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รายละเอียดการปรบัปรงุแก้ไขคู่มือทดสอบหลกัสูตร 
ผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป 

 
หวัข้อท่ีมีการปรบัปรงุ รายละเอียดการปรบัปรงุแก้ไข 

หมวดท่ี 3  
ความรูเ้กีย่วกบั
ผลติภณัฑใ์นตลาดทุน 
ส่วนท่ี 3: กองทุนรวม 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 บทที ่9 : ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวม 
– ปรบัแกไ้ข LOS ที ่9.12 เน่ืองจากมกีารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบัการซือ้

กองทุน SSF ทดแทนกองทุน LTF ทีส่ิน้สดุการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนปี 
2562 และมกีารปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบัการซือ้
กองทุน RMF  
LOS 9.12 ก่อนปรบัปรุง เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม LTF และ 
RMF  
LOS 9.12 หลงัปรบัปรงุ เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม SSF และ 
RMF  

 บทที ่11 : พืน้ฐานการวเิคราะหก์องทุนและกลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวม 
– ปรบัแกไ้ข LOS ที ่11.10 เน่ืองจากมกีารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบัการซือ้

กองทุน SSF ทดแทนกองทุน LTF ทีส่ิน้สดุการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนปี 
2562 และมกีารปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบัการซือ้
กองทุน RMF 
LOS 11.10 ก่อนปรบัปรุง อธบิายเงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุน
รวม LTF และ RMF 
LOS 11.10 หลงัปรบัปรุง อธบิายเงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุน
รวม SSF และ RMF  
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หลกัสตูรผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป 
 

ลกัษณะข้อสอบ : ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก 
จ านวนขอ้สอบ : ขอ้สอบ 1 ชุด ม ี100 ขอ้  
ระยะเวลา : ใหเ้วลาท าขอ้สอบ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ : ขอ้สอบภาษาไทย 1,200 บาท 
หลกัเกณฑก์ารผา่นการทดสอบ :  70 % ของคะแนนรวม และ 70 % ของหมวดที ่2  

รายละเอียดหลกัสูตร จ านวนขอ้สอบ 

หมวดท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐาน 30 

1.1  ปัจจยัแวดลอ้มของการลงทนุและตลาดการเงนิ 3 

1.2  ตราสารทางการเงนิและการตดัสนิใจลงทุน 3 

1.3  อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์   6 

1.4  อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์ 6 

1.5  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 4 

1.6  การวเิคราะหบ์รษิทั 4 

1.7  การวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิค 2 

1.8  การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 2 

หมวดท่ี 2 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 20 

2.1  แนวปฏบิตัใินการขายและการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์ 8 

2.2  มาตรฐานการปฏบิตังิานส าหรบัผูท้ าหน้าทีต่ดิต่อกบัผูล้งทุน 7 

2.3  การใหค้ าแนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม 5 

หมวดท่ี 3 ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารทัว่ไป   50 

3.1    ภาพรวมเกีย่วกบัตราสารทุนและหุน้สามญั  6 

3.2    การประเมนิมลูค่าและกลยุทธก์ารลงทุนในหุน้สามญั  3 

3.3    ตราสารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัตราสารทุน (Equity Linked Product)  5 

3.4    กลไกการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  3 
3.5    ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัตราสารหนี้  6 
3.6    การประเมนิมลูค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้ 3 
3.7    ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้ 5 
3.8    การซือ้ขายตราสารหนี้ในประเทศไทย 3 
3.9    ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวม  7 
3.10   อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในกองทุนรวม  5 
3.11   พืน้ฐานการวเิคราะหก์องทุนและกลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวม  4 



Document title : SD-EXAM-TSI Paper No.   : P1 
Date issued : July 2021 Version No. : 3 
Related documents : -  

 

สงวนลิขสิทธ์ิโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 หนา้  4 
Copyright 2021, All right reserve The Stock Exchange of Thailand                                                                                     

 

หลกัสตูรผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป 
หมวดท่ี 1 ความรู้พื้นฐาน 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 
 
 
 
 
 

“ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน” 
 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี 1: ปัจจยัแวดลอ้มของการลงทุนและตลาดการเงิน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
1.1 อธบิายกระแสหมุนเวยีนของรายได ้การใชจ้่ายในระบบเศรษฐกจิ 
1.2 จ าแนกความแตกต่างของการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนในระบบการเงนิใน 3 ช่องทาง คอื ผ่านตวักลาง 

   ทางการเงนิ ผ่านตลาดการเงนิ และการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนโดยตรง  
1.3 ระบุบทบาทและหน้าทีข่องระบบการเงนิ รวมทัง้ สามารถอธบิายความเชื่อมโยงของระบบการเงนิกบั 

