสดเหล่านัน้ได ้
1.9 อธบิายแนวคดิ และวธิกีารปรบัปรุงความเสีย่งของงบประมาณลงทุนโดยใชเ้สน้ SML  
1.10 อธบิายแนวคดิและสามารถค านวณหาอตัราคดิลดจากวธิคีวามเสีย่งตามตลาด เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการ

ลงทุน 
1.11 อธบิายถงึเทคนิคในการประมาณค่าเบตา้ของโครงการลงทุนประเภทต่าง ๆ  
1.12 อธบิายถงึวธิใีนการวเิคราะหค์วามไว การวเิคราะหส์ถานการณ์ และการวเิคราะหโ์ดยวธิมีอนตคิารโ์ล เพื่อใชใ้นการ

ประเมนิความเสีย่งเฉพาะตวัของโครงการลงทุน 
1.13 อธบิายความแตกต่างของวธิ ีReal Options ประเภทต่าง ๆ และการค านวณมลูค่าโครงการลงทนุโดยใชว้ธิ ี                    

Real Options ได ้
1.14 ประเมนิโครงการลงทุน และก าหนดงบประมาณลงทุนทีเ่หมาะสม ในกรณีของโครงการทีท่ าร่วมกนัไม่ได ้ทีม่อีายุไม่

เท่ากนั โดยใชว้ธิลีงทุนซ ้า (อายโุครงการร่วม) หรอืวธิเีงนิงวดรายปีทีส่มมลูกนั และการแบง่ส่วนของเงนิทุน  
1.15 อธบิายผลกระทบของภาวะเงนิเฟ้อต่อการวเิคราะหง์บประมาณลงทุน 
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์และประยุกต์โครงสร้างเงินทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1 อธบิายถงึความสมัพนัธข์องภาระผกูพนัทางการเงนิและมลูค่าของกจิการ  
2.2 ค านวณผลกระทบของภาษทีีม่ตีอ่ตน้ทุนเงนิทุนและต่อมลูค่าของกจิการ  
2.3 อธบิายถงึทฤษฎโีครงสรา้งของเงนิทุนโดยค านงึถงึผลกระทบของตน้ทุนการลม้ละลาย ตน้ทุนของตวัแทน และขอ้มลู

ขา่วสารทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั 
2.4 อธบิายแนวคดิและความส าคญัของการก าหนดโครงสรา้งเงนิทนุทีเ่หมาะสม  
2.5 อธบิายวธิกีารประเมนินโยบายการก าหนดโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั  
2.6 อธบิายวธิใีนการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั  
2.7 อธบิายแนวคดิเกีย่วกบันโยบายเงนิปันผล  
2.8 ระบุปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายเงนิปันผล  
2.9 อธบิายเกีย่วกบันโยบายเงนิปันผลในลกัษณะต่าง ๆ และเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล 

 
บทท่ี 3 บริษทัจดทะเบียนกบัการพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหห์ว่งโซ่คุณค่าของ Michael E. Porter รวมทัง้อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกจิ ผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่า และประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนื  
3.2 อธบิายความเชื่อมโยงระหว่างธรุกจิกบัประเดน็ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้อธบิายและระบุถงึประเดน็ดา้นสงัคม

และสิง่แวดลอ้มในการวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า  
3.3 อธบิายแนวทางการบรหิารจดัการประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืดา้นสงัคมและความรบัชอบต่อสิง่แวดลอ้มส าหรบั

บรษิทัจดทะเบยีน  
3.4 อธบิายประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืในมติดิา้นการก ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้สามารถระบุผลกระทบของการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ตี่อการประเมนิมลูค่ากจิการ  
3.5 อธบิายโครงสรา้งและองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึแนวทางการพฒันาระบบพืน้ฐานส าหรบั

การก ากบัดแูลกจิการ  
3.6 อธบิายกระบวนการในการขบัเคลื่อนการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่การประกอบธุรกจิอยา่งมบีรรษทัภบิาล ดว้ยการ

ดว้ยการพฒันาระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบและทบทวนการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึการสื่อสารขอ้มลูดา้นการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

