คู่มือทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่
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ระดับ Foundation Knowledge
(คุณวุฒิ AISA : Accredited Investment Securities Analyst)

ปี 2564
โดย ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรกฏาคม 2564)

ภาพรวมโครงสร้างการทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่
หลักสูตร CISA ใหม่
จานวน Level
รูปแบบการ
ทดสอบ
จานวนข้อสอบ
และคะแนน
เกณฑ์การผ่าน
การทดสอบ
โครงสร้างเนื้ อหา

รอบการทดสอบ
การใช้คณ
ุ วุฒิ

2 ระดับ
- Computer-based
- Comprehensive
ระดับ Foundation: 180 ข้อ (ปรนัย) คะแนนรวม 180 คะแนน (multiple choice : single)
ระดับ Advanced: 100 ข้อ (ปรนัย) คะแนนรวม 140 คะแนน (multiple choice : single
จานวน 60 ข้อ @ 1 คะแนน) และ Item Set (จานวน 40 ข้อ @ 2 คะแนน)
70% ของคะแนนรวม และวิชาจรรยาบรรณไม่น้อยกว่า 70%
แบ่งเนื้อหาออก 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1: จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
หมวดที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
หมวดที่ 3: การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์
ระดับ 1: ทุกไตรมาส
ระดับ 2: ทุก 6 เดือน
สอบผ่านระดับ 1: AISA
สอบผ่านระดับ 2: CISA
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โครงสร้างการทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation Knowledge
หลักสูตรสาหรับการทดสอบ CISA ใหม่ ระดับ Foundation Knowledge มุ่งเน้นปูพน้ื ฐานให้กบั ผูเ้ ข้าทดสอบเข้าใจ
ถึง เครื่อ งมือ พื้น ฐาน (basic tools) เกี่ย วกับ การวิเ คราะห์ทางการเงิน การวิเ คราะห์หลัก ทรัพย์ และจัด การการลงทุน
ตลอดจนแนวคิดพื้นฐานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบต่าง ๆ รวมถึงหลักการพื้นฐานการบริหารกลุ่ มสินทรัพย์ลงทุน
ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน สาหรับเนื้อหาการทดสอบของหลักสูตร ระดับ Foundation
จะแบ่งโครงสร้างเนื้อหาออกเป็ น 3 กลุ่มวิชาหลัก ดังนี้
กลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
• มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบตั วิ ชิ าชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน
• มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดาเนินงานการลงทุน
• เกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะห์การลงทุน
กลุ่มวิชาที่ 2: เครือ่ งมือเพือ่ การวิ เคราะห์การลงทุน
• หลักการลงทุน
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• พืน้ ฐานการเงินธุรกิจ
กลุ่มวิชาที่ 3: การวิ เคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุม่ สิ นทรัพย์ลงทุน
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
• การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
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รายละเอียดโครงสร้างการทดสอบ CISA ใหม่ ระดับ Foundation Knowledge
ลักษณะข้อสอบ: ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
จานวนข้อสอบ: 180 ข้อ
คะแนนรวม: 180 คะแนน
ระยะเวลาการทดสอบ: 5 ชัวโมง
่ แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
- ช่วงเช้า 100 ข้อ 2 ชัวโมง
่ 30 นาที
- ช่วงบ่าย 80 ข้อ 2 ชัวโมง
่
วิ ธีการทดสอบ: Computer-based ในลักษณะ Comprehensive
อัตราค่าธรรมเนี ยมสอบ: หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ: 70 % ของคะแนนรวม และ 70 % ของกลุม่ วิชาที่ 1
กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน

กลุ่มวิชาที่ 2: เครือ่ งมือเพือ่
การวิ เคราะห์การลงทุน

กลุ่มวิชาที่ 3: การวิ เคราะห์
หลักทรัพย์และการบริหาร
กลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน

รายละเอียดหลักสูตร
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
• มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบตั วิ ชิ าชีพด้านการ
วิเคราะห์การลงทุน

4 – 6%

• มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดาเนินงานการลงทุน

4 – 6%

• เกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิเคราะห์การลงทุน
เครือ่ งมือเพื่อการวิ เคราะห์การลงทุน

4 – 6%

• หลักการลงทุน

7 – 9%

• การวิเคราะห์งบการเงิน

10 – 12%

• พืน้ ฐานการเงินธุรกิจ
การวิ เคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน

10 – 12%

• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน

16 - 18%

• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

11 – 13%

• การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

11 – 13%

• การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
รวม
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100%
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รายละเอียดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กลุ่มวิ ชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
ส่วนที่ 1 มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิ บตั ิ วิชาชีพด้านการวิ เคราะห์การลงทุน
อ้างอิงหนังสือ Standards of Practice Handbook ฉบับแปลภาษาไทยของ CFA Thailand
• ความสาคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการลงทุน
• หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพด้านการเงินและการลงทุน
• ภาคผนวก: มาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการลงทุน
2. อธิบายสาระสาคัญของหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพรวมถึงข้อย่อยของแต่ละมาตรฐาน
3. แยกแยะการกระทาทีเ่ ป็ นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ และการกระทาทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
4. ระบุความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพของ CFA Institute กับมาตรฐานของสมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทใ่ี ช้ปฏิบตั ใิ นประเทศไทย และผลของความแตกต่างกัน
5. อธิบายแนวทางและขัน้ ตอนการพิจารณาการกระทาผิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ
6. ประยุกต์ใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ส่วนที่ 2 มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดาเนิ นงานการลงทุน
อ้างอิงหนังสือ มาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานระดับสากล ของ TSI
บทที่ 1 แนวคิดและความสาคัญของมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานระดับสากล
บทที่ 2 สรุปข้อกาหนดของมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานระดับสากล
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายแนวคิด และความสาคัญของมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานระดับสากล ทัง้ วัตถุประสงค์และทีม่ า
ลักษณะทัวไป
่ ขอบเขตของการใช้ และการปฏิบตั ติ ามในปั จจุบนั
2. อธิบายความสัมพันธ์ของ GIPS กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และหลักปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรมในประเทศ
3. อธิบายข้อกาหนดและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ ข้อมูลทีใ่ ช้ วิธกี ารคานวณ การสร้าง Composite การเปิ ดเผยข้อมูล และ
การนาเสนอและการรายงาน ในการวัดผลการดาเนินงาน
4. อธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์ และหลักปฏิบตั ขิ องการรับรองการนาเสนอผลการดาเนินงาน
5. อธิบายรายละเอียดการตรวจสอบการนาเสนอผลการดาเนินงาน
6. ประยุกต์ใช้มาตรฐานในการวัดผลการดาเนินงานระดับสากล
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ส่วนที่ 3 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการวิ เคราะห์การลงทุน
บทที่ 1 ภาพรวมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และ พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิตอล
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายภาพรวมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดจิ ติ อล
1.2 อธิบายธุรกิจภายใต้การกากับดูแล
1.3 อธิบายประเด็นสาคัญของ พ.ร.บ. ทีม่ ตี ่อวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
บทที่ 2 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้ าที่นักวิ เคราะห์การลงทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับข้อมูลในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายใน การวิเคราะห์ หรือ
คาดการณ์ขอ้ มูล การแพร่ขา่ วเท็จหรือทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ แหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน และ
การนาไปใช้ รวมถึงแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
2.2 อธิบายแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวปฏิบตั ิ ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้แก่
หลักเกณฑ์การจัดทาบทวิเคราะห์ทม่ี คี ุณภาพ หลักการได้มาซึง่ ผลการวิเคราะห์ กระบวนการและองค์ประกอบ
ของเนื้อหาในบทวิเคราะห์รายบริษทั การควบคุมคุณภาพของงานวิเคราะห์ และการขึน้ ทะเบียนของนักวิเคราะห์
2.3 ระบุและจาแนกพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ไม่ตอ้ ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีน่ กั วิเคราะห์การลงทุน
บทที่ 3 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายหลักการทัวไปของเกณฑ์
่
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญ) และผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน
3.2 อธิบายเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญ)
3.3 อธิบายหน้าทีห่ ลังการขายหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึง การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน การเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษทั จดทะเบียน การประชุมผูถ้ อื หุน้ และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบ
บัญชี
3.4 ระบุและจาแนกพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ไม่ตอ้ ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
บทที่ 4 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายหลักการทัวไปของเกณฑ์
่
ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการเกีย่ วกับข้อกาหนด
เพื่อคุม้ ครองผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
4.2 อธิบายเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
4.3 อธิบายการยกเว้นและการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ การจัดทาความเห็นของกิจการ และคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.4

ระบุและจาแนกพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ไม่ตอ้ ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ

บทที่ 5 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายหลักการทัวไปและวั
่
ตถุประสงค์ของเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูง
5.2 อธิบายหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน
5.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลกู ค้าแสดงตน
5.4 อธิบายการดาเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า และการดาเนินการของบริษทั หลักทรัพย์เพื่อรองรับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายฟอกเงินฯ
5.5 ระบุและจาแนกพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ไม่ตอ้ ง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูงเงิน
บทที่ 6 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน
6.2 อธิบายเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน ได้แก่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ การจ่ายปั นผล
การเพิม่ ทุน การลดทุน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ หุน้ คืน
6.3 อธิบายเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์
ทัง้ แบบการเพิกถอนโดยสมัครใจ และการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
6.4 ระบุและจาแนกพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และไม่เหมาะสมตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน
บทที่ 7 เกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อื่น ๆ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 อธิบายเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อ่นื ๆ ได้แก่ Infra Fund/ REIT หุน้ กู้
และ Warrant
7.2 ระบุและแยกแยะการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องและเหมาะสม/ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม เกีย่ วกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์อ่นื ๆ ได้แก่ การออกและเสนอขาย Infra fund/ REIT หุน้ กู้ และ Warrant
7.3 ระบุและจาแนกพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และไม่เหมาะสม ตามเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์อ่นื ๆ
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รายละเอียดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กลุ่มวิ ชาที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิ เคราะห์การลงทุน
ประกอบไปด้วย 3 วิชา ดังนี้
• หลักการลงทุน
• ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวิเคราะห์งบการเงิน
• พืน้ ฐานการเงินธุรกิจ