   ระบบเศรษฐกจิ  
1.4 อธบิายความหมายและความส าคญัของตลาดการเงนิ  
1.5 อธบิายลกัษณะและสามารถจ าแนกความแตกต่างของตลาดการเงนิแต่ละประเภท 
 
บทท่ี 2: ตราสารทางการเงินและการตดัสินใจลงทุน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
2.1 จ าแนกประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิแต่ละประเภททัง้ในตลาดเงนิ ตลาดทุน และตลาดสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า  
2.2 อธบิายความส าคญัของสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่ต่ีอการระดมเงนิทุนและการลงทุน  
2.3 อธบิายขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจลงทุน  
2.4 อธบิายแนวคดิการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่งจากการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ    
2.5 อธบิายและจ าแนกแนวคดิการวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท  
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2.6 อธบิายลกัษณะของตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัต่าง ๆ และสามารถระบุกลยทุธก์ารลงทุนทีเ่หมาะสม
กบัตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพแต่ละระดบั 

2.7 จ าแนกความแตกต่างระหว่างกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยแ์บบเชงิรุกและแบบเชงิรบั  
2.8 ระบุบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูแ้นะน าการลงทุนในการเป็นผูใ้หค้ าแนะน าการลงทุน 

ในสนิทรพัยท์างการเงนิใหก้บัลกูคา้ 

 
บทท่ี 3: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
3.1 จ าแนกความหมายและความแตกต่างของผลตอบแทนจากกระแสเงนิสดรบัและการเปลีย่นแปลงของ   

    ราคาหลกัทรพัย ์และสามารถค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยร์ายตวัต่องวด 
3.2 อธบิายแนวคดิ และค านวณหาอตัราผลตอบแทนเฉลีย่โดยใชค้่าเฉลีย่เลขคณิต (arithmetic mean:    

    AM) และค่าเฉลีย่เรขาคณิต (geometric mean: GM) รวมทัง้ สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
    ของแนวคดิการค านวณค่าเฉลีย่เลขคณิต และค่าเฉลีย่เรขาคณิต  

3.3 อธบิายแนวคดิ และค านวณหาอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (expected rate of return) จากการลงทุน   
    ในหลกัทรพัยร์ายตวั  

3.4 ระบุปัจจยัก าหนดอตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ   
 (risk-free rate) สว่นชดเชยภาวะเงนิเฟ้อ และสว่นชดเชยความเสีย่ง 

3.5 ค านวณ และสามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ อตัราผลตอบแทน 
 ปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ สว่นชดเชยภาวะเงนิเฟ้อ และสว่นชดเชยความเสีย่ง 

3.6 เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีต่อ้งเสยีภาษกีบัทีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ีทัง้โดยวธิคี านวณ 
 อตัราผลตอบแทนหลงัภาษแีละอตัราผลตอบแทนเทยีบเท่าทีต่อ้งเสยีภาษ ี 

3.7 อธบิายแนวคดิของมลูค่าเงนิตามเวลา (time value of money) และจ าแนกความแตกต่าง 
 ระหว่างมลูค่าเงนิปัจจุบนั และมลูค่าเงนิอนาคต 

3.8 อธบิายแนวคดิการค านวณมลูค่าปัจจบุนัและมลูค่าอนาคต ทัง้กรณีกระแสเงนิสดกอ้นเดยีว และ 
 กระแสเงนิสดหลายงวด  

3.9 อธบิายแนวคดิการค านวณอตัราผลตอบแทนทบค่าและอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ (effective rate)  
 รวมทัง้สามารถค านวณหาอตัราผลตอบแทนทบตน้ และอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

3.10 อธบิายความหมายของความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์และจ าแนกประเภทของความเสีย่ง 
   จากการลงทุนในหลกัทรพัย ์  

3.11 ตคีวามระดบัความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั โดยใชค้่าความแปรปรวน (variance)                   
 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

3.12 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
3.13 เปรยีบเทยีบและจดัล าดบัหลกัทรพัยล์งทุนตามระดบัอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุน 

 ในหลกัทรพัย ์   
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บทท่ี 4: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุม่หลกัทรพัย ์
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
4.1 อธบิายแนวคดิและความหมายของการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรพัย ์ 
4.2 อธบิายแนวคดิ และค านวณอตัราผลตอบแทนคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรพัย ์
4.3 อธบิายแนวคดิ ความหมาย และตคีวามค่าความแปรปรวนร่วม และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 
4.4 ตคีวามระดบัความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์โดยใชค้่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

