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หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป
่
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
จานวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 100 ข้อ
ระยะเวลา : ให้เวลาทาข้อสอบ 2 ชัวโมง
่ 30 นาที
อัตราค่าธรรมเนี ยมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 1,200 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม และ 70 % ของหมวดที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

จานวนข้อสอบ

หมวดที่ 1 ความรูพ้ ืน้ ฐาน

30

1.1 ปั จจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน

3

1.2 ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน

3

1.3 อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์

6

1.4 อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกลุม่ หลักทรัพย์

6

1.5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

4

1.6 การวิเคราะห์บริษทั

4

1.7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค

2

1.8 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2

หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

20

2.1 แนวปฏิบตั ใิ นการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์

8

2.2 มาตรฐานการปฏิบตั งิ านสาหรับผูท้ าหน้าทีต่ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน

7

2.3 การให้คาแนะนาการลงทุนทีเ่ หมาะสม

5

หมวดที่ 3 ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทัวไป
่

50

3.1 ภาพรวมเกีย่ วกับตราสารทุนและหุน้ สามัญ

6

3.2 การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุน้ สามัญ

3

3.3 ตราสารทีเ่ กีย่ วเนื่องกับตราสารทุน (Equity Linked Product)

5

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3
6
3
5
3
7
5
4

กลไกการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับตราสารหนี้
การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้
การซือ้ ขายตราสารหนี้ในประเทศไทย
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม
พืน้ ฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม

สงวนลิ ขสิ ทธิ์ โดยศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
Copyright 2017, All right reserve Thailand Securities Institute (TSI) The Stock Exchange of Thailand

หน้ า 2

Document title : SD-EXAM-TSI
Date issued : November 2017
Related documents : -

Paper No. : P1
Version No. : 1

หลักสูตรผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารทัวไป
่
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับการเงิ นและการลงทุน”

บทที่ 1: ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อธิบายกระแสหมุนเวียนของรายได้ การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
จาแนกความแตกต่างของการเคลื่อนย้ายเงินทุนในระบบการเงินใน 3 ช่องทาง คือ ผ่านตัวกลาง
ทางการเงิน ผ่านตลาดการเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยตรง
ระบุบทบาทและหน้าทีข่ องระบบการเงิน รวมทัง้ สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของระบบการเงินกับ
ระบบเศรษฐกิจ
อธิบายความหมายและความสาคัญของตลาดการเงิน
อธิบายลักษณะและสามารถจาแนกความแตกต่างของตลาดการเงินแต่ละประเภท

บทที่ 2: ตราสารทางการเงิ นและการตัดสิ นใจลงทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จาแนกประเภทสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภททัง้ ในตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
อธิบายความสาคัญของสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ตี ่อการระดมเงินทุนและการลงทุน
อธิบายขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจลงทุน
อธิบายแนวคิดการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ งจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
อธิบายและจาแนกแนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละประเภท
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อธิบายลักษณะของตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับต่าง ๆ และสามารถระบุกลยุทธ์การลงทุนทีเ่ หมาะสม
กับตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพแต่ละระดับ
จาแนกความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์แบบเชิงรุกและแบบเชิงรับ
ระบุบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูแ้ นะนาการลงทุนในการเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาการลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงินให้กบั ลูกค้า