หลักการลงทุน
บทที่ 1: หลักการลงทุนเบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการลงทุน
1.2 อธิบาย จาแนก และระบุความแตกต่างของลักษณะพืน้ ฐานของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท
1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของการซือ้ ขายโดยตรงผ่านตลาดการเงินและการลงทุนผ่านกองทุนรวม
1.4 อธิบายหลักการพืน้ ฐานของการตัดสินใจลงทุน
1.5 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนกับการตัดสินใจลงทุน
1.6 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมูลค่าทีแ่ ท้จริงกับมูลค่าตามราคาตลาด
บทที่ 2: การวิ เคราะห์เชิ งปริมาณและการจัดการข้อมูลเพื่อการลงทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายความหมาย และประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการลงทุน
2.2 อธิบายลักษณะและจาแนกประเภทของข้อมูลทีใ่ ช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการลงทุน
2.3 ระบุแหล่งข้อมูลสาคัญทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการลงทุน
2.4 อธิบายแนวคิดการจัดการเก็บข้อมูล และแนวทางการจัดการข้อมูลให้พร้อมสาหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการลงทุน
บทที่ 3 : ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายความหมายของดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ และแนวคิดการคานวณดอกเบีย้ และอัตราดอกเบีย้ อย่างง่าย
3.2 คานวณหาดอกเบีย้ และอัตราดอกเบีย้ อย่างง่าย
3.3 อธิบายความหมายของการทบต้น และแนวคิดการคานวณดอกเบีย้ ทบต้น
3.4 คานวณหาดอกเบีย้ ทบต้น และอัตราดอกเบีย้ ทบต้นตามระยะเวลาของการทบต้นแบบต่าง ๆ
3.5 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแกนของเวลากับกระแสเงินสด
3.6 อธิบายความแตกต่างและผลกระทบของกระแสเงินสดจากจุดของเวลาต้นงวดหรือปลายงวด
3.7 อธิบายแนวคิดและความสาคัญของมูลค่าเงินในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการทบต้น (compounding) อัตราดอกเบีย้ ทบต้นและมูลค่าเงินในอนาคต
อธิบายตัวแปรและสมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณมูลค่าเงินในอนาคต กรณีเงินจานวนเดียว
อธิบายเกีย่ วกับแนวคิดและความสาคัญของมูลค่าเงินในปั จจุบนั
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการคิดลด (discounting) อัตราดอกเบีย้ คิดลดและมูลค่าเงินในปั จจุบนั
อธิบายเกีย่ วกับตัวแปรและสมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณมูลค่าเงินในปั จจุบนั กรณีเงินจานวนเดียว

บทที่ 4 : มูลค่าเงิ นตามเวลา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายและแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน (nominal interest rate) และอัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง (real interest rate)
4.2 คานวณหาอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน (nominal interest rate) อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (real interest rate) และ
อัตราดอกเบีย้ ทบค่า (effective interest rate)
4.3 อธิบายตัวแปรและสมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณมูลค่าเงินในอนาคต กรณีเงินงวด
4.4 คานวณหามูลค่าเงินในอนาคต กรณีเงินงวดแบบปลายงวด
4.5 คานวณหามูลค่าเงินในอนาคต กรณีเงินงวดแบบต้นงวด
4.6 คานวณหามูลค่าเงินในปั จจุบนั กรณีเงินจานวนเดียว แบบปลายงวด
4.7 คานวณหามูลค่าเงินในปั จจุบนั กรณีเงินจานวนเดียว แบบต้นงวด
4.8 อธิบายเกีย่ วกับตัวแปรและสมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณมูลค่าเงินในปั จจุบนั กรณีเงินงวด
4.9 อธิบายประโยชน์ของแนวคิดมูลค่าเงินในปั จจุบนั และมูลค่าเงินในอนาคต เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น
การประเมินมูลค่ากิจการและการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการลงทุน
4.10 ประยุกต์ใช้แนวคิดมูลค่าเงินปั จจุบนั และมูลค่าเงินในอนาคตเพือ่ การวิเคราะห์การออมและการลงทุน
บทที่ 5: การคานวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายแนวคิดการคานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แบบต่าง ๆ
5.2 คานวณ และตีความค่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แบบต่าง ๆ
5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดการคานวณอัตราผลตอบแทนแบบต่าง ๆ
5.4 อธิบายลักษณะ และจาแนกประเภทของความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์
5.5 อธิบายแนวคิดการวัดค่าความเสีย่ ง คานวณ และตีความค่าความเสีย่ งของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
5.6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์
5.7 อธิบายนิยามและความสาคัญของกลุ่มหลักทรัพย์
5.8 อธิบายองค์ประกอบของกลุม่ หลักทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันและ/หรือ
แตกต่างกัน มารวมอยู่ดว้ ยกันเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
5.9 อธิบายปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
5.10 อธิบายและแยกองค์ประกอบสาคัญทีเ่ ป็ นตัวกาหนดความเสีย่ งของกลุ่มหลักทรัพย์
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บทที่ 6: ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับกลุ่มหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz ซึง่ เกีย่ วข้องกับกลุม่ หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปได้ กลุ่มหลักทรัพย์
ทีด่ ที ส่ี ดุ บนความเสีย่ งทีเ่ ท่ากัน กลุ่มหลักทรัพย์ทด่ี ที ส่ี ดุ บนอัตราผลตอบแทนทีเ่ ท่ากัน เส้นกลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ (efficient frontier)
6.2 อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับความพอใจในการลงทุนของนักลงทุนตามทฤษฎีของ Markowitz ซึง่ เกีย่ วข้องกับเส้น
ความพอใจเท่ากันของแต่ละบุคคล ปั จจัยกาหนดความพอใจของผูล้ งทุน
6.3 อธิบายวิธกี ารกาหนดกลุม่ หลักทรัพย์ทด่ี ที ส่ี ดุ เพื่อการลงทุน (optimum portfolio) ซึง่ เป็ นจุดทีเ่ ส้นความพอใจระดับ
สูงสุดสัมผัสกับเส้น Efficient Frontier ทีผ่ ลู้ งทุนแต่ละคนอาจมี Optimum Portfolio ทีต่ ่างกัน
6.4 อธิบาย Optimum Portfolio กรณีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนทีม่ ที งั ้ Risky Asset และ Risk-Free Assets ซึง่ เกีย่ วกับ
Separation Theorem และ Capital Market Line
6.5 คานวณหาอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเส้น SML
6.6 อธิบายแนวคิดและลักษณะของแบบจาลอง CAPM
6.7 อธิบายลักษณะของค่าเบต้าและการใช้ประโยชน์จากค่าเบต้า
6.8 คานวณ และตีความ ค่าเบต้าของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์
6.9 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการกับค่าเบต้า
6.10 คานวณอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการของกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้แบบจาลอง CAPM
6.11 อธิบายแนวคิดการคานวณอัตราผลตอบแทนทีม่ กี ารปรับค่าความเสีย่ งแบบต่าง ๆ
6.12 คานวณและตีความค่าอัตราผลตอบแทนทีม่ กี ารปรับค่าความเสีย่ งแบบต่าง ๆ
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การวิ เคราะห์งบการเงิ น
บทที่ 1: งบการเงิ นและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายลักษณะและจาแนกประเภทของธุรกิจ รวมทัง้ ระบุประเภทของการดาเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
1.2 เชื่อมโยงบทบาททางบัญชีในการสะท้อนภาพผลการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
1.3 อธิบายสมการและสมมติฐานทางบัญชี รวมทัง้ อธิบายกระบวนการทางบัญชีในการจัดทารายงานทางการเงิน
1.4 อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของงบการเงิน รวมทัง้ ระบุประโยชน์และข้อจากัดของงบการเงิน
1.5 อธิบาย และจาแนกความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงินแต่ละประเภท
1.6 อธิบาย และจาแนกความแตกต่างของลักษณะกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะกับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
1.7 อธิบายจุดประสงค์และองค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์
1.8 อธิบายความหมายและความสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.9 อธิบายกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IFRS ในเรื่องของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า
รายการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
1.10 อธิบายกรอบแนวคิดสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมทัง้ ระบุขอ้ แตกต่าง
ของมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยกับมาตรฐานสากล
บทที่ 2: งบแสดงฐานะการเงิน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน
2.2 อธิบายและจาแนกประเภทของรายการต่าง ๆ ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สนิ และ
ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้
2.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
2.4 อธิบายความหมาย และความแตกต่างของสินทรัพย์ และหนี้สนิ รวมทัง้ อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละประเภท
2.5 อธิบายองค์ประกอบ และประโยชน์ของงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้
บทที่ 3: งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.2 อธิบายและจาแนกประเภทรายการต่างๆ ของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย และประเด็นสาคัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ ผลกระทบของประเด็นดังกล่าวทีม่ ผี ลต่อกาไรและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3.4 เปรียบเทียบวิธกี ารรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้ สามารถอธิบายผลกระทบของความแตกต่างในแต่ละวิธี
ทีม่ ตี ่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3.5