   ค่าความแปรปรวน (variance)  
4.5 เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(correlation) ทีม่ผีลต่อการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์ 

   เพื่อสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยล์งทนุทีเ่หมาะสม  
4.6 ทราบนิยามและสามารถจ าแนกประเภทความเสีย่งทีเ่ป็นระบบและความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบ 
4.7 อธบิายความหมายของเบตา้ และประยุกตใ์ชค้่าเบตา้ในการคาดการณ์ทศิทางการเปลีย่นแปลงของ 

   อตัราผลตอบแทน 
4.8 อธบิายแนวคดิ เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผลตอบแทนและความเสีย่งตามแบบจ าลอง CAPM  

   (Capital Asset Pricing Model) และประยุกตใ์ชแ้บบจ าลอง CAPM ในการก าหนดราคาหลกัทรพัย ์
   เพื่อหาอตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการ และประเมนิความเหมาะสมของราคาตลาดของหลกัทรพัย ์

4.9 ระบุปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของเสน้ SML  
4.10 อธบิายแนวคดิ ขอ้จ ากดั รวมทัง้เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรพัยด์ว้ย 

   อตัราผลตอบแทนปรบัค่าความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยโ์ดยใช ้Sharpe Model, Treynor Model  
   และ Jensen Model   

 
บทท่ี 5: การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
5.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิทีม่นียัต่อการตดัสนิใจลงทุน 

ในหลกัทรพัย ์และสามารถระบุเป้าหมายหลกัของการบรหิารเศรษฐกจิประเทศ 
5.2 จ าแนกความแตกต่างของการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกจิระหว่างการด าเนินนโยบายการเงนิและ

นโยบายการคลงั รวมทัง้ สามารถเชื่อมโยงผลกระทบของการด าเนินนโยบายดงักล่าวทีม่ผีลต่อ
เศรษฐกจิและการตดัสนิใจลงทุน  

5.3 อธบิายความหมาย และสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ทีส่ าคญั  
ทีม่ต่ีอทศิทางการเตบิโตของเศรษฐกจิและภาวะการลงทุน  

5.4 อธบิายลกัษณะ และความแตกต่างของวฏัจกัรเศรษฐกจิในแต่ละช่วง รวมทัง้เชื่อมโยงวฏัจกัรเศรษฐกจิ
กบัผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์ 

5.5 อธบิายความหมายของดชันีทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และจ าแนกความแตกต่าง 
ของดชันชีีน้ าเศรษฐกจิ ดชันีพอ้งเศรษฐกจิ และดชันีชีต้ามเศรษฐกจิ   

5.6 อธบิายความหมาย และความส าคญัของการวเิคราะหอ์ุตสาหกรรมทีม่ต่ีอการตดัสนิใจลงทุน  
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5.7 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างวฏัจกัรเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม รวมทัง้ จ าแนกประเภทอุตสาหกรรม 
ทีม่กีารเตบิโตสงูกว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิ เตบิโตระดบัเดยีวกบัเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 
ทีไ่ม่ตกต ่าตามเศรษฐกจิ  

5.8 ประยุกตใ์ชแ้นวคดิการวเิคราะหว์ฏัจกัรเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมเพื่อใชป้ระกอบการใหค้ าแนะน า
ลงทุนทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรเศรษฐกจิ  

5.9 เชื่อมโยงผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทัง้ในประเทศและต่างประเทศทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง   
         สงัคม กฎระเบยีบ และเทคโนโลยทีีม่ผีลต่ออุตสาหกรรม 
5.10 อธบิายลกัษณะของอุตสาหกรรมในแต่ละชว่งวงจรชวีติ และจ าแนกความแตกต่างของวงจรชวีติ  
         อุตสาหกรรมในแต่ละชว่ง  
5.11 ประยุกตใ์ชว้งจรชวีติอุตสาหกรรมในการวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจลงทุน 
5.12 อธบิายลกัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ และตลาดแขง่ขนัไม่สมบรูณ์ รวมทัง้จ าแนกความแตกต่าง 

ของตลาดแต่ละประเภท  
5.13 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหโ์ครงสรา้งการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม และภาวะการแขง่ขนั 

ในอุตสาหกรรมรวมทัง้ระบุปัจจยัทีก่ าหนดการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม  
5.14   เชื่อมโยงผลกระทบของภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทีม่ต่ีอความน่าสนใจลงทุนในหลกัทรพัย ์
5.15   ระบุแหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
 