บทที่ 3: อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

จาแนกความหมายและความแตกต่างของผลตอบแทนจากกระแสเงินสดรับและการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ และสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายตัวต่องวด
อธิบายแนวคิด และคานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ โดยใช้ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (arithmetic mean:
AM) และค่าเฉลีย่ เรขาคณิต (geometric mean: GM) รวมทัง้ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของแนวคิดการคานวณค่าเฉลีย่ เลขคณิต และค่าเฉลีย่ เรขาคณิต
อธิบายแนวคิด และคานวณหาอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง (expected rate of return) จากการลงทุน
ในหลักทรัพย์รายตัว
ระบุปัจจัยกาหนดอัตราผลตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน อัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง
(risk-free rate) ส่วนชดเชยภาวะเงินเฟ้ อ และส่วนชดเชยความเสีย่ ง
คานวณ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน อัตราผลตอบแทน
ปราศจากความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง ส่วนชดเชยภาวะเงินเฟ้ อ และส่วนชดเชยความเสีย่ ง
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่ อ้ งเสียภาษีกบั ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษี ทัง้ โดยวิธคี านวณ
อัตราผลตอบแทนหลังภาษีและอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าทีต่ อ้ งเสียภาษี
อธิบายแนวคิดของมูลค่าเงินตามเวลา (time value of money) และจาแนกความแตกต่าง
ระหว่างมูลค่าเงินปั จจุบนั และมูลค่าเงินอนาคต
อธิบายแนวคิดการคานวณมูลค่าปั จจุบนั และมูลค่าอนาคต ทัง้ กรณีกระแสเงินสดก้อนเดียว และ
กระแสเงินสดหลายงวด
อธิบายแนวคิดการคานวณอัตราผลตอบแทนทบค่าและอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง (effective rate)
รวมทัง้ สามารถคานวณหาอัตราผลตอบแทนทบต้น และอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
อธิบายความหมายของความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และจาแนกประเภทของความเสีย่ ง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ตีความระดับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว โดยใช้ค่าความแปรปรวน (variance)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์
เปรียบเทียบและจัดลาดับหลักทรัพย์ลงทุนตามระดับอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์
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บทที่ 4: อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุม่ หลักทรัพย์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
4.1
4.2
4.3
4.4

อธิบายแนวคิดและความหมายของการลงทุนเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์
อธิบายแนวคิด และคานวณอัตราผลตอบแทนคาดหวังของกลุ่มหลักทรัพย์
อธิบายแนวคิด ความหมาย และตีความค่าความแปรปรวนร่วม และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ตีความระดับความเสีย่ งของกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ค่าความแปรปรวน (variance)
4.5 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (correlation) ทีม่ ผี ลต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์
เพื่อสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนทีเ่ หมาะสม
4.6 ทราบนิยามและสามารถจาแนกประเภทความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบและความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ
4.7 อธิบายความหมายของเบต้า และประยุกต์ใช้ค่าเบต้าในการคาดการณ์ทศิ ทางการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราผลตอบแทน
4.8 อธิบายแนวคิด เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสีย่ งตามแบบจาลอง CAPM
(Capital Asset Pricing Model) และประยุกต์ใช้แบบจาลอง CAPM ในการกาหนดราคาหลักทรัพย์
เพื่อหาอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนต้องการ และประเมินความเหมาะสมของราคาตลาดของหลักทรัพย์
4.9 ระบุปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของเส้น SML
4.10 อธิบายแนวคิด ข้อจากัด รวมทัง้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ดว้ ย
อัตราผลตอบแทนปรับค่าความเสีย่ งของกลุม่ หลักทรัพย์โดยใช้ Sharpe Model, Treynor Model
และ Jensen Model
บทที่ 5: การวิ เคราะห์เศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์เศรษฐกิจทีม่ นี ยั ต่อการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ และสามารถระบุเป้ าหมายหลักของการบริหารเศรษฐกิจประเทศ
จาแนกความแตกต่างของการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างการดาเนินนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง รวมทัง้ สามารถเชื่อมโยงผลกระทบของการดาเนินนโยบายดังกล่าวทีม่ ผี ลต่อ
เศรษฐกิจและการตัดสินใจลงทุน
อธิบายความหมาย และสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทีส่ าคัญ
ทีม่ ตี ่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจและภาวะการลงทุน
อธิบายลักษณะ และความแตกต่างของวัฏจักรเศรษฐกิจในแต่ละช่วง รวมทัง้ เชื่อมโยงวัฏจักรเศรษฐกิจ
กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
อธิบายความหมายของดัชนีทใ่ี ช้ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และจาแนกความแตกต่าง
ของดัชนีชน้ี าเศรษฐกิจ ดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจ และดัชนีชต้ี ามเศรษฐกิจ
อธิบายความหมาย และความสาคัญของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทีม่ ตี ่อการตัดสินใจลงทุน
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5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทัง้ จาแนกประเภทอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารเติบโตสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ เติบโตระดับเดียวกับเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ทีไ่ ม่ตกต่าตามเศรษฐกิจ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์วฏั จักรเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประกอบการให้คาแนะนา
ลงทุนทีเ่ หมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม กฎระเบียบ และเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่ออุตสาหกรรม
อธิบายลักษณะของอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงวงจรชีวติ และจาแนกความแตกต่างของวงจรชีวติ
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วง
ประยุกต์ใช้วงจรชีวติ อุตสาหกรรมในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุน
อธิบายลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รวมทัง้ จาแนกความแตกต่าง
ของตลาดแต่ละประเภท
อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม และภาวะการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมรวมทัง้ ระบุปัจจัยทีก่ าหนดการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
เชื่อมโยงผลกระทบของภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีม่ ตี ่อความน่าสนใจลงทุนในหลักทรัพย์
ระบุแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