อธิบาย จาแนก และวิเคราะห์รายการไม่ปกติหรือไม่เกิดขึน้ ประจา การดาเนินงานทีย่ กเลิก การเปลีย่ นแปลง
ทางบัญชี และรายการปรับปรุงของงวดก่อน
3.6 คานวณ และแปลความหมายกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.7 อธิบาย และจาแนกความแตกต่างระหว่างกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด (กาไรสุทธิ) และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
3.8 จาแนกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างเงินทุนแบบพืน้ ฐาน (simple capital structure) และโครงสร้างเงินทุน
แบบซับซ้อน (complex capital structure) เพื่อนาไปใช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้
3.9 อธิบายความหมายและความสาคัญของกาไรต่อหุน้
3.10 อธิบายองค์ประกอบของกาไรต่อหุน้ และคานวณกาไรต่อหุน้ ในกรณีต่าง ๆ
บทที่ 4:งบกระแสเงิ นสด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายทีม่ าและประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
4.2 อธิบายรูปแบบและจาแนกองค์ประกอบของงบกระแสเงินสด
4.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงบกระแสเงินสดและงบการเงินอื่นๆ ได้แก่ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
4.4 อธิบายและจาแนกประเภทกระแสเงินสดตามกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ (1) กิจกรรมดาเนินงาน (2) กิจกรรมลงทุน
และ (3) กิจกรรมจัดหาเงิน
4.5 อธิบายแนวทางในการจัดกลุ่มรายการในงบกระแสเงินสด
4.6 คานวณและแปลความหมายของงบกระแสเงินสด
4.7 วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประเภทกระแสเงินสด ได้แก่ กระแสเงินสดทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์ ความแตกต่างอันเนื่องมาจากวิธกี ารบัญชี ดอกเบีย้ รับและเงินปั นผลรับ ดอกเบีย้ จ่าย และ
รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเงินสด
บทที่ 5: แนวคิ ดและเครือ่ งมือสาหรับการวิ เคราะห์งบการเงิ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายกรอบแนวคิดการวิเคราะห์งบการเงิน
5.2 อธิบายและจาแนกประเด็นทีค่ วรพิจารณาในการวิเคราะห์งบการเงิน
5.3 อธิบายและจาแนกขัน้ ตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน
5.4 อธิบายประเภทข้อมูลและแหล่งข้อมูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
5.5 อธิบายแนวทางการปรับปรุงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการวิเคราะห์งบการเงิน
5.6 อธิบายหลักการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลงบการเงินในด้านต่าง ๆ
5.7 อธิบายและจาแนกเครื่องมือสาหรับใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินต่าง ๆ
5.8 ประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
บทที่ 6: การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน
6.2 อธิบายข้อจากัดของการใช้อตั ราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

คานวณ และแปลความหมายเกีย่ วกับการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินต่างๆ ได้แก่ อัตราส่วนประสิทธภาพ
ในการดาเนินงาน อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนการวัดภาระหนี้สนิ อัตราส่วนการวัดความสามารถในการทา
กาไร และอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาด
คานวณและอธิบายความหมายขององค์ประกอบต่างๆ ในการคานวณอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
โดยใช้ระบบการวิเคราะห์แบบ Du-pont
วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกิจการโดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน
อธิบายความาสาคัญของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) และสามารถนาอัตราส่วนทางการเงินมาใช้
เป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อธิบายความหมายของการทุจริตในงบการเงิน

บทที่ 7: สิ นค้าคงเหลือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์สนิ ค้าคงเหลือ
7.2 ระบุการจัดประเภทรายการสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
7.3 คานวณยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด และต้นทุนสินค้าขายโดยใช้ทางเลือกวิธกี ารคานวณต่าง ๆ เช่น วิธเี ข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) วิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (weighted average cost: WAC) และวิธรี าคาเจาะจง (specific Identification
Cost: SIC)
7.4 อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายในแต่ละทางเลือกวิธคี านวณ เมื่อระดับต้นทุนคงที่ และ
เมื่อระดับต้นทุนเปลีย่ นแปลงไป
7.5 เปรียบเทียบและอธิบายถึงผลกระทบจากวิธกี ารบัญชีทแ่ี ตกต่างกันต่อต้นทุนสินค้าขายและยอดสินค้าคงเหลือ
7.6 อธิบายผลกระทบของทางเลือกในการบัญชีสนิ ค้าคงเหลือของกิจการทีม่ ตี ่อกาไร กระแสเงินสด และเงินทุน
ดาเนินงาน รวมถึงอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการจ่าย
ชาระหนี้
7.7 อธิบายผลกระทบของข้อผิดพลาดเกีย่ วกับการบันทึกสินค้าคงเหลือทีม่ ตี ่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
7.8 อธิบายการรายงานสินค้าคงเหลือในงบการเงิน และการใช้หลักการราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
(Net Realizable Value) แล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
บทที่ 8: สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
8.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
8.2 อธิบายแนวคิดการจัดประเภทและจาแนกประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
8.3 อธิบายแนวคิดการวัดมูลค่าและการรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริม่ แรกและภายหลังของสินทรัพย์
แต่ละประเภท
8.4 อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของการด้อยค่าตามวิธี Expected Credit Loss Model ทีม่ ตี ่องบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงิน
8.5 อธิบายหลักการตัดรายการออกจากบัญชีและการเปลีย่ นแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
8.6 อธิบายหลักการรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าอนุพนั ธ์ทางการเงิน
8.7 อธิบายหลักการบัญชีการป้ องกันความเสีย่ ง
8.8 วิเคราะห์ผลกระทบของอนุพนั ธ์ทางการเงินทีม่ ตี ่อการงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
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8.9 อธิบายหลักการเปิ ดเผยเกีย่ วกับความสาคัญของสินทรัพย์ทางการเงิน
8.10 อธิบายหลักการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์ทางการเงินและการเปิ ดเผยความเสีย่ งและการป้ องกันความเสีย่ ง
บทที่ 9: สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
9.1 อธิบายลักษณะทัวไปและจ
่
าแนกปั จจัยทีใ่ ช้แยกสินทรัพย์ระยะยาวออกจากสินทรัพย์อ่นื
9.2 คานวณมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ระยะยาวทีน่ าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
9.3 จาแนกประเภทต้นทุนทีจ่ ะบันทึกเป็ นทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนทีจ่ ะบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ย
9.4 อธิบายเหตุผลและหลักการบันทึกบัญชีค่าเสือ่ มราคา การคานวณค่าเสือ่ มราคาโดยใช้วธิ เี ส้นตรง วิธจี านวนผลผลิต
และวิธยี อดคงเหลือลดลง และคานวณค่าเสือ่ มราคาหลังจากมีการปรับปรุงประมาณการอายุใช้งานของสินทรัพย์
9.5 อธิบายการบันทึกบัญชีการขาย การแลกเปลีย่ น หรือการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ทม่ี กี ารคิดค่าเสือ่ มราคา และ
การคานวณกาไรหรือขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
9.6 คานวณและอธิบายถึงผลกระทบของการบันทึกต้นทุนเป็ นสินทรัพย์และการบันทึกค่าใช้จ่ายทีม่ ตี ่อกาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงผลกระทบต่ออัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (interest coverage ratio) ของต้นทุนดอกเบีย้ ทีบ่ นั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
9.7 คานวณและอธิบายผลกระทบ ณ วันเริม่ ต้น และผลกระทบในระยะยาวของการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทม่ี ตี ่ออัตราส่วน
ทางการเงิน
9.8 ระบุความแตกต่างของวิธคี ดิ ค่าเสือ่ มราคาและอธิบายผลกระทบของทางเลือกในการคิดค่าเสือ่ มราคาทีม่ ตี ่อ
งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และภาษีของกิจการ
9.9 อธิบายบทบาทของอายุทใ่ี ช้คานวณค่าเสือ่ มราคาและมูลค่าคงเหลือทีม่ ตี ่อการคานวณค่าเสือ่ มราคา รวมถึงอธิบาย
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ค่าเสือ่ มราคา อายุใช้งาน และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ทม่ี ตี ่องบการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงิน
9.10 ระบุการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และอธิบายผลกระทบของการด้อยค่าทีม่ ตี ่องบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินของกิจการ
9.11 อธิบายผลกระทบจากภาระหลังการเลิกใช้งาน การโอนย้ายและภาระด้านสิง่ แวดล้อมของสินทรัพย์ทใ่ี ช้ใน
การดาเนินงานทีม่ ตี ่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
9.12 อธิบายลักษณะและจาแนกประเภทของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
9.13 อธิบายหลักการรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
9.14 อธิบายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าความนิยมและรายจ่ายในการวิจยั และพัฒนา
9.15 คานวณและอธิบายหลักการบันทึกบัญชีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
9.16 อธิบายลักษณะและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
9.17 อธิบายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
9.18 อธิบายหลักการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ
9.19 อธิบายหลักการบัญชีการได้มาของทรัพยากรธรรมชาติและการตัดจาหน่ายระหว่างงวด
9.20 คานวณและอธิบายหลักการบัญชีสาหรับมูลค่าสูญสิน้
9.21 จาแนกความแตกต่างระหว่างค่าเสือ่ มราคาและมูลค่าสูญสิน้
9.22 อธิบายประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและทรัพยากรธรรมชาติทม่ี ผี ลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน
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บทที่ 10: หนี้ สินทางการเงิ นและสัญญาเช่า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
10.1 อธิบายความหมายและลักษณะของหนี้สนิ ทางการเงิน
10.2 อธิบายและจาแนกประเภทของหนี้สนิ ทางการเงินแต่ละประเภท
10.3 อธิบายหลักการรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ารายการหนี้สนิ ทางการเงินเริม่ แรก และภายหลัง
10.4 อธิบายผลกระทบของหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ตี ่องบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด และ
อัตราส่วนทางการเงิน
10.5 อธิบายและประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ต่อมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงิน งบการเงิน และ
อัตราส่วนทางการเงิน
10.6 อธิบายการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหนี้สนิ ทางการเงิน รวมถึงข้อดีและข้อจากัดต่อกิจการในการเลือกตราสาร
นัน้ ๆ ตลอดจนผลกระทบจากการเลือกทีม่ ตี ่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
10.7 วิเคราะห์ผลกระทบของการวัดมูลค่าและการรับรูร้ ายการหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ตี ่อการวิเคราะห์งบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงิน
10.8 อธิบายถึงปั จจัยทีก่ ระตุน้ ให้มกี ารเช่าสินทรัพย์ แทนการซือ้ สินทรัพย์
10.9 จาแนกความแตกต่างของสัญญาเช่าดาเนินงานกับสัญญาเช่าการเงินในมุมมองของผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
10.10 วิเคราะห์ผลกระทบของสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาเนินงานทีม่ ตี ่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
ของผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
10.11 อธิบายประเด็นสาคัญอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่า ได้แก่ การรับรูร้ ายได้ การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญา
การขายและเช่ากลับคืน การค้าประกันสัญญาเช่า
บทที่ 11: งบการเงิ นรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
11.1 อธิบายความหมายของงบการเงินรวมและความสาคัญของการจัดทางบการเงินรวม
11.2 จาแนกความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
11.3 ระบุขอ้ ยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวม
11.4 อธิบายหลักการประเมินการควบคุมกิจการและสามารถประเมินการควบคุมกิจการโดยการพิจารณาจากอานาจ
ผลตอบแทน และความเชื่อมโยงระหว่างอานาจและผลตอบแทน
11.5 อธิบายและจาแนกหลักการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนและวิธสี ว่ นได้เสีย
11.6 อธิบายหลักการจัดทางบการเงินรวม ณ วันซือ้ หุน้
11.7 อธิบายหลักการจัดทางบการเงินรวมหลังวันทีซ่ อ้ื หุน้
11.8 อธิบายหลักการจัดทางบการเงินรวมกรณีมรี ายการระหว่างกัน
11.9 อธิบายหลักการจัดทางบการเงินรวมกรณีต่างๆ เกีย่ วกับการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
11.10 อธิบายหลักการจัดทางบกระแสเงินสดรวม
11.11 อธิบายประเด็นการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการจัดทางบการเงินรวมในกรณีต่าง ๆ
11.12 อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดทางบการเงินรวมกรณีต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงิน
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พื้นฐานการเงิ นธุรกิ จ
บทที่ 1: หลักการเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการเงิ นธุรกิ จ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายถึงภาพรวมของวิชาการเงินธุรกิจและเป้ าหมายของธุรกิจในมิตทิ างการเงิน
1.2 อธิบายความหมายและความสาคัญของวิชาการเงินธุรกิจ
1.3 อธิบายถึงองค์ประกอบในระบบการเงิน บทบาทของการเงินธุรกิจในบริษทั และในตลาดเงินตลาดทุน
1.4 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปแบบของธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่มาของปั ญหา
ตัวแทน
1.5 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเงินธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