บทท่ี 6: การวิเคราะหบ์ริษทั 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
6.1 อธบิายความหมายและความส าคญัของการวเิคราะหบ์รษิทัทีม่นียัต่อการตดัสนิใจลงทุน  
6.2 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ โดยใช ้SWOT Analysis และการวเิคราะหก์ลยุทธก์าร  
         แขง่ขนัของบรษิทั รวมทัง้ จ าแนกความแตกต่างของกลยทุธผ์ูน้ าดา้นตน้ทุน (cost leadership)  

กลยุทธส์รา้งความแตกต่าง (differentiation) และกลยุทธก์ารเจาะตลาดเฉพาะสว่น (niche market)  
6.3 อธบิายความหมายและวตัถุประสงคข์องงบการเงนิแต่ละประเภท รวมทัง้ ระบุประโยชน์ของการ

วเิคราะหง์บการเงนิทีม่นียัต่อการวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย ์ 
6.4 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหง์บการเงนิโดยใช ้Common size และการวเิคราะหแ์นวโน้มเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
6.5 เลอืกใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการด าเนินงานแต่ละดา้นของบรษิทั

ไดอ้ย่างเหมาะสม  
6.6 ตคีวามและประยุกตใ์ชต้วัเลขทางการเงนิและอตัราสว่นทางการเงนิสว่นทีส่ าคญั เพื่อใชป้ระกอบ 

การวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.7 ระบุขอ้จ ากดัของการวเิคราะหง์บการเงนิและการใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิเพื่อประกอบการวเิคราะห ์

เพื่อตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์
6.8 ระบุแหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดิตามความสามารถในการประกอบธุรกจิของบรษิทั  
6.9 อธบิายความหมายและความส าคญัของการลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนืทีม่นียัต่อการตดัสนิใจลงทุน 
6.10 อธบิายแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื   
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บทท่ี 7: การวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัทางเทคนิค 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
7.1 อธบิายความหมายและหลกัการของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิค ตลอดจน 

ขอ้สมมตฐิานในการวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค  
7.2 ระบุประโยชน์และขอ้จ ากดัของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิค เพื่อหาจงัหวะ 

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์  
7.3 อธบิายลกัษณะขอ้มลูทีน่ ามาใชว้เิคราะหท์างเทคนิค รวมทัง้จ าแนกลกัษณะทีส่ าคญัของ 

แผนภูมริาคาหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท 
7.4 อธบิายแนวคดิของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิคโดยใชท้ฤษฎดีาว และขอ้จ ากดั 

ของทฤษฎดีาว  
7.5 จ าแนกลกัษณะของแนวโน้มและเสน้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ แนวโน้มขึน้ 

แนวโน้มลง แนวโน้มการแกว่งตวั  
7.6 ตคีวามและประยุกตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหแ์นวรบัและแนวตา้น เพื่อประกอบการใหค้ าแนะน าการลงทุน

ในหลกัทรพัย ์
 
บทท่ี 8: การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
8.1 อธบิายและจ าแนกความแตกต่างของช่องทางการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศในแต่ละช่องทาง 
8.2 อธบิายบทบาทและหน้าทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งในการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ  
8.3 อธบิายเหตุผลทีพ่จิารณาหลกัทรพัยต่์างประเทศเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มหลกัทรพัย ์
8.4 อธบิายถงึผลตอบแทนและความเสีย่งต่างๆ ของการลงทุนในต่างประเทศ  
8.5 อธบิายและจ าแนกประเภทความเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
8.6 อธบิายแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
8.7 อธบิายความหมายของอตัราแลกเปลีย่น และจ าแนกปัจจยัก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทานของ 

เงนิตราต่างประเทศ  
8.8 อธบิายและตคีวามการเปลีย่นแปลงค่าของอตัราแลกเปลีย่น  
8.9 อธบิายหลกัการจดัสรรวงเงนิการซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
8.10  จ าแนกประเภทหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศที ่ก.ล.ต. อนุญาตใหล้งทุน  
8.11  อธบิายและจ าแนกปัจจยัอื่นๆ ทีต่อ้งค านึงถงึในการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
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หมวดท่ี 2 
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 

หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
 

 
 

 
 

“กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม” 
 

 
 
 
 
 
บทท่ี 1: แนวปฏิบติัในการขายและการให้บริการด้านผลิตภณัฑ ์
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
1.1 อธบิายเป้าหมาย 6 ขอ้ ของการจดัท าแนวทางปฏบิตัใินการขายและใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์
1.2 อธบิายองคป์ระกอบในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย fair dealing ทัง้ 8 ดา้น 
1.3 อธบิายแนวทางในการจดัโครงสรา้งองคก์ร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสูง 
1.4 อธบิายแนวทางการคดัเลอืกผลติภณัฑแ์ละการจดักลุ่มลกูคา้ 
1.5 อธบิายแนวทางการสือ่สารและใหค้วามรูแ้ก่คนขาย 
1.6 อธบิายกระบวนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการขายและใหบ้รกิาร รวมถงึกระบวนการในการขายและ