บทที่ 6: การวิ เคราะห์บริษทั
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
6.1
6.2

อธิบายความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์บริษทั ทีม่ นี ยั ต่อการตัดสินใจลงทุน
อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ SWOT Analysis และการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
แข่งขันของบริษทั รวมทัง้ จาแนกความแตกต่างของกลยุทธ์ผนู้ าด้านต้นทุน (cost leadership)
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (differentiation) และกลยุทธ์การเจาะตลาดเฉพาะส่วน (niche market)
6.3 อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของงบการเงินแต่ละประเภท รวมทัง้ ระบุประโยชน์ของการ
วิเคราะห์งบการเงินทีม่ นี ยั ต่อการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
6.4 อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ Common size และการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
6.5 เลือกใช้อตั ราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงานแต่ละด้านของบริษทั
ได้อย่างเหมาะสม
6.6 ตีความและประยุกต์ใช้ตวั เลขทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินส่วนทีส่ าคัญ เพื่อใช้ประกอบ
การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง
6.7 ระบุขอ้ จากัดของการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้อตั ราส่วนทางการเงินเพื่อประกอบการวิเคราะห์
เพื่อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
6.8 ระบุแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการติดตามความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษทั
6.9 อธิบายความหมายและความสาคัญของการลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ นทีม่ นี ยั ต่อการตัดสินใจลงทุน
6.10 อธิบายแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนทีค่ านึงถึงความยังยื
่ น
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บทที่ 7: การวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิ ค
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

อธิบายความหมายและหลักการของการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค ตลอดจน
ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
ระบุประโยชน์และข้อจากัดของการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค เพื่อหาจังหวะ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์
อธิบายลักษณะข้อมูลทีน่ ามาใช้วเิ คราะห์ทางเทคนิค รวมทัง้ จาแนกลักษณะทีส่ าคัญของ
แผนภูมริ าคาหลักทรัพย์แต่ละประเภท
อธิบายแนวคิดของการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีดาว และข้อจากัด
ของทฤษฎีดาว
จาแนกลักษณะของแนวโน้มและเส้นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ แนวโน้มขึน้
แนวโน้มลง แนวโน้มการแกว่งตัว
ตีความและประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน เพื่อประกอบการให้คาแนะนาการลงทุน
ในหลักทรัพย์

บทที่ 8: การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

อธิบายและจาแนกความแตกต่างของช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละช่องทาง
อธิบายบทบาทและหน้าทีข่ องผูเ้ กีย่ วข้องในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อธิบายเหตุผลทีพ่ จิ ารณาหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มหลักทรัพย์
อธิบายถึงผลตอบแทนและความเสีย่ งต่างๆ ของการลงทุนในต่างประเทศ
อธิบายและจาแนกประเภทความเสีย่ งของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อธิบายแนวทางการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
อธิบายความหมายของอัตราแลกเปลีย่ น และจาแนกปั จจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของ
เงินตราต่างประเทศ
8.8 อธิบายและตีความการเปลีย่ นแปลงค่าของอัตราแลกเปลีย่ น
8.9 อธิบายหลักการจัดสรรวงเงินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
8.10 จาแนกประเภทหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุน
8.11 อธิบายและจาแนกปั จจัยอื่นๆ ทีต่ อ้ งคานึงถึงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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หมวดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม”

บทที่ 1: แนวปฏิ บตั ิ ในการขายและการให้บริการด้านผลิ ตภัณฑ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