บทที่ 2: หลักการเบือ้ งต้นของงบประมาณลงทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายถึงความหมายและความสาคัญของงบประมาณลงทุน
2.2 อธิบายและจาแนกความแตกต่างของโครงการลงทุนแต่ละประเภท
2.3 อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับหลักการพิจารณางบประมาณลงทุน
2.4 อธิบายกระบวนการพิจารณางบประมาณลงทุน
2.5 อธิบายและคานวณหาเกณฑ์ต่าง ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุน
คิดลด มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ดัชนีวดั ความสามารถในการทากาไร และอัตราส่วนผลตอบแทน
ทางบัญชีถวั เฉลีย่ รวมถึงการประเมินโครงการ โดยใช้เกณฑ์ดงั กล่าว สาหรับโครงการประเภทต่าง ๆ
2.6 อธิบายข้อดีและข้อเสียของเกณฑ์มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในในการลงทุนต่าง ๆ

บทที่ 3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเงิ นทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
3.2 คานวณหาต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
3.3 ค านวณหาต้น ทุ น ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของเงิน ทุ น และระบุ ถึง ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ต้น ทุ น ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก
ของเงินทุนได้
3.4 อธิบายความหมาย ความแตกต่างของความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน พร้อม ทัง้ คานวณหา
ความเสีย่ งดังกล่าว
3.5 คานวณระดับภาระผูกพันจากการดาเนินงาน ระดับภาระผูกพันทางการเงิน และระดับภาระผูกพันรวม
3.6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาระผูกพัน กาไร โครงสร้างเงินทุน และผลของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อราคาหุน้
3.7 อธิบายลักษณะและผลกระทบของการจ่ายเงินปั นผลประเภทต่าง ๆ
3.8 อธิบายกระบวนการของการจ่ายเงินปั นผล
3.9 อธิบายแนวคิดของการซือ้ หุน้ คืนและผลกระทบทางด้านราคาของการซือ้ หุน้ สามัญกลับคืน
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บทที่ 4: การจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนสาหรับการวิ เคราะห์บริ ษทั
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายความหมาย แนวคิด และความสาคัญของเงินทุนหมุนเวียนต่อการดาเนินธุรกิจ
4.2 วิเคราะห์สภาพคล่องจากเงินทุนหมุนเวียน
4.3 คานวณอัตราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ในการวัดสภาพคล่องของบริษทั โดยพิจารณาจากเงินทุนหมุนเวียน
4.4 ประเมินประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการโดยพิจารณาจากรอบการดาเนินงานและการแปลงสภาพของ
เงินสดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจการกับกิจการคู่คา้
4.5 อธิบายถึงวิธบี ริหารกระแสเงินสดทีม่ ผี ลต่อฐานะเงินสดสุทธิของกิจการในแต่ละวัน
4.6 อธิบายถึงวิธกี ารในการจัดการเงินฝากและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
4.7 อธิบายถึงวิธบี ริหารจัดการลูกหนี้การค้าและระบุวธิ กี ารในการกาหนดนโยบายสินเชื่อและระบบงานการปล่อยสินเชื่อ
4.8 อธิบายถึงวิธบี ริหารจัดการสินค้าคงเหลือและคานวณระดับสินค้าคงเหลือทีเ่ หมาะสม
4.9 อธิบายถึงวิธบี ริหารจัดการเจ้าหนี้การค้าและหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของส่วนลดการค้า
4.10 อธิบายถึงวิธกี ารจัดการกระแสเงินสดจ่ายและการประเมินผลทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหนี้การค้า
4.11 ระบุถงึ ประโยชน์และวิธตี ่าง ๆ ในการจัดหาเงินจากหนี้สนิ ระยะสัน้
4.12 คานวณต้นทุนของเงินกูร้ ะยะสัน้

บทที่ 5: หลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและธรรมาภิ บาลของบริ ษทั จดทะเบียนเบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากิจการอย่างยังยื
่ นและการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กิจการ
5.2 อธิบายองค์ประกอบตามหลักการพัฒนากิจการอย่างยังยื
่ น รวมไปถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
5.3 อธิบายถึงประโยชน์ของการจัดการผูม้ สี ว่ นได้เสีย
5.4 อธิบายแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น
5.5 อธิบายแนวทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสูค่ วามยังยื
่ น
5.6 อธิบายภาพรวมของหลักการกากับดูแลกิจการได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอียดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กลุ่มวิ ชาที่ 3: การวิ เคราะห์หลักทรัพย์และการบริ หารกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน
ประกอบไปด้วย 5 วิชา ดังนี้
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
• การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
• การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

การวิ เคราะห์การลงทุนในตราสารทุน
บทที่ 1: ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับตราสารทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความหมายของตราสารทุนและความสาคัญของตราสารทุนทีม่ ตี ่อกิจการในด้านการระดมทุน
1.2 อธิบายลักษณะสาคัญของตราสารทุนแต่ละประเภท
1.3 จาแนกความแตกต่างของตราสารทุนแต่ละประเภท
1.4 ทราบถึงรูปแบบของผลตอบแทนและความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุน
1.5 คานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน
1.6 อธิบายและจาแนกความเสีย่ งแต่ละประเภททีเ่ กิดจากการลงทุนในตราสารทุน
1.7 อธิบายภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับการลงทุนในตราสารทุน

บทที่ 2: ตลาดตราสารทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของตลาดตราสารทุน
2.2 อธิบายความหมายและจาแนกความแตกต่างของตลาดแรกและตลาดรอง
2.3 อธิบายแนวทางและกระบวนการระดมทุนโดยการออกตราสารทุนผ่านตลาดตราสารทุน
2.4 อธิบายถึงบทบาทและหน้าทีข่ องผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในตลาดตราสารทุน
2.5 อธิบายและจาแนกลักษณะของตลาดทีด่ ี
2.6 จาแนกความแตกต่างของประเภทตลาดหลักทรัพย์
2.7 อธิบายถึงโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.8 อธิบายความหมาย ประเภท และวิธกี ารสร้างดัชนีราคาหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
2.9 อธิบายประโยชน์ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ในฐานะทีใ่ ช้เป็ นตัวชีว้ ดั การเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
2.10 อธิบายความหมายของดัชนีราคาประเภทต่าง ๆ
2.11 จาแนกกลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.12
2.13
2.14
2.15

อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกและการคานวณดัชนีราคาประเภทต่าง ๆ
อธิบายกลไกการซือ้ ขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายวิธกี ารและขัน้ ตอนการซือ้ ขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทที่ 3: การวิ เคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิ เคราะห์ปัจจัยมหภาค
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายความหมาย หลักการ และความสาคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน
3.2 อธิบายหลักการ 3-step process ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน
3.3 อธิบายหลักการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาคเพื่อประเมินผลกระทบมีต่อการดาเนินงานของบริษทั ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทุน
3.4 ระบุปัจจัยมหภาคสาคัญชนิดต่างๆ และผลกระทบทีม่ ตี ่อการดาเนินงานของบริษทั
3.5 อธิบายหลักการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาคด้านเศรษฐกิจ เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั
3.6 อธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาคด้านอื่น ๆ เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั

บทที่ 4: การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลกระทบมีต่อ
การดาเนินงานของบริษทั ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน
4.2 อธิบายหลักการจาแนกประเภทของอุตสาหกรรม การจาแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของไทย และ
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.3 ระบุปัจจัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรม ทัง้ ปั จจัยมหภาคและปั จจัยภายในอุตสาหกรรม
รวมทัง้ ระบุลกั ษณะและแหล่งข้อมูลของปั จจัยดังกล่าว
4.4 อธิบายและวิเคราะห์ลกั ษณะ รวมถึงผลกระทบของการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
4.5 อธิบายลักษณะ ประเภท และโครงสร้างการแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรม
4.6 อธิบายลักษณะและวิธกี ารทางานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ทีใ่ ช้สนับสนุนการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
4.7 ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรม

บทที่ 5: การวิ เคราะห์บริ ษทั
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์บริษทั เพื่อประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่อการตัดสินใจลงทุน
5.2 อธิบายหลักการจาแนกประเภทของบริษทั และหุน้ สามัญ
5.3 ระบุปัจจัยและข้อมูลสาคัญของบริษทั ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทัง้ ระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลดังกล่าว
5.4 อธิบายลักษณะและวิธกี ารทางานของเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทีใ่ ช้สนับสนุนการวิเคราะห์บริษทั
5.5 อธิบายลักษณะและวิธกี ารทางานของเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทีใ่ ช้สนับสนุนการวิเคราะห์บริษทั
5.6 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริษทั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทที่ 6: ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการประมาณการทางการเงิ นเพื่อการประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายความหมายและความสาคัญของการประเมินมูลค่าเพื่อการตัดสินใจลงทุน
6.2 อธิบายกระบวนการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ (5-steps)
6.3 อธิบายความหมายและความสาคัญของการจัดทาประมาณการทางการเงิน
6.4 อธิบายหลักการจัดทาประมาณการทางการเงิน
6.5 ทราบข้อมูลและจาแนกแหล่งข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
6.6 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานทางบัญชีและงบการเงิน ข้อจากัด และข้อพึงระวัง เช่น คุณภาพของงบการเงิน นโยบายบัญชี
สาหรับใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
6.7 อธิบายวิธกี ารจัดทาประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
6.8 อธิบายแนวทางในการวิเคราะห์ตวั แปรทีส่ าคัญต่าง ๆ เพื่อใช้การจัดทาประมาณการทางการเงิน
6.9 ประยุกต์ใช้หลักการจ้ดทาประมาณการทางการเงิน เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ

บทที่ 7: ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 อธิบายความหมายของมูลค่า วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่า และแนวคิดในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ
7.2 อธิบายบทบาทของการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน และเพือ่ การบริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์
7.3 อธิบายและระบุบทบาททีส่ าคัญของนักวิเคราะห์ในการประเมินมูลค่าและการให้คาแนะนาในการลงทุน
7.4 อธิบายวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ สามัญรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วิธคี ดิ ลดเงินปั นผล วิธกี ระแสเงินสดอิสระ และวิธกี าไร
คงเหลือ
7.5 เปรียบเทียบวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธคี ดิ ลด กระแสเงินสดรูปแบบต่าง ๆ
7.6 อธิบายแนวทางในการเลือกใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับลักษณะธุรกิจและอุตสาหกรรม
7.7 อธิบายหลักการปรับตัวเข้าหามูลค่าทีเ่ หมาะสมและการตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญ

บทที่ 8: การประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิ ธีคิดลดกระแสเงิ นสด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
8.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการคิดลดกระแสเงินสด
8.2 ระบุและเปรียบเทียบความแตกต่างของกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เงินปั นผล กระแสเงิน
สดอิสระของบริษทั และกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้
8.3 อธิบายแนวคิดเรื่อง Terminal Value การแยกแยะความแตกต่างของวิธคี านวณค่า Terminal Value โดยวิธตี ่าง ๆ
8.4 คานวณหาค่า Terminal Value โดยวิธตี ่าง ๆ
8.5 อธิบายแนวความคิดเรื่องอัตราคิดลดและหลักในการเลือกใช้อตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม
8.6 อธิบายวิธกี ารพืน้ ฐานของการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธคี ดิ ลดเงินปั นผล
8.7 อธิบายวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธคี ดิ ลดเงินปั นผล กรณีทผ่ี ลู้ งทุนถือหุน้ เป็ นเวลา 1 ปี และมากกว่า 1 ปี
8.8 คานวณหามูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธคี ดิ ลดเงินปั นผลทัง้ กรณีทผ่ี ลู้ งทุนถือหุน้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี และมากกว่า 1 ปี
8.9 อธิบายวิธกี ารประมาณการกระแสเงินสดอิสระของบริษทั และของผูถ้ อื หุน้
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8.10 อธิบายวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน้ โดยใช้กระแสเงินสดอิสระ กรณีมอี ตั ราการเติบโตขัน้ เดียว และกรณีอตั ราการเติบโต
มี 2 และ 3 อัตรา
8.11 คานวณหามูลค่าหุน้ สามัญโดยใช้กระแสเงินสดอิสระ กรณีมอี ตั ราการเติบโตขัน้ เดียว และกรณีอตั ราการเติบโต
มี 2 และ 3 อัตรา
8.12 อธิบายความสาคัญของการวิเคราะห์ความไว ปั จจัยสาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการประเมินมูลค่า และวิธกี ารวิเคราะห์
ความไว ของการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ

บทที่ 9: การประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิ ธีกาไรคงเหลือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
9.1 อธิบายแนวคิดการประเมินมูลค่าหุน
้ สามัญด้วยวิธกี าไรคงเหลือ
9.2 อธิบายวิธกี ารต่าง ๆ ในการวัดค่ากาไรส่วนเกิน เช่น มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์
9.3 อธิบายวิธกี ารคานวณ และสามารถคานวณกาไรคงเหลือของกิจการแต่ละวิธ ี
9.4 อธิบายวิธกี ารใช้แบบจาลองกาไรคงเหลือ
9.5 อธิบายวิธกี ารคานวณมูลค่าในอนาคตของกาไรคงเหลือ และสามารถคานวณมูลค่าทีเ่ หมาะสมของหุน
้ สามัญ
โดยใช้วธิ กี าไรคงเหลือ
9.6 อธิบายความเหมาะสม ข้อดี และข้อจากัดในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญโดยใช้วธิ กี าไรคงเหลือ
9.7 ระบุประเด็นสาคัญด้านบัญชีทต่ี อ้ งพิจารณาในการนาวิธกี าไรคงเหลือไปใช้ในการประเมินมูลค่าหุน
้ สามัญ
9.8 อธิบายและสามารถประเมินมูลค่าโดยใช้แบบจาลองกาไรคงเหลือหนึ่งขัน้ และแบบจาลองกาไรคงเหลือหลายขัน้

บทที่ 10: การประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิ ธีสมั พัทธ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
10.1 อธิบายแนวคิดการประเมินมูลค่าหุน
้ สามัญด้วยตัวเปรียบเทียบราคาและตัวเปรียบเทียบมูลค่ากิจการ
10.2 จาแนกความแตกต่างระหว่างการประเมินมูลค่าหุน
้ สามัญด้วยตัวเปรียบเทียบราคากับตัวตัวเปรียบกิจการ
10.3 อธิบายแนวคิดและวิธกี ารประเมินมูลค่าหุน
้ สามัญด้วยวิธใี ช้ตวั เปรียบเทียบราคาและตัวเปรียบเทียบมูลค่ากิจการ
ในแต่ละวิธี
10.4 จาแนกความแตกต่าง ความเหมาะสม และข้อจากัดของการประเมินมูลค่าด้วยวิธใี ช้ตวั เปรียบเทียบราคาและ
ตัวเปรียบเทียบมูลค่ากิจการในแต่ละวิธี
10.5 อธิบาย และจาแนกปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการประเมินมูลค่าด้วยวิธใี ช้ตวั เปรียบเทียบราคาและตัวเปรียบเทียบ
มูลค่ากิจการ
10.6 ประยุกต์ใช้การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธสี มั พัทธ์ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในหุน
้ สามัญ

บทที่ 11: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วอร์แรนท์) และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ (DW)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
11.1 อธิบายลักษณะพืน้ ฐานและจาแนกประเภทของวอร์แรนท์
11.2 อธิบายลักษณะพืน้ ฐานและจาแนกประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
11.3 จาแนกความแตกต่างของวอร์แรนท์กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
11.4 ระบุประโยชน์ และข้อควรระวังของการลงทุนในวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
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11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

อธิบายลักษณะผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
จาแนกประเภทความเสีย่ งจากการลงทุนในวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
คานวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
อธิบายแนวคิด และสามารถประเมินหามูลค่าวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ตามทฤษฎี
อธิบายความสัมพันธ์และระบุปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าของวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
อธิบายแนวคิด องค์ประกอบ และวิธกี ารวิเคราะห์มลู ค่าวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ โดยใช้อตั ราส่วน
ต่าง ๆ รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้ค่าอัตราส่วนต่างๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
11.11 อธิบายและจาแนกรูปแบบกลยุทธ์การลงทุนในวอร์แรนท์และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

บทที่ 12: การวิ เคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คานึ งถึงความยังยื
่ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
12.1 อธิบายความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างมูลค่าทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Value) กับ
การดาเนินงานด้าน ESG ของธุรกิจ
12.2 อธิบายผลกระทบ โอกาส และความเสีย่ งของปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อมูลค่าของกิจการในระยะยาว เช่น Megatrends/
Global & Industry Outlook/ Risk & Opportunity Factors/ Key Stakeholder Expectations
12.3 อธิบายแนวคิด ทีม่ า และวัตถุประสงค์ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ทด่ี าเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความยังยื
่ นสาคัญ ๆ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
12.4 อธิบายและจาแนกแนวคิดของการลงทุนอย่างยังยื
่ นแต่ละประเภท (Ethical Investing/ Socially Responsible
Investing/ Impact Investing/ Thematic Investing)
12.5 อธิบายลักษณะและจาแนกความสาคัญของข้อมูลผลการดาเนินงานด้านความยังยื
่ นของธุรกิจ ทัง้ ใน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ที ม่ี ตี ่อการวิเคระห์การลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
12.6 อธิบายโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผลการดาเนินงานด้าน ESG ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
(ทัง้ ในระดับขัน้ ต่าตามเกณฑ์บงั คับของสานักงาน ก.ล.ต. และในระดับสมัครใจทีเ่ ปิ ดเผยมากกว่าเกณฑ์
ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด)
12.7 อธิบายประโยชน์ของการใช้ขอ้ มูลผลการดาเนินงานด้าน ESG ของ Third-party ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน
ทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
12.8 อธิบายแนวทางและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความยังยื
่ นของธุรกิจ ทัง้ ในด้านบริบทความยังยื
่ น
ของธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของกิจการ
12.9 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองกับมูลค่าทีย่ งยื
ั ่ นของกิจการ
12.10 วิเคราะห์ และจาแนกประเด็นสาคัญ รวมทัง้ ระบุผลกระทบ โอกาส และความเสีย่ งในแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารกาหนดแนวทางหรือวิธกี ารดาเนินงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเสีย่ งในแต่ละกิจกรรม ตัง้ แต่
ต้นน้าจนถึงปลายน้า
12.11 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ นของธุรกิจผ่าน Material
Topics Matrix
12.12 วิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทางในการบริหารจัดการประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ นทีม่ ตี ่อความเสีย่ งและ
โอกาสของธุรกิจ ทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
12.13 การประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ESG score และ ESG rating มาประกอบการวิเคราะห์การลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
12.14 อธิบายวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
12.15 อธิบายและจาแนกความเหมือนและความแตกต่างของการคัดเลือกและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์แบบทัวไปกั
่ บ
แบบการลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
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12.16 อธิบายแนวคิดและจาแนกประเภทแนวคิดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อคานึงถึงความยังยื
่ นแบบต่าง ๆ อาทิ
Negative Screening/ Engagement/ Integration/ Norm-Base Screening (By Indicator)/ Best in Class/
Sustainability-Themed/ Impact Investing
12.17 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการเพิม่ ปั จจัยด้าน ESG เป็ นส่วนหนึ่งของ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
12.18 อธิบายแนวทางการนาผลการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มาประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
ทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
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การวิ เคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
บทที่ 1: ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้ และตลาดตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความแตกต่างระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ ความสาคัญของตราสารหนี้ในตลาดการเงินและการลงทุน
และองค์ประกอบพืน้ ฐานของตราสารหนี้
1.2 อธิบายลักษณะและจาแนกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี้แบ่งตามประเภทผูอ้ อก แบ่งตามวิธกี ารจ่าย
ดอกเบีย้ แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง แบ่งตามการใช้สนิ ทรัพย์ค้าประกัน แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง และแบ่งตาม
ลักษณะอื่น ๆ
1.3 อธิบายลักษณะ ความสาคัญ และบทบาทของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในตลาดตราสารหนี้
1.4 อธิบายภาพรวมของตลาดแรกของตราสารหนี้ ในประเทศไทย ได้แก่ กลไกของตลาดแรกของตราสารหนี้
การออกและจาหน่ายตราสารหนี้ของภาครัฐ การออกและจาหน่ายตราสารหนี้ของภาคเอกชน และการวิเคราะห์เพื่อ
การระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชน
1.5 อธิบายภาพรวมของตลาดรองของตราสารหนี้ ในประเทศไทย ได้แก่ กลไกของตลาดรองของตราสารหนี้ สัญลักษณ์
ของตราสารหนี้และกระบวนการซือ้ ขาย
บทที่ 2: ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายความสาคัญของการคานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้
2.2 อธิบายประเภทและองค์ประกอบของผลตอบแทนของตราสารหนี้ รวมถึง ความแตกต่างระหว่าง อัตราดอกเบีย้ หน้า
ตั ๋ว (Coupon) และอัตราผลตอบแทน (Yield)
2.3 คานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รปู แบบต่างๆ และอธิบายความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนรูปแบบต่าง
ๆ
2.4 อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์ความเสีย่ งของตราสารหนี้ รวมถึงอธิบายความเสีย่ งต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ และจาแนกปั จจัยความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภท
บทที่ 3: การประเมิ นมูลค่าตราสารหนี้ ที่ไม่มีออปชันแฝง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานเพื่อประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ได้แก่ แนวคิดของมูลค่าเงินตามเวลา และแนวคิดของอัตรา
ผลตอบแทน (Yield) รวมถึงกระบวนการประเมินมูลค่าตราสารหนี้
3.2 อธิบายแนวทางประเมินมูลค่าตราสารหนี้โดยใช้แนวทางทัวไป
่ สาหรับตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะการจ่ายดอกเบีย้ และ
เงินต้นรูปแบบต่าง ๆ และคานวณมูลค่าตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะการจ่ายดอกเบีย้ และเงินต้นรูปแบบต่างๆ
3.3 คานวณ Accrued Interest, Gross Price และ Dirty price กรณีวนั ทีค่ านวณไม่ตรงกับวันทีจ่ ่ายดอกเบีย้ รวมถึง
อธิบายข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้เพื่อการประเมินมูลค่า
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3.4

3.5

อธิบายการประเมินมูลค่าแนวทางปราศจากอาร์บทิ ราจ ได้แก่ กฎสินทรัพย์ราคาเดียวกัน และกาไรฮาร์บทิ ราจ
การคานวณมูลค่าโดยวิธปี ราศจากฮาร์บทิ ราจ โดยใช้ Treasury Spot Curve การประเมินมูลค่าแบบปราศจาก
อาร์บทิ ราจ โดยใช้ Interest Rate Trees และ หลักการเบือ้ งต้นของการประเมินมูลค่าโดยวิธี Monte Carlo
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ต่อมูลค่าของตราสารหนี้และคานวณมูลค่าของตราสารหนี้เมื่อปั จจัย
ต่าง ๆ มีการเปลีย่ นแปลง