ใหบ้รกิาร ทัง้ผูล้งทุนทัว่ไป และผูล้งทุนรายย่อยทีม่คีวามเปราะบาง 
1.7 ประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัใินการขายและใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑต์ลาดทุนทัว่ไปส าหรบัการใหค้ าแนะน า 

ในการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์ช่องทางการขาย และลกูคา้แต่ละประเภท 
1.8 อธบิายการก าหนดวธิจี่ายค่าตอบแทน และการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน  
1.9 อธบิายแนวทางการควบคมุภายในและการตรวจสอบการปฏบิตังิาน รวมถงึ ระบบปฏบิตักิารและ 

แผนรองรบักรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
1.10 อธบิายหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าหน้าทีแ่นะน าการลงทุน ไดแ้ก่ การป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ การป้องกนัการล่วงรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน การควบคุมดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังาน การดแูลทรพัยส์นิของลกูคา้ การจดัใหม้หีน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของผูป้ระกอบธุรกจิ 

1.11 อธบิายแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุน 
แก่การก่อการรา้ย 
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บทท่ี 2: มาตรฐานการปฏิบติังานส าหรบัผูท้ าหน้าท่ีติดต่อกบัผูล้งทุน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
2.1 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
2.2 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใหบ้รกิารดว้ย 

ความซื่อสตัยส์จุรติ 
2.3 อธบิายการกระท าในลกัษณะเอาเปรยีบผูล้งทุน หรอืแสดงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบุคคลอืน่ 
2.4 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัเิรื่องการกระท าในลกัษณะเอาเปรยีบ 

ผูล้งทุน หรอืแสดงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 
2.5 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และ 

การปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูล้งทุนอย่างเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส ่ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

2.6 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและ
รอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูล้งทุนอย่างเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส ่
ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

2.7 อธบิายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏบิตัหิน้าทีผู่แ้นะน าการลงทุนไม่เหมาะสม 
2.8 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีต่าม พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559    

ทีเ่ป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.9 จ าแนกพฤตกิรรมทีเ่ป็นการฝ่าฝืน พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559                

ทีเ่ป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.10 อธบิายแนวทางการปฏบิตัติามเกณฑก์ารใหบ้รกิารซือ้ขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุน โดยลกูคา้ยนิยอม 

ใหต้ดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ในขอบเขตทีจ่ ากดั 
2.11 ประยุกตใ์ชแ้นวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 
บทท่ี 3: การให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
3.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั และกระบวนการใหค้ าแนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม  
3.2 จ าแนกประเภท และความแตกต่างของขอ้มลูเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ รวมทัง้เขา้ใจนยัส าคญั 

ของขอ้มลูแต่ละประเภททีม่ต่ีอการวางแผนการลงทุน  
3.3 อธบิายความหมายของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้รวมทัง้วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และจ าแนก 

ความแตกต่างของปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิระดบัความเตม็ใจในการรบัความเสีย่งและความสามารถ 
ในการรบัความเสีย่งของผูร้บัค าปรกึษา 

3.4 อธบิายวตัถุประสงคก์ารลงทุนตามรปูแบบของผลตอบแทนทีต่อ้งการ 
3.5 จ าแนกและวเิคราะหข์อ้จ ากดัหรอืเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละดา้นของผูร้บัค าปรกึษา 
3.6 จ าแนกและวเิคราะหล์กัษณะของผูร้บัค าปรกึษาตามระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นการลงทุน 

ตามแบบทดสอบ (แบบประเมนิ) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ได ้
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3.7 อธบิายแนวคดิ ความหมาย ความส าคญั และกระบวนการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน รวมทัง้ ปัจจยัทีใ่ช้ 
ในการประกอบการพจิารณาการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน 

3.8 อธบิายความหมายของประเภทกลุ่มสนิทรพัยล์งทุน (asset class) และสามารถจ าแนกหลกัทรพัย ์
เพื่อจดัประเภทกลุ่มสนิทรพัยล์งทุน (asset class) ทีม่คีุณสมบตัเิดยีวกนั 

3.9 อธบิายกลยุทธก์ารจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน ทัง้การจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนระยะยาวและระยะสัน้ 
3.10 อธบิายแนวคดิการสรา้งกลุ่มสนิทรพัยแ์ละการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์
3.11 อธบิายแนวทางการตดิตามและวดัผลการลงทุน รวมทัง้ แนวทางการปรบัปรุงกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูร้บัค าปรกึษา  
 