3.7 อธบิายความหมายและประเภทของนวตักรรม รวมถงึความส าคญัของนวตักรรมต่อการด าเนินธรุกจิ และแนวทางการ
พฒันาและส่งเสรมินวตักรรมในระดบัองคก์ร 
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บทท่ี 4 การควบรวมกิจการและการปรบัโครงสร้างกิจการ 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
4.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการควบรวมกจิการได ้ 
4.2 จ าแนกความแตกต่างระหว่างรปูแบบของการควบรวมกจิการแตล่ะประเภท  
4.3 อธบิายบทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการควบรวมกจิการ  
4.4 ระบุถงึแรงจงูใจในการควบรวมกจิการประเภทต่าง ๆ  
4.5 อธบิายกระบวนการในการควบรวมกจิการได ้ 
4.6 อธบิายหลกัการของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบรวมกจิการได ้ 
4.7 ค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธแิละตน้ทุนจากการควบรวมกจิการ โดยใชเ้ครื่องมอืและแบบจ าลองทางการเงนิ  
4.8 อธบิายความสมัพนัธข์องการควบรวมกจิการ และมลูค่าของกจิการ  
4.9 จ าแนกความแตกต่างของกลไกในการตอบสนองต่อการควบรวมกจิการประเภทต่าง ๆ  
4.10 ระบุถงึเหตุของการควบคมุกจิการ และการปรบัโครงสรา้งกจิการ  
4.11 อธบิายประเภทของความเครยีดทางการเงนิในรปูแบบต่าง ๆ  
4.12 อธบิายวธิกีารจดัการทางการเงนิกรณีทีบ่รษิทัลม้ละลาย 
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รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
 

กลุ่มวิชาท่ี 3 : การวิเคราะห์หลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุม่สินทรพัยล์งทุน 
ประกอบไปดว้ย 4 วชิา ดงันี้ 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ข ัน้สงู 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธข์ ัน้สงู 
• การวเิคราะหก์ารลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น   
• การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุขัน้สงู 
 

การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ีขัน้สูง 
 
บทท่ี 1 ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงและมโีครงสร้างท่ีซบัซ้อน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1 อธบิายลกัษณะของตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น ความแตกต่างระหวา่งตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่ง

สงูหรอืมคีวามซบัซอ้นกบัตราสารหนี้ทัว่ไป และประเภทของตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
1.2 อธบิายลกัษณะพืน้ฐาน รวมถงึผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่คีวามซบัซอ้นอนัเกดิจากการมลีกัษณะ

คลา้ยตราสารทุน (Hybrid securities) ประเภทต่าง ๆ  
1.3 อธบิายลกัษณะพืน้ฐาน รวมถงึผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่คีวามซบัซอ้นอนัเกดิจากการมอีนุพนัธ์

แฝง (structured debt) ประเภทต่าง ๆ  
1.4 อธบิายลกัษณะพืน้ฐาน รวมถงึผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงู (Non-investment 

grade/unrated bonds)  
1.5 ค านวณผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท  
1.6 อธบิายปัจจยัทีค่วรพจิารณาในการวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละ

ประเภท  
 
บทท่ี 2 การวิเคราะห์ตราสารหน้ีท่ีมีความซบัซ้อนอนัเกิดจากการมอีนุพนัธแ์ฝง 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1 อธบิายประเภทของอนุพนัธแ์ฝงในตราสารหนี้ ไดแ้ก่ Simple Embedded Options และ Complex Embedded 

Options  
2.2 อธบิายหลกัการประเมนิมลูค่าตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง ดว้ยการ Backward Induction ภายใตว้ธิ ีBinomial Interest 

Rate Tree   
2.3 ค านวณมลูค่า Callable Bond โดยใช ้Binomial Interest Rate Tree  
2.4 ค านวณมลูค่า Puttable Bond โดยใช ้Binomial Interest Rate Tree  
2.5 อธบิายหลกัการประเมนิมลูค่าตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง โดยใช ้Option-adjusted Spread  
2.6 อธบิายการค านวณ Effective Duration ของตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง โดยใชแ้บบจ าลอง Binomial 
2.7 อธบิายการค านวณ Effective Convexity ของตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง โดยใชแ้บบจ าลอง Binomial 
2.8 อธบิายลกัษณะ มลูค่าขัน้ต ่า และราคาตลาดผ่านการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
2.9 อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าโดยองิหลกัการออปชนั  
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์ตราสารหน้ีท่ีเกิดจากการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1 อธบิายความเป็นมาของตราสารหนี้เกดิจากการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
3.2 อธบิายโครงสรา้งทัว่ไปของตราสารหนี้ทีเ่กดิจากการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์ 
3.3 อธบิายลกัษณะ กระแสเงนิ โครงสรา้ง และปัจจยัทีค่วรพจิารณาการลงทุนในสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัทีแ่ปลงเป็นหลกัทรพัย์