บทที่ 4: อัตราผลตอบแทนและความสัมพันธ์กบั ราคาตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลตอบแทน เส้นผลตอบแทน และผลต่อการกาหนดราคาตราสารหนี้
4.2 อธิบายองค์ประกอบของเส้นผลตอบแทน และการสร้างเส้นผลตอบแทนโดยวิธี Bootstrapping
4.3 อธิบายและจาแนกลักษณะของเส้นผลตอบแทนแต่ละแบบ ได้แก่ เส้นอัตราผลตอบแทนแบบปกติ แบบลาดชันลดลง
แบบแบนราบ และแบบโก่ง
4.4 อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับเส้นผลตอบแทน ได้แก่ ทฤษฎีการคาดการณ์ของตลาดทีไ่ ม่เบีย่ งเบน ทฤษฎีค่าชดเชย
ความเสีย่ งให้กบั สภาพคล่อง ทฤษฎีสว่ นตลาดทีน่ ิยม และทฤษฎีการแยกส่วนตลาด
4.5 อธิบายปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของเส้นผลตอบแทน และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การเปลีย่ นแปลงแบบขนาน การเปลีย่ นแปลงแบบบิดเกลียว และการเปลีย่ นแปลงแบบผีเสือ้
บทที่ 5: การวิ เคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายความสาคัญของการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
5.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ทไ่ี ม่มสี ทิ ธิแฝง และตราสารหนี้ทม่ี สี ทิ ธิแฝง
รวมถึงคานวณมูลค่าของตราสารหนี้ดงั กล่าวเมื่อระดับอัตราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลงไป
5.3 อธิบายภาพรวมของความเสีย่ งด้านราคา
5.4 อธิบายการวัดความผันผวนด้านราคาโดยใช้ การวัดความผันผวนตามวิธกี ารมูลค่าเต็ม ดิวเรชัน และคอนเวคซ์ซติ ิ
5.5 อธิบายการนา การวัดความผันผวนตามวิธกี ารมูลค่าเต็ม ดิวเรชัน และคอนเวคซ์ซติ ิ ไปใช้ในการวิเคราะห์
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ และข้อจากัด
บทที่ 6: การวิ เคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายความสาคัญของการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิตในการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ และหลักการ
วัดความเสีย่ งด้านเครดิต
6.2 อธิบายองค์ประกอบในการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระดับมหภาค
การวิเคราะห์คุณลักษณะของฝ่ ายบริหารของบริษทั การวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ค้าประกัน และการวิเคราะห์ขอ้ ตกลงและข้อสัญญา
6.3 อธิบายภาพรวมและองค์ประกอบในการวัดความเสีย่ งด้านเครดิตโดยใช้การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ รวมถึงอธิบาย
ลาดับขัน้ สัญลักษณ์ และนิยามของอันดับเครดิต
6.4 อธิบายผลกระทบของความเสีย่ งด้านเครดิตต่อส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (spread)
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บทที่ 7: กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ เบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 อธิบายและจาแนกปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ เส้นอัตราผลตอบแทน และส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน
7.2 อธิบายแนวคิด ประโยชน์ และข้อจากัดของกลยุทธ์การคาดคะเนการขึน้ ลงของดอกเบีย้ ในการลงทุนในตราสารหนี้
และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้
7.3 อธิบายแนวคิด ประโยชน์ และข้อจากัดของกลยุทธ์ทค่ี าดคะเนการขยับของเส้นอัตราผลตอบแทน ในการลงทุน
ในตราสารหนี้ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้
7.4 อธิบายแนวคิด ประโยชน์ และข้อจากัดของกลยุทธ์ทค่ี าดคะเนการเปลีย่ นแปลงช่องส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน
ในการลงทุนในตราสารหนี้ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้
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การวิ เคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
บทที่ 1: ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพนั ธ์และตลาดอนุพนั ธ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความหมาย ความเป็ นมาและประโยชน์ของตราสารอนุพนั ธ์
1.2 จาแนกประเภทของสินค้าอ้างอิงและอธิบายความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อตราสารอนุพนั ธ์
1.3 อธิบายปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าอ้างอิงแต่ละประเภท และลักษณะพืน้ ฐานของสินทรัพย์ทน่ี ามาใช้เป็ น
สินค้าอ้างอิง
1.4 ระบุประเภทและอธิบายลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแบบพันธะผูกพันและแบบสิทธิเรียกร้อง
1.5 อธิบายลักษณะและบทบาทหน้าทีข่ องผูล้ งทุนในตลาดอนุพนั ธ์
1.6 อธิบายลักษณะการเกิดธุรกรรมในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแบบ Hedging Transaction Speculation
Transaction และ Arbitrage transaction
1.7 อธิบายความสาคัญของอัตราทด (leverage) และผลกระทบต่อธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
1.8 อธิบายประโธยชน์ ความเสีย่ ง และข้อควรระวังของการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
1.9 อธิบายตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า
บทที่ 2: ความรูพ้ นื้ ฐานและการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาฟอร์เวิ รด์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและองค์ประกอบทีส่ าคัญของสัญญาฟอร์เวิรด์
2.2 อธิบายภาพรวมเกีย่ วกับประเภทของสินทรัพย์อา้ งอิงทีใ่ ช้ในการทาสัญญาฟอร์เวิรด์
2.3 อธิบายภาพรวมผูเ้ กีย่ วข้องและลักษณะการเกิดขึน้ ของธุรกรรมฟอร์เวิรด์ รวมทัง้ ผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ของธุรกรรมฟอร์เวิรด์
2.4 อธิบายการคานวณ Exposure ทีต่ อ้ งการบริหารความเสีย่ งโดยใช้สญ
ั ญาฟอร์เวิรด์ รวมทัง้ การคานวณผลสุทธิ
เมื่อสัญญาฟอร์เวิรด์ ครบกาหนด
2.5 ทราบถึง รูปแบบ วิธกี าร และขันตอนการซื
้
อ้ ขายสัญญาฟอร์เวิรด์ ทีใ่ ช้กนั อยู่ทวไปในตลาดการเงิ
ั่
น รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทาธุรกรรม
2.6 ทราบถึงวิธกี ารชาระราคาและส่งมอบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายสัญญาฟอร์เวิรด์
2.7 ทราบถึงวิธปี ฎิบตั ใิ นการยกเลิกสัญญาฟอร์เวิรด์ ก่อนครบกาหนด
2.8 อธิบายกลยุทธ์การป้ องกันความเสีย่ งและการเก็งกาไรจากการซือ้ ขายสัญญาฟอร์เวิรด์ ตามประเภทของสินทรัพย์
อ้างอิงสาคัญ ได้แก่ เงินตราต่างประเทศ (อัตราแลกเปลีย่ น) ตราสารหนี้ (อัตราดอกเบีย้ ) และหุน้ สามัญ
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บทที่ 3: ความรูพ้ นื้ ฐานสัญญาฟิ วเจอร์ส
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและองค์ประกอบทีส่ าคัญของสัญญาฟิ วเจอร์ส
3.2 อธิบายลักษณะสัญญาฟิ วเจอร์สบนตราสารทุน อัตราดอกเบีย้ ตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลีย่ น
3.3 อธิบายโครงสร้างและผูเ้ กีย่ วข้องในตลาดสัญญาฟิ วเจอร์ส
3.4 อธิบายขัน้ ตอนการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์ส รวมถึงลักษณะของหลักประกันแต่ละประเภททีส่ มาชิก (Broker)
เรียกเก็บจากลูกค้า และกระบวนการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)
3.5 อธิบายหลักการและสามารถคานวณหาผลตอบแทนและความเสีย่ งจากฐานะในสัญญาฟิ วเจอร์ส
3.6 อธิบายกระบวนการเรียกหลักประกันเพิม่ เติม(Call Margin) กรณีหลักประกันปรับตัวลดลงต่ากว่าระดับทีก่ าหนด
3.7 อธิบายกระบวนการชาระราคาระหว่างสมาชิกกับลูกค้า
3.8 อธิบายลักษณะการส่งมอบสินค้าจริง (Physical Delivery) และส่งมอบส่วนต่างเงินสด (Cash Delivery)
3.9 อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ในแบบรายงานสรุปการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์ส
3.10 อธิบายความแตกต่างของสัญญาฟอร์เวิรด์ และสัญญาฟิ วเจอร์ส
บทที่ 4: การประเมิ นมูลค่าและการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ส
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายหลักการและคานวณมูลค่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วย Cost of Carry Model
4.2 อธิบายความไม่สมบูรณ์ของตลาดและขอบเขตราคา
4.3 อธิบายหลักการและคานวณราคาซือ้ ขายล่วงหน้าเมื่อมีผลประโยชน์ทไ่ี ม่เป็ นตัวเงิน
4.4 อธิบายหลักการและคานวณมูลค่าของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
4.5 อธิบายหลักการและคานวณค่าเบสิสของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
4.6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาซือ้ ขายล่วงหน้ากับอายุคงเหลือของสัญญา
4.7 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาซือ้ ขายล่วงหน้ากับค่าคาดหวังของราคาในอนาคต
4.8 อธิบายปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดมูลค่าสัญญา
4.9 อธิบายหลักการกาหนดมูลค่าสัญญาฟอร์เวิรด์ ซึง่ จะกาหนดเป็ นราคาคงทีต่ ลอดอายุของสัญญา
4.10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาฟอร์เวิรด์ และราคาสินทรัพย์อา้ งอิงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปตลอดอายุ
ของสัญญา
4.11 อธิบายหลักการและคานวณมูลค่าสัญญาฟิ วเจอร์สทีอ่ า้ งอิงหุน้ สามัญและดัชนีราคาหุน้ สามัญ อัตราดอกเบีย้
อัตราแลกเปลีย่ น โลหะมีค่า และ สินค้าเกษตร
4.12 อธิบายหลักการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สเพื่อเก็งกาไร
4.13 คานวณผลตอบแทนจากการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สเพื่อเก็งกาไรด้วยฐานะเดีย่ วและฐานะสเปรด
4.14 อธิบายหลักการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สเพื่อถัวความเสีย่ ง และเพื่ออาบิทราจ
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บทที่ 5: ความรูพ้ ืน้ ฐานสัญญาออปชัน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและองค์ประกอบทีส่ าคัญของสัญญาออปชัน
5.2 อธิบายสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาออปชัน
5.3 จาแนกประเภทของออปชันตามประเภทของสินทรัพย์อา้ งอิง
5.4 อธิบายขัน้ ตอนการซือ้ ขายสัญญาออปชัน
5.5 อธิบายถึงสภาวะของสัญญาออปชัน
5.6 อธิบายหลักการคานวณผลตอบแทนทีว่ นั หมดอายุของสัญญาออปชัน
5.7 คานวณผลตอบแทนจากฐานะคอลออปชัน และพุทออปชัน
5.8 อธิบายข้อมูลในแบบรายงานสรุปการซือ้ ขายสัญญาออปชัน
บทที่ 6: การประเมิ นมูลค่าและการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาออปชัน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 ทราบถึงปั จจัยและองค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อราคาสัญญาออปชัน
6.2 อธิบายขอบเขตราคาและเงื่อนไขเสมอภาคของคอลออปชันและพุทออปชัน
6.3 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานของแบบจาลองกาหนดราคาสัญญาออปชัน
6.4 อธิบายแนวคิดแบบจาลองกาหนดราคาสัญญาออปชันแบบไบโนเมียล และแบบแบล็ก-โชลส์-เมอร์ตนั
6.5 ทราบถึงความอ่อนไหวของราคาสัญญาออปชันต่อปั จจัยกาหนดราคาสัญญาออปชัน
6.6 คานวณผลตอบแทนการเก็งกาไรด้วยฐานะเดีย่ ว
6.7 ประยุกต์ใช้สญ
ั ญาออปชันเพื่อเก็งกาไร ถัวความเสีย่ ง และเพื่อทาอาบิทราจ
บทที่ 7: ความรูพ้ ืน้ ฐานสัญญาสวอป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 อธิบายความหมายความสาคัญ ลักษณะและองค์ประกอบทีส่ าคัญของสัญญาสวอป
7.2 อธิบายและจาแนกประเภทของสัญญาสวอปตามประเภทสินทรัพย์อา้ งอิง
7.3 อธิบายลักษณะของสัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ และสัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ
7.4 อธิบายโครงสร้างตลาดการซือ้ ขายสัญญาสวอป และขัน้ ตอนการซือ้ ขายสัญญาสวอป
7.5 อธิบายหลักการและคานวณผลตอบแทนของสัญญาสวอป
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บทที่ 8: การประเมิ นมูลค่าและการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาสวอป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
8.1 อธิบายแนวคิดการประเมินราคาสัญญาสวอป
8.2 อธิบายมูลค่า ณ วันต้นงวดดอกเบีย้ ของหุน้ กูท้ จ่ี ่ายดอกเบีย้ แบบลอยตัว
8.3 คานวณราคาสัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ และสัญญาสวอปตราสารทุน
8.4 ประยุกต์ใช้สญ
ั ญาสวอปเพื่อถัวความเสีย่ งจากการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุน และตราสารหนี้
8.5 ประยุกต์ใช้สญ
ั ญา Cross Currency Swap และ Interest Rate Swap
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การวิ เคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
บทที่ 1: ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความหมายของกองทุนรวม และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
1.2 อธิบายความหมายของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value : NAV) วิธกี ารคานวณ ประโยชน์ของ NAV รวมทัง้
สามารถระบุปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ NAV
1.3 อธิบายความสาคัญ และประโยชน์ของกองทุนรวมทัง้ ต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อตลาดการเงิน และต่อผูล้ งทุน
1.4 อธิบายภาพรวมกลไกการทางานของกองทุนรวมทัง้ ในเรื่องบทบาทของผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดการกองทุนรวม
การจัดตัง้ กองทุนรวม การเสนอขายกองทุนรวม กระบวนการทางานของกองทุนรวม ตลอดจนการบริหารการลงทุน
ของกองทุนรวม และการยกเลิกกองทุนรวม
1.5 อธิบายรูปแบบการจัดประเภทของกองทุนรวม เช่น การจัดประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามการขายคืนหน่วยลงทุน
แบ่งตามนโยบายการลงทุน แบ่งตามลักษณะพิเศษ แบ่งตามความเสีย่ งเกีย่ วกับต่างประเทศ และแบ่งตามการจ่าย
ปั นผล
1.6 ระบุขอ้ ดี และข้อจากัดของการลงทุนในกองทุนรวม
บทที่ 2: ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ กาไร/ ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหน่วย
ลงทุน (Capital Gain/Loss) และเงินปั นผล (Dividend)
2.2 คานวณอัตราผลตอบแทนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล อัตราผลตอบแทนรวม
ทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนในกองทุนรวม และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมด้วยวิธี Dollar Cost
Averaging
2.3 อธิบายความหมายของความเสีย่ ง และจาแนกประเภทของความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม
2.4 อธิบายระดับความเสีย่ งของกองทุนรวม (Risk Spectrum) แต่ละประเภท
2.5 ประเมินความเสีย่ งของกองทุนรวมโดยใช้ Beta Standard Deviation Concentration Ratio และ Tracking Error
2.6 อธิบายแนวทางการวัดผลการดาเนินงานเทียบกับ Benchmark และแนวทางในการคัดเลือก Benchmark
2.7 อธิบายแนวทางการวัดผลการดาเนินงานโดยเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน และแนวทางในการเลือกกองทุน
รวม
2.8 อธิบายหลักการในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้มาตรวัดผลการดาเนินงาน ได้แก่ Sharpe’s
Ratio Information Ratio และ Tracking Error ตลอดจนคานวณ และตีความผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
2.9 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อพิจารณาเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม
บทที่ 3: การวิ เคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายภาพรวมการวิเคราะห์ และคัดเลือกกองทุนรวม
3.2 อธิบายความสาคัญ และแนวทางในการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ งทุน
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