หมวดท่ี 3  ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
 

 
 
 
 

                          “ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารทัว่ไป” 
 
 
 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารทุน 
 

บทท่ี 1: ภาพรวมเก่ียวกบัตราสารทุนและหุ้นสามญั 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 

1.1 อธบิายความส าคญัของตราสารทุนทีม่ต่ีอกจิการในดา้นการระดมทุน 
1.2 อธบิายและจ าแนกลกัษณะส าคญัของตราสารทุนทีส่ามารถใชใ้นการระดมทุน ไดแ้ก่ หุน้สามญั  

หุน้บุรมิสทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1.3 อธบิายถงึรปูแบบของผลตอบแทนและความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุน 
1.4 อธบิายและจ าแนกความเสีย่งแต่ละประเภททีเ่กดิจากการลงทุนในตราสารทุน 
1.5 อธบิายประเภทของตลาดซือ้ขายตราสารทุน 
1.6 อธบิายลกัษณะของการซือ้ขายในตลาดตราสารทุน 
1.7 อธบิายรปูแบบของการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายตราสารทุน 
1.8 อธบิายบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ ในตลาดซือ้ขายตราสารทุน 
1.9 อธบิายประโยชน์และคุณสมบตัขิองการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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บทท่ี 2: การประเมินมลูค่าและกลยุทธก์ารลงทุนในหุ้นสามญั 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
2.1 อธบิายความหมายของมลูค่า (value) และเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่ากบัราคา 
2.2 อธบิาย corporate action ชนิดต่าง ๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอมลูค่าของหุน้สามญั 
2.3 อธบิายความส าคญัของการประเมนิมลูค่า 
2.4 อธบิายปัจจยัในการก าหนดมลูคา่หุน้สามญั 
2.5 อธบิายภาพรวมเกีย่วกบัแนวทางการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิปีระเมนิจากสนิทรพัย ์วธิสีมัพทัธ ์

และวธิคีดิลดเงนิปันผล 
2.6 อธบิายความเหมาะสมและขอ้จ ากดัของการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิปีระเมนิจากสนิทรพัย ์ 

วธิสีมัพทัธ ์และวธิคีดิลดเงนิปันผล 
2.7 อธบิายความหมาย ประโยชน์ และขอ้จ ากดัของกลยทุธก์ารลงทนุเชงิรุกและเชงิรบั   
2.8 อธบิายหลกัการและวตัถุประสงคข์องการใชก้ลยุทธก์ารลงทุนในหุน้สามญัแต่ละรปูแบบ 
 
บทท่ี 3: ตราสารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตราสารทุน (equity-linked product) 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
3.1 อธบิายความส าคญัของตราสารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัตราสารทุน (equity-linked product) 
3.2 จ าแนกประเภทและลกัษณะของ equity-linked product ทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
3.3 อธบิายแนวคดิ องคป์ระกอบ และวธิกีารวเิคราะหม์ลูค่าใบส าคญัแสดงสทิธโิดยใชอ้ตัราสว่นต่างๆ 

รวมทัง้สามารถประยุกตใ์ชค้่าอตัราสว่นต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 
3.4 อธบิายความสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิและใบส าคญัแสดงสทิธิ

อนุพนัธ ์
3.5 อธบิายผลตอบแทนและความเสีย่งของการลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
3.6 ค านวณมลูค่าของวอแรนทโ์ดยอาศยัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของมลูค่าวอแรนทแ์ละสว่นเกนิราคา 
3.7 วเิคราะหร์าคาวอแรนทโ์ดยใชอ้ตัราสว่นประเภทต่าง ๆ 
3.8 อธบิายรปูแบบกลยทุธก์ารลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
3.9 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(warrant) และใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์

(derivative warrant) 
3.10 อธบิายลกัษณะตราสาร ความส าคญั และเหตุผลทีต่อ้งมใีบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจาก

หลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (non-voting depository receipt : NVDR) 
3.11 อธบิายลกัษณะตราสาร ความส าคญั และเหตุผลทีต่อ้งมใีบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก

หลกัทรพัยอ์า้งองิ (depository receipt : DR) 
3.12 อธบิายลกัษณะตราสาร ความส าคญัและเหตุผลทีต่อ้งมใีบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้

(transferable subscription rights : TSR) 
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บทท่ี 4: กลไกการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 