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ หุน้กูม้สีนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็นประกนั หลกัทรพัยส่์งผ่านสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั หุน้กูแ้ปลงหลกัประกนั
สนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั และหุน้กูแ้ปลงหลกัประกนัอื่น ๆ 

3.4 อธบิายลกัษณะ กระแสเงนิ โครงสรา้ง และ ปัจจยัทีค่วรพจิารณาในการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีร่องรบัดว้ยสนิทรพัยอ์ื่น ๆ 
ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ีม่สีนิเชื่อการศกึษารองรบั หลกัทรพัยท์ีม่สีนิเชื่อวสิาหกจิขนาดย่อมรองรบั หลกัทรพัยท์ีม่สีนิเชื่อบตัร
เครดติรองรบั และหลกัทรพัยร์องรบัดว้ยหนี้ทีม่กีารค ้าประกนั 

3.5 อธบิายความแตกต่างระหว่างการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยป์ระเภท Securitization กบัตราสารหนี้ปกตแิละหลกัการ
ประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยป์ระเภท Securitization  

3.6 อธบิายการจ าลองการช าระหนี้กอ่นก าหนด (Prepayment Modeling) เพื่อการประเมนิมลูค่า ไดแ้ก่ การใชแ้บบจ าลอง
การช าระหนี้ก่อนก าหนดเชงิสถติย ์(Static Prepayment Model) และแบบจ าลองการช าระหนี้กอ่นก าหนดเชงิพลวตัร 
(Dynamic Prepayment Model) 

3.7 อธบิายรปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราดอกเบีย้กบัอตัราการช าระหนี้คนืก่อนก าหนดเพื่อการประเมนิมลูค่า 
 

การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ขัน้สูง 
 
บทท่ี 1 กลยุทธแ์ละการประยกุต์ใช้สญัญาฟิวเจอรส์ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1 อธบิายและจ าแนกประเภทของกลยุทธก์ารลงทุนในสญัญาฟิวเจอรส์  
1.2 อธบิายลกัษณะของกลยุทธก์ารลงทุนแต่ละประเภท 
1.3 อธบิายหลกัการเกง็ก าไรดว้ยฐานะสเปรด  
1.4 อธบิายหลกัการและสามารถค านวณการเกง็ก าไรดว้ยฐานะสเปรดระหว่างเดอืนส่งมอบ  
1.5 อธบิายหลกัการและสามารถค านวณการเกง็ก าไรดว้ยฐานะสเปรดระหว่างสนิทรพัยอ์า้งองิ 
1.6 อธบิายหลกัการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื่อประกนัความเสีย่ง  
1.7 อธบิายการประกนัความเสีย่งจากราคาหุน้รายตวั  
1.8 อธบิายการประกนัความเสีย่งจากกลุ่มการลงทุนในหลกัทรพัย ์
1.9 อธบิายการสรา้งหลกัทรพัยส์งัเคราะหด์ว้ยฟิวเจอรส์ 
1.10 อธบิายการใช ้FRA เพื่อประกนัความเสีย่งจากดอกเบี้ย  
1.11 อธบิายการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์บนอตัราดอกเบีย้เพื่อประกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  
1.12 อธบิายการประกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของกลุ่มการลงทุนในหุน้กู ้ 
1.13 อธบิายการประกนัความเสีย่งจากรายรบัหรอืรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศในอนาคต  
1.14 อธบิายการประกนัความเสีย่งของกลุ่มการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
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บทท่ี 2 กลยุทธแ์ละการประยกุต์ใช้สญัญาออปชนั 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1 สามารถค านวณผลตอบแทนการเกง็ก าไรดว้ยฐานะสเปรด 
2.2 ค านวณผลตอบแทนการเกง็ก าไรดว้ยฐานะผสม   
2.3 อธบิายทีม่าของความเสีย่ง  
2.4 อธบิายหลกัการใชส้ญัญาออปชนัเพื่อถวัความเสีย่ง 
2.5 อธบิายการใชส้ญัญาออปชนัแบบพืน้ฐานเพื่อถวัความเสีย่งจากราคาตราสารทุน   
2.6 อธบิายการผสมพุทออปชนัและคอลออปชนัเพื่อถวัความเสีย่งจากราคา 
2.7 อธบิายการใชค้อลออปชนับนอตัราดอกเบีย้เพื่อก าหนดอตัราดอกเบีย้สงูสุดส าหรบัการกูย้มื  
2.8 อธบิายการใชพ้ทุออปชนับนอตัราดอกเบีย้เพื่อก าหนดอตัราดอกเบีย้ต ่าสุดส าหรบัการใหกู้ย้มื 
2.9 อธบิายการใชค้อลออปชนัหรอืพทุออปชนับนอตัราดอกเบีย้เมื่อมกีารจ่ายดอกเบีย้มากกว่า 1 งวด 
 