อธิบายความสาคัญ และแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลของกองทุนรวม
อธิบายความสาคัญ และแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุน
ประยุกต์ใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
อธิบายแนวคิดของกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมแต่ละรูปแบบ
เปรียบเทียบข้อดี และข้อจากัดของกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมแต่ละรูปแบบ และสามารถเลือกกลยุทธ์
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม
3.8 อธิบายความสาคัญของการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวม
3.9 อธิบายแนวทางการอ่าน และใช้ประโยชน์จาก Fund Fact Sheet
3.10 ระบุแหล่งศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวม
บทที่ 4: การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือมีความซับซ้อน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายลักษณะพืน้ ฐานของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และ/หรือมีความซับซ้อน
4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และ/หรือมีความซับซ้อนกับกองทุนรวมทัวไป
่
4.3 จาแนกประเภทของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และ/หรือมีความซับซ้อน
4.4 อธิบายลักษณะผลตอบแทน และความเสีย่ ง ข้อดี และข้อจากัดของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และ/หรือ
มีความซับซ้อนแต่ละประเภท
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การบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
บทที่ 1: ภาพรวมการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความหมายของกลุม่ หลักทรัพย์
1.2 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
1.3 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสาคัญของการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1.4 อธิบายภาพรวมกระบวนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
1.5 ระบุขนั ้ ตอนและองค์ประกอบของกระบวนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 2: การวิ เคราะห์ผลู้ งทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสาคัญของการวิเคราะห์และทาความเข้าใจผูล้ งทุนเพื่อการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
2.2 อธิบายคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ รูปแบบการลงทุนของผูล้ งทุนบุคคลและผูล้ งทุนสถาบัน
2.3 อธิบายข้อมูลสาคัญของผูล้ งทุนเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ ทัง้ ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ
2.4 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์และข้อจากัดในการลงทุน เพื่อทาความเข้าใจผูล้ งทุน
2.5 ประเมินระดับความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนยอมรับได้โดยพิจารณาความสามารถรับความเสีย่ งและความเต็มใจรับความเสีย่ ง
ของผูล้ งทุน
บทที่ 3: การจัดสรรสิ นทรัพย์ลงทุน (asset allocation)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสาคัญของการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
3.2 อธิบายประเภทของหลักทรัพย์ ลักษณะ รูปแบบการลงทุน ผลตอบแทน และความเสีย่ งของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละประเภท
3.3 เปรียบเทียบและเรียงลาดับความเสีย่ งของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
3.4 อธิบายแนวทางในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation)
3.5 อธิบายแนวทางในการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา (Tactical Asset Allocation)
3.6 อธิบายแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนทีเ่ หมาะสมกับผูล้ งทุน ตามแนวคิด Risk-Return Tradeoff ภายใต้ระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
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บทที่ 4: การกาหนดกลยุทธ์และการสร้างกลุม่ หลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสาคัญของการกาหนดกลยุทธ์และการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
4.2 อธิบายแนวคิดและรูปแบบการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุกและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ
4.3 อธิบายแนวทางการเลือกกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
4.4 อธิบายแนวทางการออกแบบกลุม่ หลักทรัพย์ทเ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของผูล้ งทุน
4.5 ประมาณการผลตอบแทนและความเสีย่ งของกลุ่มหลักทรัพย์
4.6 อธิบายแนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากลุม่ หลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเทคนิค และการวิเคราะห์การเงินเชิงพฤติกรรม
4.7 อธิบายความหมายและความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งกลุ่มหลักทรัพย์
4.8 อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่ งกลุ่มหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ งกลุ่มหลักทรัพย์
4.9 อธิบายปั จจัยสาคัญทีค่ วรพิจารณาในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 5: การติ ดตามประเมิ นผลและปรับกลุ่มหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
5.1 อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสาคัญของการประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ ทัง้ ในรูปแบบ
Absolute Return และ Relative Return
5.2 อธิบายประเภทของ Benchmark คุณสมบัติ และแนวทางการคัดเลือก Benchmark ทีเ่ หมาะสม
5.3 คานวณและตีความอัตราผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ในมิตติ ่าง ๆ
5.4 วิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทน เพื่อจาแนกประเภทของผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
5.5 ประเมินประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ผ่านมาตรวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์เบือ้ งต้น ได้แก่
Sharpe Ratio Treynor Ratio Jensen’s Alpha Information Ratio และ Tracking Error
5.6 อธิบายความสาคัญและแนวทางการติดตามและปรับกลุ่มหลักทรัพย์
5.7 อธิบายความสาคัญและแนวทางการปรับสมดุลกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Rebalancing)
บทที่ 6: การจัดทานโยบายการลงทุนและกรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 อธิบายความสาคัญและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการลงทุน
6.2 อธิบายแนวทางการจัดทานโยบายการลงทุน
6.3 อธิบายองค์ประกอบของนโยบายการลงทุน
6.4 อธิบายแนวทางและข้อควรพิจารณาในการจัดทานโยบายการลงทุนสาหรับผูล้ งทุนบุคคลและผูล้ งทุนสถาบัน
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