4.1 อธบิายโครงสรา้งและกระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
4.2 อธบิายขัน้ตอนการซือ้ขายผ่านระบบซือ้ขายหลกัทรพัย ์
4.3 อธบิายวธิกีาร และหลกัเกณฑใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นแต่ละวธิ ี
4.4 อธบิายช่วงเวลาท าการซือ้ขายและการซือ้ขายนอกเวลาท าการ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
4.5 อธบิายหลกัการค านวณหาราคาเปิด – ปิดของหลกัทรพัย ์
4.6 อธบิายหลกัการก าหนดหน่วยซือ้ขาย ชว่งห่างของราคา และการค านวณราคาซือ้ขายสงูสดุ-ต ่าสดุของ

ตราสารทุน 
4.7 อธบิาย และจ าแนกความหมายของการขึน้เครื่องหมายประกอบการซือ้ขายต่างๆ  
4.8 อธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑข์องการหยุดซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นกรณีชัว่คราว และแนวทาง

ด าเนินการกรณีทีร่ะบบการซือ้ขายหลกัทรพัยข์ดัขอ้ง 
4.9 อธบิายความส าคญัและหลกัการของการก ากบัดแูลการซือ้ขาย 
4.10 อธบิายความหมายของการซือ้ขายทีไ่ม่เป็นธรรม และสามารถจ าแนกลกัษณะของการซือ้ขาย 

ทีไ่ม่เป็นธรรม 
4.11 อธบิายกระบวนการตรวจสอบการซือ้ขายและบทลงโทษ 
4.12 อธบิายช่องทางในการรบัรายงานสารสนเทศต่างๆ ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์  
         และบรษิทัจดทะเบยีน 
4.13 อธบิายความหมายของดชันีราคาประเภทต่างๆ 
4.14 จ าแนกกลุ่มดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
4.15 อธบิายความส าคญั และแนวทางของการจดัหมวดอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
4.16 อธบิายการใชป้ระโยชน์ของดชันีราคาประเภทต่างๆ 
4.17 อธบิายหลกัเกณฑใ์นการเลอืกและการค านวณดชันีราคาประเภทต่างๆ 
4.18 อธบิายความส าคญัและลกัษณะขององคป์ระกอบในบทวเิคราะหท์ีด่ ี
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ส่วนท่ี 2 : ตราสารหน้ี 
 
บทท่ี 5:  ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัตราสารหน้ี 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 

5.1 อธบิายแนวคดิและความส าคญัของการระดมทุนจากแหล่งหนี้ 
5.2 อธบิายบทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี้ 
5.3 อธบิายความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี้ 
5.4 อธบิายความหมายและความส าคญัของตราสารหนี้ 
5.5 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งตราสารหนี้และตราสารทุน 

5.6 อธบิายคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของตราสารหนี้ 
5.7 อธบิายลกัษณะและสามารถจ าแนกความแตกต่างของตราสารหนี้แต่ละประเภท 

 
บทท่ี 6: การประเมินมลูค่าและผลตอบแทนของตราสารหน้ี 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
6.1 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่ากบัราคาของตราสารหนี้ 
6.2 อธบิายแนวคดิการประเมนิมลูคา่ของตราสารหนี้  
6.3 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนกบัราคาตราสารหนี้ 
6.4 ค านวนมลูค่าตราสารหนี้ทีม่กีารช าระดอกเบีย้ (Coupon Bond)  
6.5 ค านวนมลูค่าตราสารหนี้ทีไ่มม่กีารช าระดอกเบีย้ (Zero Coupon Bond)  
6.6 อธบิายแนวคดิและสามารถค านวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้แบบต่างๆ  
6.7 อธบิายผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ต่ีอราคาของตราสารหนี้  
6.8 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ต่ีอผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้  
6.9 อธบิายความหมายและประโยชน์ของเสน้อตัราผลตอบแทน 
6.10 จ าแนกลกัษณะของเสน้อตัราผลตอบแทนแบบต่าง ๆ 
6.11 ประยุกตใ์ชเ้สน้อตัราผลตอบแทนประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

 
บทท่ี 7: ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
7.1 อธบิายความหมายและสามารถจ าแนกประเภทความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารหนี้  
7.2 อธบิายแนวคดิและประโยชน์ของการประเมนิความเสีย่งของตราสารหนี้ในดา้นต่าง ๆ  
7.3 อธบิายแนวคดิและจ าแนกการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้โดยสถาบนัจดัอนัดบั 

ความน่าเชื่อถอื 

7.4 อธบิายความหมายอนัดบัเครดติของตราสารหนี้ 
7.5 อธบิายความหมาย ลกัษณะ และขอ้จ ากดั ของดเูรชนั 
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7.6 อธบิายความสมัพนัธข์องปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อค่าดเูรชนั 