อธิบายเป้ าหมาย 6 ข้อ ของการจัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ นการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
อธิบายองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย fair dealing ทัง้ 8 ด้าน
อธิบายแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง
อธิบายแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
อธิบายแนวทางการสือ่ สารและให้ความรูแ้ ก่คนขาย
อธิบายกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ รวมถึงกระบวนการในการขายและ
ให้บริการ ทัง้ ผูล้ งทุนทัวไป
่ และผูล้ งทุนรายย่อยทีม่ คี วามเปราะบาง
1.7 ประยุกต์ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทัวไปส
่ าหรับการให้คาแนะนา
ในการลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และลูกค้าแต่ละประเภท
1.8 อธิบายการกาหนดวิธจี ่ายค่าตอบแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน
1.9 อธิบายแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน รวมถึง ระบบปฏิบตั กิ ารและ
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.10 อธิบายหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาหน้าทีแ่ นะนาการลงทุน ได้แก่ การป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การป้ องกันการล่วงรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การควบคุมดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน การดูแลทรัพย์สนิ ของลูกค้า การจัดให้มหี น่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
1.11 อธิบายแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
แก่การก่อการร้าย
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บทที่ 2: มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานสาหรับผูท้ าหน้ าที่ติดต่อกับผูล้ งทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2

อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือให้บริการด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2.3 อธิบายการกระทาในลักษณะเอาเปรียบผูล้ งทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอืน่
2.4 จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั เิ รื่องการกระทาในลักษณะเอาเปรียบ
ผูล้ งทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
2.5 อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูล้ งทุนอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
2.6 จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและ
รอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูล้ งทุนอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
2.7 อธิบายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏิบตั หิ น้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุนไม่เหมาะสม
2.8 อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ทีเ่ ป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.9 จาแนกพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ทีเ่ ป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.10 อธิบายแนวทางการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การให้บริการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอม
ให้ตดั สินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในขอบเขตทีจ่ ากัด
2.11 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บทที่ 3: การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

อธิบายความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการให้คาแนะนาการลงทุนทีเ่ หมาะสม
จาแนกประเภท และความแตกต่างของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทัง้ เข้าใจนัยสาคัญ
ของข้อมูลแต่ละประเภททีม่ ตี ่อการวางแผนการลงทุน
อธิบายความหมายของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ วิเคราะห์องค์ประกอบ และจาแนก
ความแตกต่างของปั จจัยทีใ่ ช้ในการประเมินระดับความเต็มใจในการรับความเสีย่ งและความสามารถ
ในการรับความเสีย่ งของผูร้ บั คาปรึกษา
อธิบายวัตถุประสงค์การลงทุนตามรูปแบบของผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ
จาแนกและวิเคราะห์ขอ้ จากัดหรือเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละด้านของผูร้ บั คาปรึกษา
จาแนกและวิเคราะห์ลกั ษณะของผูร้ บั คาปรึกษาตามระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในการลงทุน
ตามแบบทดสอบ (แบบประเมิน) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ได้
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3.7

อธิบายแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน รวมทัง้ ปั จจัยทีใ่ ช้
ในการประกอบการพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
3.8 อธิบายความหมายของประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) และสามารถจาแนกหลักทรัพย์
เพื่อจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (asset class) ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ดียวกัน
3.9 อธิบายกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ทัง้ การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนระยะยาวและระยะสัน้
3.10 อธิบายแนวคิดการสร้างกลุ่มสินทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3.11 อธิบายแนวทางการติดตามและวัดผลการลงทุน รวมทัง้ แนวทางการปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปของผูร้ บั คาปรึกษา

หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ในตลาดทุน
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“ความรูเ้ กี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทัวไป”
่

ส่วนที่ 1 : ตราสารทุน
บทที่ 1: ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

อธิบายความสาคัญของตราสารทุนทีม่ ตี ่อกิจการในด้านการระดมทุน
อธิบายและจาแนกลักษณะสาคัญของตราสารทุนทีส่ ามารถใช้ในการระดมทุน ได้แก่ หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อธิบายถึงรูปแบบของผลตอบแทนและความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุน
อธิบายและจาแนกความเสีย่ งแต่ละประเภททีเ่ กิดจากการลงทุนในตราสารทุน
อธิบายประเภทของตลาดซือ้ ขายตราสารทุน
อธิบายลักษณะของการซือ้ ขายในตลาดตราสารทุน
อธิบายรูปแบบของการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายตราสารทุน
อธิบายบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ ในตลาดซือ้ ขายตราสารทุน
อธิบายประโยชน์และคุณสมบัตขิ องการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บทที่ 2: การประเมิ นมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