บทท่ี 3 กลยุทธแ์ละการประยกุต์ใช้สญัญาสวอป 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1 อธบิายทีม่าของความเสีย่ง  
3.2 อธบิายหลกัการใชส้ญัญาสวอปเพื่อประกนัความเสีย่ง 
3.3 ประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปเพื่อปรบัเปลีย่นการกูย้มืดว้ยอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นการกูย้มืดว้ยอตัราดอกเบีย้คงที ่ 
3.4 ประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปดอกเบีย้เพื่อปรบัเปลีย่นค่าดเูรชนัของกลุ่มการลงทุนในตราสารหนี้   
3.5 อธบิายการใชส้ญัญาสวอปบรหิารความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่โีครงสรา้งการจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัปัยจยัที่

ก าหนด 
3.6 ประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปเพื่อเปลีย่นกระสเงนิสดรบัในเงนิสกุลต่างประเทศใหก้ลบัมาเป็นเงนิสกุลทอ้งถิน่  
3.7 ประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปบนอตัราแลกเปลีย่นเพื่อสรา้งและบรหิารความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายดอกเบีย้ และ

เงนิตน้ดว้ยสกุลเงนิต่างกนั 
3.8 อธบิายความหมายและความส าคญัของสญัญาสวอปชนั  
3.9 อธบิายลกัษณะและองคป์ระกอบทีส่ าคญัของสญัญาสวอปชนั   
3.10 อธบิายหลกัการค านวณผลตอบแทนของสญัญสวอปชนั  
3.11 ค านวณผลตอบแทนของสญัญาสวอปชนั 
 
บทท่ี 4 อนุพนัธท์างการเงินกลุ่มอ่ืน ๆ  
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
4.1 อธบิายลกัษณะของสญัญาออปชนับนสญัญาฟิวเจอรส์ 
4.2 ค านวณก าไรขาดทุนจากฐานะในสญัญาออปชนับนสญัญาฟิวเจอรส์  
4.3 อธบิายการเกง็ก าไรดว้ยสญัญาออปชนับนสญัญาฟิวเจอรส์ 
4.4 อธบิายลกัษณะของสญัญา Exotic Options ประกอบดว้ย Barrier Options, Binary Options, As-You-Like-It 

Options, Asian Options, Compound Options และ Lookback Options 
4.5 ค านวณก าไรขาดทุนจากฐานะในสญัญา Exotic Options  
4.6 อธบิายการเกง็ก าไรดว้ยสญัญา Exotic Options 
4.7 อธบิายการประกนัความเสีย่งดว้ยสญัญา Exotic Options 
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4.8 อธบิายลกัษณะของสญัญาอนุพนัธด์า้นเครดติ หรอื เครดติอนุพนัธ ์(credit derivatives) 
4.9 อธบิายสญัญา Credit Default Swap, Total Rate of Return Swap, Credit Linked Notes และ Collateralized Debt 

Obligation 
4.10 ค านวณผลของการใช ้Credit Default Swap เพื่อประกนัความเสีย่งทางเครดติของตราสารหนี้ เมื่อเกดิและ 

เมื่อไม่เกดิสถานการณ์เครดติ 
4.11 ค านวณผลตอบแทนจากฐานะใน Total Rate of Return Swap 
4.12 ค านวณผลตอบแทนจากฐานะใน Credit Linked Note 
 

การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรพัยท์างเลือกอ่ืน 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมการลงทุนในสินทรพัยท์างเลือกอ่ืน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1 อธบิายความหมายและประโยชน์ของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น  
1.2 อธบิายผลกระทบจากการน าสนิทรพัยท์างเลอืกอื่นมารวมในกลุ่มสนิทรพัยก์ารลงทุน  
1.3 อธบิายลกัษณะทีส่ าคญัของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น 
1.4 จ าแนกความแตกต่างระหว่างการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิแบบดัง้เดมิและการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น  
1.5 อธบิายลกัษณะส าคญัของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่นแตล่ะประเภททีส่ าคญั  
1.6 จ าแนกความแตกต่างทีส่ าคญัของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่นแต่ละประเภท  
1.7 อธบิายสภาพแวดลอ้มและพฒันาการของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
บทท่ี 2 การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1 อธบิายความหมายและประโยชน์ของการลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น  
2.2 อธบิายความส าคญัของการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิกบัการลงทุนในสนิทรพัยจ์รงิ  
2.4 จ าแนกขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.5 อธบิายลกัษณะและจ าแนกประเภทของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  
2.6 อธบิายลกัษณะและจ าแนกรปูแบบของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.7 อธบิายผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.8 อธบิายหลกัการวเิคราะหเ์พื่อตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.9 จ าแนกปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัย ์ 
2.10 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างของแนวคดิการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท  
2.11 ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยโ์ดยใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละวธิ ี 
2.12 อธบิายและจ าแนกแนวคดิกลยทุธก์ารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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บทท่ี 3 การลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ์ 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการลงทุนในสนิคา้โภคภณัฑ ์ 
3.2 อธบิายลกัษณะและประเภทของสนิคา้โภคภณัฑ ์ 
3.3 จ าแนกความแตกต่างของสนิคา้โภคภณัฑแ์บบ Soft Commodity และ Hard Commodity  
3.4 อธบิายความหมายและความส าคญัของทองค า น ้ามนัดบิ และยางพารา  
3.5 อธบิายลกัษณะและประเภทของการลงทุนในทองค า น ้ามนัดบิ และยางพารา  
3.6 อธบิายผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในทองค า น ้ามนัดบิ และยางพารา  
3.7 อธบิายและจ าแนกปัจจยัทีก่ าหนดราคาซื้อขายทองค า น ้ามนัดบิ และยางพาราในตลาดโลกและในประเทศ  
3.8 อธบิายและจ าแนกกลยทุธก์ารลงทุนในทองค า น ้ามนัดบิ และยางพารา  
 
บทท่ี 4 การลงทุนใน Hedge Fund 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
4.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการลงทุนใน Hedge Fund  
4.2 อธบิายลกัษณะทีส่ าคญัของ Hedge Fund  
4.3 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างประเภทกลยุทธก์ารลงทุนของ Hedge Fund  
4.4 อธบิายเกีย่วกบัผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนใน Hedge Fund  
4.5 อธบิายแนวทางการวเิคราะหเ์พือ่การตดัสนิใจลงทุนใน Hedge Fund  
4.6 อธบิายเกีย่วกบัประเดน็ในการประเมนิมลูค่า Hedge Fund  
4.7 อธบิายและจ าแนกวธิกีารวดัผลการด าเนินงานของ Hedge Fund 
 
บทท่ี 5 การลงทุนใน Private Equity 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
5.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการลงทุนใน Private Equity  
5.2 จ าแนกความแตกต่างของการลงทุนใน Private Equity กบัตราสารทุนและตราสารหนี้ทัว่ไป  
5.3 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างระหว่างรปูแบบและกลยุทธข์องการลงทุนใน Private Equity ประเภทต่าง ๆ  
5.4 อธบิายลกัษณะของผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนใน Private Equity  
5.5 อธบิายแนวคดิการประเมนิมลูคา่ Private Equity และจ าแนกปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าของ Private Equity 
 
บทท่ี 6 การลงทุนใน Venture Capital 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
6.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของ Venture Capital  
6.2 อธบิายลกัษณะส าคญัของ Venture Capital  
6.3 อธบิายและจ าแนกลกัษณะเฉพาะของการลงทุนใน Venture Capital  
6.4 อธบิายและจ าแนกรปูแบบของการลงทุนใน Venture Capital  
6.5 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างระหว่างชว่ง (stage) ต่าง ๆ ของการลงทุนใน Venture Capital  
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6.6 อธบิายผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนใน Venture Capital  
6.7 อธบิายเกีย่วกบัปัจจยัทีค่วรพจิารณาก่อนเขา้ลงทุนใน Venture Capital  
6.8 อธบิายขัน้ตอนการวเิคราหก์ารเขา้ลงทุนใน Venture Capital  
6.9 อธบิายแนวทางในการประเมนิมลูค่า Venture Capital  
 

การบริหารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนขัน้สูง 
 
บทท่ี 1 กลยุทธก์ารบริหารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหน้ี 