อธิบายความหมายของมูลค่า (value) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคา
อธิบาย corporate action ชนิดต่าง ๆ และผลกระทบทีม่ ตี ่อมูลค่าของหุน้ สามัญ
อธิบายความสาคัญของการประเมินมูลค่า
อธิบายปั จจัยในการกาหนดมูลค่าหุน้ สามัญ
อธิบายภาพรวมเกีย่ วกับแนวทางการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธปี ระเมินจากสินทรัพย์ วิธสี มั พัทธ์
และวิธคี ดิ ลดเงินปั นผล
อธิบายความเหมาะสมและข้อจากัดของการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธปี ระเมินจากสินทรัพย์
วิธสี มั พัทธ์ และวิธคี ดิ ลดเงินปั นผล
อธิบายความหมาย ประโยชน์ และข้อจากัดของกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ
อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของการใช้กลยุทธ์การลงทุนในหุน้ สามัญแต่ละรูปแบบ

บทที่ 3: ตราสารที่เกี่ยวเนื่ องกับตราสารทุน (equity-linked product)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
3.1
3.2
3.3

อธิบายความสาคัญของตราสารทีเ่ กีย่ วเนื่องกับตราสารทุน (equity-linked product)
จาแนกประเภทและลักษณะของ equity-linked product ทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายแนวคิด องค์ประกอบ และวิธกี ารวิเคราะห์มลู ค่าใบสาคัญแสดงสิทธิโดยใช้อตั ราส่วนต่างๆ
รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้ค่าอัตราส่วนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
3.4 อธิบายความสัมพันธ์ของปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าใบสาคัญแสดงสิทธิ และใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์
3.5 อธิบายผลตอบแทนและความเสีย่ งของการลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
3.6 คานวณมูลค่าของวอแรนท์โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลค่าวอแรนท์และส่วนเกินราคา
3.7 วิเคราะห์ราคาวอแรนท์โดยใช้อตั ราส่วนประเภทต่าง ๆ
3.8 อธิบายรูปแบบกลยุทธ์การลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิ และ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
3.9 เปรียบเทียบความแตกต่างของใบสาคัญแสดงสิทธิ (warrant) และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(derivative warrant)
3.10 อธิบายลักษณะตราสาร ความสาคัญ และเหตุผลทีต่ อ้ งมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (non-voting depository receipt : NVDR)
3.11 อธิบายลักษณะตราสาร ความสาคัญ และเหตุผลทีต่ อ้ งมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิง (depository receipt : DR)
3.12 อธิบายลักษณะตราสาร ความสาคัญและเหตุผลทีต่ อ้ งมีใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
(transferable subscription rights : TSR)
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บทที่ 4: กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

อธิบายโครงสร้างและกระบวนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อธิบายขัน้ ตอนการซือ้ ขายผ่านระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์
อธิบายวิธกี าร และหลักเกณฑ์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในแต่ละวิธี
อธิบายช่วงเวลาทาการซือ้ ขายและการซือ้ ขายนอกเวลาทาการ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายหลักการคานวณหาราคาเปิ ด – ปิ ดของหลักทรัพย์
อธิบายหลักการกาหนดหน่วยซือ้ ขาย ช่วงห่างของราคา และการคานวณราคาซือ้ ขายสูงสุด-ต่าสุดของ
ตราสารทุน
อธิบาย และจาแนกความหมายของการขึน้ เครื่องหมายประกอบการซือ้ ขายต่างๆ
อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของการหยุดซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นกรณีชวคราว
ั่
และแนวทาง
ดาเนินการกรณีทร่ี ะบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ขดั ข้อง
อธิบายความสาคัญและหลักการของการกากับดูแลการซือ้ ขาย
อธิบายความหมายของการซือ้ ขายทีไ่ ม่เป็ นธรรม และสามารถจาแนกลักษณะของการซือ้ ขาย
ทีไ่ ม่เป็ นธรรม
อธิบายกระบวนการตรวจสอบการซือ้ ขายและบทลงโทษ
อธิบายช่องทางในการรับรายงานสารสนเทศต่างๆ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
และบริษทั จดทะเบียน
อธิบายความหมายของดัชนีราคาประเภทต่างๆ
จาแนกกลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายความสาคัญ และแนวทางของการจัดหมวดอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อธิบายการใช้ประโยชน์ของดัชนีราคาประเภทต่างๆ
อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกและการคานวณดัชนีราคาประเภทต่างๆ
อธิบายความสาคัญและลักษณะขององค์ประกอบในบทวิเคราะห์ทด่ี ี
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ส่วนที่ 2 : ตราสารหนี้
บทที่ 5: ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

อธิบายแนวคิดและความสาคัญของการระดมทุนจากแหล่งหนี้
อธิบายบทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี้
อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้
อธิบายความหมายและความสาคัญของตราสารหนี้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน
อธิบายคุณลักษณะและองค์ประกอบของตราสารหนี้
อธิบายลักษณะและสามารถจาแนกความแตกต่างของตราสารหนี้แต่ละประเภท

บทที่ 6: การประเมิ นมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคาของตราสารหนี้
อธิบายแนวคิดการประเมินมูลค่าของตราสารหนี้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับราคาตราสารหนี้
คานวนมูลค่าตราสารหนี้ทม่ี กี ารชาระดอกเบีย้ (Coupon Bond)
คานวนมูลค่าตราสารหนี้ทไ่ี ม่มกี ารชาระดอกเบีย้ (Zero Coupon Bond)
อธิบายแนวคิดและสามารถคานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้แบบต่างๆ
อธิบายผลกระทบของปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อราคาของตราสารหนี้
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้
อธิบายความหมายและประโยชน์ของเส้นอัตราผลตอบแทน
จาแนกลักษณะของเส้นอัตราผลตอบแทนแบบต่าง ๆ
ประยุกต์ใช้เส้นอัตราผลตอบแทนประกอบการตัดสินใจลงทุน

บทที่ 7: ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

อธิบายความหมายและสามารถจาแนกประเภทความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้
อธิบายแนวคิดและประโยชน์ของการประเมินความเสีย่ งของตราสารหนี้ในด้านต่าง ๆ
อธิบายแนวคิดและจาแนกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้โดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
อธิบายความหมายอันดับเครดิตของตราสารหนี้
อธิบายความหมาย ลักษณะ และข้อจากัด ของดูเรชัน
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อธิบายความสัมพันธ์ของปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อค่าดูเรชัน
ประยุกต์ใช้ดเู รชันประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้
อธิบายถึงลักษณะและความเสีย่ งของตั ๋วแลกเงิน
อธิบายความแตกต่างระหว่างตั ๋วแลกเงินและหุน้ กู้
อธิบายประโยชน์ของตราสารหนี้ทม่ี ตี ่อการกระจายความเสีย่ งในพอร์ตการลงทุน

บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

อธิบายกระบวนการออกและการจัดจาหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐ
อธิบายกระบวนการและขัน้ ตอนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน
อธิบายลักษณะ ขัน้ ตอนและกลไกการซือ้ ขายตราสารหนี้ในตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขาย
ลักษณะติดต่อกันเอง (OTC)
อธิบายกลไกการซือ้ ขายตราสารหนี้ในตลาดรองทีม่ กี ารซือ้ ขายอย่างเป็ นทางการ (TBX)
อธิบายลักษณะและกลไกของตลาดซือ้ คืนตราสารหนี้
จาแนกประเภทผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในตลาดตราสารหนี้
อธิบายลักษณะและประโยชน์ของดัชนีตราสารหนี้
เปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีตราสารหนี้แบบต่างๆ
อธิบายลักษณะและประโยชน์ของดัชนีตราสารหนี้
อธิบายวิธกี ารอ่านและใช้ประโยชน์จากหนังสือชีช้ วน
ระบุแหล่งข้อมูลทีค่ วรติดตามเกีย่ วกับตราสารหนี้
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ประกอบการให้คาแนะนาการลงทุน
อธิบายเกีย่ วกับประเภทของเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ทต่ี อ้ งเสียภาษี
คานวณภาระภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้
จาแนกความแตกต่างระหว่างภาระภาษีของผูล้ งทุนในประเทศกับต่างประเทศได้
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ส่วนที่ 3 : กองทุนรวม
บทที่ 9 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

อธิบายความหมายของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย (NAV)
อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของกองทุนรวมทีม่ ตี ่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และผูล้ งทุน
เปรียบเทียบข้อดี และข้อจากัดของการลงทุนในกองทุนรวม
อธิบายกระบวนการจัดตัง้ กองทุนรวม กระบวนการทางาน และการเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้ ในการ
เสนอขายครัง้ แรกและการเสนอขายภายหลัง
อธิบายความสาคัญของการจัดทาหนังสือส่วนชีช้ วนโครงการ และสามารถจาแนกองค์ประกอบสาคัญ
ของหนังสือส่วนชีช้ วนโครงการ
อธิบายวิธแี ละจาแนกความแตกต่างของการบริหารการลงทุนของกองทุนรวมทัง้ Active Management
และ Passive Management
อธิบายความหมายและความแตกต่างระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด
อธิบายและจาแนกลักษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมแต่ละประเภท ตามนโยบาย
การลงทุนและประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
อธิบายและจาแนกลักษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมทีแ่ บ่งตามลักษณะพิเศษ
อธิบายความหมายและจาแนกความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภท Freehold
กับ Leasehold
จาแนกความแตกต่างของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม LTF และ RMF
อธิบายลักษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมทีม่ นี โยบายลงทุนในต่างประเทศ
จาแนกได้วา่ กองทุนรวมแต่ละประเภท เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทใด
จาแนกความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ่ายเงินปั นผลและไม่จ่ายเงินปั นผล รวมถึงข้อดีขอ้ เสีย
ของการเลือกกองทุนรวมทีจ่ ่ายเงินปั นผลและไม่จ่ายเงินปั นผล
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บทที่ 10 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
10.1 อธิบายรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
10.2 คานวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในกองทุนรวม
10.3 อธิบายถึงทีม่ ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (NAV) และประยุกต์ใช้มลู ค่า NAV ประกอบการ
ให้คาแนะนาการลงทุน
10.4 อธิบายความหมายของความเสีย่ งและสามารถจาแนกประเภทความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม
10.5 อธิบายแนวคิดการใช้เกณฑ์อา้ งอิงมาตรฐาน (benchmark) ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กองทุนทีม่ นี โยบายการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (active management) และแบบเชิงรับ
(passive management)
10.6 จาแนกเกณฑ์อา้ งอิงมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับกองทุนรวมแต่ละประเภท
10.7 อธิบายหลักการในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนโดยใช้มาตรวัดผลการดาเนินงาน
ตามแบบจาลอง Sharpe ratio , Tracking error และ Information ratio
10.8 อธิบายแนวคิดการจัดอันดับกองทุนรวมตามรูปแบบของ Morningstar risk-adjusted return
บทที่ 11 พืน้ ฐานการวิ เคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

อธิบายความสาคัญของปั จจัยต่างๆ ทีใ่ ช้ในการพิจารณาซือ้ ขายกองทุน
อธิบายแนวทางในการตัดสินใจซือ้ ขายกองทุนรวม โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
ระบุและจาแนกประเภทค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูล้ งทุน
ระบุปัจจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการพิจารณาซือ้ ขายกองทุน
ประยุกต์ใช้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
อธิบายและจาแนกเหตุผลของการปรับพอร์ตการลงทุน
อธิบายแนวคิด จาแนก และประยุกต์ใช้กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละกลยุทธ์
(Timing the Market, Dollar-Cost Averaging, The Combined Method, Core & Satellite)
11.8 อธิบายความสาคัญและสามารถจาแนกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลเพื่อการซือ้ ขายกองทุนรวม
แต่ละประเภท
11.9 อธิบายเกีย่ วกับภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนแต่ละประเภท
11.10 อธิบายเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม LTF และ RMF

**********************************************
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ช่องทางการซื้อตารา
• INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานฑูตจีน) ชัน้ ใต้ดนิ อาคาร B (ปิ ดทาการทุกวันจันทร์)
• สังซื
่ อ้ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook
• ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ท่ี
โทรศัพท์ 0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
• สังซื
่ อ้ ผ่านร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมีระยะเวลาในการรับสิน้ ค้าเป็ นไปตามทีแ่ ต่ละสาขา
กาหนด)

ช่องทางการสมัครสอบ
ศูนย์ความรูว้ ิ ชาชีพทางการเงิ น สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
Website : http://www.aimc.or.th
Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1
E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม.10110

ศูนย์ทดสอบความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
Website : http://www.ati-asco.org
Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204
Email : Examination@ati-asco.org
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 2 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม. 10110
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