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
1.1 อธบิายแนวคดิการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ 

1.2 อธบิายหลกัการใชก้ลยทุธ ์Total Return Approach ในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ อาท ิกลยุทธท์ีอ่งิกบั 

Duration และ Yield Curve กลยุทธท์ีอ่งิกบั Spread และ Volatility รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของกลยุทธด์งักล่าว 

1.3 อธบิายหลกัการใชก้ลยทุธ ์Cash Flow Matching ในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ อาท ิกลยุทธ์ประเภท 

Immunization Strategy กลยุทธป์ระเภท Cash Flow Strategy รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของกลยุทธด์งักล่าว 

1.4 อธบิายหลกัการใชก้ลยทุธ ์Unified Approach ในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ อาท ิการสรา้ง Beta Portfolio 

การสรา้ง Alpha Portfolio รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของกลยุทธด์งักล่าว 

1.5 อธบิายแนวทางการเลอืกกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ โดยสามารถเปรยีบเทยีบหลกัการ ขอ้ด ี
ขอ้จ ากดัของแต่ละกลยทุธ ์และสามารถระบุขอ้ควรพจิารณาในการเลอืกกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนี้ที่
เหมาะสม 

 
บทท่ี 2 กลยุทธก์ารบริหารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุน 
 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
2.1 อธบิายแนวคดิการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุน 

2.2 อธบิายกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุนเชงิรบั ซึง่ประกอบดว้ยกลยุทธร์ปูแบบ Full Replication 

Strategy, กลยทุธร์ปูแบบ Stratified Sampling Strategy, กลยุทธร์ปูแบบ Optimization Strategy และกลยุทธร์ปูแบบ 

Blended Strategy รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของกลยทุธด์งักล่าว 

2.3 อธบิายกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุนเชงิรุก ซึง่ประกอบดว้ยกลยุทธร์ปูแบบ Fundamental Active 

Investment Strategy, และกลยทุธร์ปูแบบ Quantitative Active Investment Strategy รวมถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดั        

ของกลยุทธด์งักล่าว 

2.4 อธบิายแนวทางการเลอืกกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุน โดยสามารถเปรยีบเทยีบหลกัการ ขอ้ด ี

ขอ้จ ากดัของแต่ละกลยทุธ ์และสามารถระบุขอ้ควรพจิารณาในการเลอืกกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์                        

ตราสารทุนทีเ่หมาะสม 
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บทท่ี 3 การบริหารความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรพัย ์

 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ (LOS) 
3.1 อธบิายแนวคดิพืน้ฐานและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัย์ 
3.2 อธบิายภาพรวมขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ การก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความ

เสีย่ง การส ารวจและระบุความเสีย่ง การวดัความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง การตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุง 
3.3 อธบิายแนวทางการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง 
3.4 อธบิายแนวทางการส ารวจและระบุความเสีย่ง 
3.5 อธบิายแนวทางการวดัความเสีย่ง 
3.6 อธบิายแนวคดิและองคป์ระกอบของการประเมนิมลูค่าความเสีย่ง (Value at Risk : VaR) รวมถงึอธบิายวธิกีาร

ประเมนิ VaR ซึง่ไดแ้ก่ Variance-Covariance Method, Historical Method และ Monte Carlo Simulation Method 
3.7 อธบิายแนวคดิและวธิกีารทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Testing) และการท า Scenario Analysis 
3.8 อธบิายหลกัการบรหิารจดัการความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัยข์ ัน้ตน้ ไดแ้ก่ การหลกีเลีย่งและจ ากดัความเสีย่ง การจดัท า 

Risk Budgeting เพื่อควบคุมระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม 
3.9 อธบิายหลกัการบรหิารจดัการความเสีย่งกลุ่มหลกัทรพัยโ์ดยใชอ้นุพนัธ ์ไดแ้ก่ Futures, Forward, Options และ 

Swap  
3.10 อธบิายขอ้ด ีขอ้จ ากดัของการบรหิารความเสีย่งโดยใชต้ราสารอนุพนัธแ์ต่ละประเภท 
3.11 อธบิายแนวทางการเลอืกใชต้ราสารอนุพนัธใ์นการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมะสม                                                                                                              
3.12 อธบิายการประเมนิความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์มื่อใชอ้นุพนัธใ์นการบรหิารความเสีย่ง 