7.7 ประยุกตใ์ชด้เูรชนัประกอบการตดัสนิใจลงทุนในตราสารหนี้ 
7.8 อธบิายถงึลกัษณะและความเสีย่งของตัว๋แลกเงนิ 

7.9 อธบิายความแตกต่างระหว่างตัว๋แลกเงนิและหุน้กู ้
7.10  อธบิายประโยชน์ของตราสารหนี้ทีม่ต่ีอการกระจายความเสีย่งในพอรต์การลงทุน 

 
บทท่ี 8 การซ้ือขายตราสารหน้ีในประเทศไทย 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 

8.1 อธบิายกระบวนการออกและการจดัจ าหน่ายตราสารหนี้ภาครฐั 
8.2 อธบิายกระบวนการและขัน้ตอนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน 
8.3 อธบิายลกัษณะ ขัน้ตอนและกลไกการซือ้ขายตราสารหนี้ในตลาดทีม่กีารซือ้ขาย 

ลกัษณะตดิต่อกนัเอง (OTC) 
8.4 กลไกการซือ้ขายตราสารหนี้ในตลาดรองทีม่กีารซือ้ขายอย่างเป็นทางการ (TBX) (ยกเลกิการทดสอบ) 
8.5 อธบิายลกัษณะและกลไกของตลาดซือ้คนืตราสารหนี้  
8.6 จ าแนกประเภทผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดตราสารหนี้  
8.7 อธบิายลกัษณะและประโยชน์ของดชันีตราสารหนี้ 
8.8 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของดชันีตราสารหนี้แบบต่างๆ  
8.9 อธบิายลกัษณะและประโยชน์ของดชันีตราสารหนี้ 
8.10 อธบิายวธิกีารอ่านและใชป้ระโยชน์จากหนงัสอืชีช้วน 
8.11 ระบแุหล่งขอ้มลูทีค่วรตดิตามเกีย่วกบัตราสารหนี้ 
8.12 ประยุกตใ์ชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารหนี้ประกอบการใหค้ าแนะน าการลงทุน 
8.13 อธบิายเกีย่วกบัประเภทของเงนิไดจ้ากการลงทุนในตราสารหนี้ทีต่อ้งเสยีภาษ ี
8.14 ค านวณภาระภาษจีากการลงทุนในตราสารหนี้ 
8.15 จ าแนกความแตกต่างระหว่างภาระภาษขีองผูล้งทุนในประเทศกบัต่างประเทศได ้
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ส่วนท่ี 3 : กองทุนรวม 
 

บทท่ี 9  ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  

 
9.1 อธบิายความหมายของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วย (NAV) 
9.2 อธบิายความส าคญัและประโยชน์ของกองทุนรวมทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ และผูล้งทนุ 
9.3 เปรยีบเทยีบขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของการลงทุนในกองทุนรวม 
9.4 อธบิายกระบวนการจดัตัง้กองทนุรวม กระบวนการท างาน และการเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้ในการ 

เสนอขายครัง้แรกและการเสนอขายภายหลงั 
9.5 อธบิายความส าคญัของการจดัท าหนงัสอืสว่นชีช้วนโครงการ และสามารถจ าแนกองคป์ระกอบส าคญั

ของหนงัสอืสว่นชีช้วนโครงการ  
9.6 อธบิายวธิแีละจ าแนกความแตกต่างของการบรหิารการลงทุนของกองทุนรวมทัง้ Active Management 

และ Passive Management 
9.7 อธบิายความหมายและความแตกต่างระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 
9.8 อธบิายและจ าแนกลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมแต่ละประเภท ตามนโยบาย 

การลงทุนและประเภททรพัยส์นิทีล่งทุน 
9.9 อธบิายและจ าแนกลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมทีแ่บง่ตามลกัษณะพเิศษ  
9.10 อธบิายความหมายและจ าแนกความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภท Freehold 

กบั Leasehold 
9.11 จ าแนกความแตกต่างของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(REITs) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
9.12 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกองทุนรวม SSF และ RMF (ปรบัปรุงใหม)่ 
9.13 อธบิายลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศ 
9.14 จ าแนกไดว้า่กองทุนรวมแต่ละประเภท เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทใด 
9.15 จ าแนกความแตกต่างของกองทนุรวมทีจ่่ายเงนิปันผลและไมจ่่ายเงนิปันผล รวมถงึขอ้ดขีอ้เสยี 

ของการเลอืกกองทุนรวมทีจ่่ายเงนิปันผลและไมจ่่ายเงนิปันผล 
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บทท่ี 10 อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
10.1 อธบิายรปูแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
10.2 ค านวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในกองทุนรวม 
10.3 อธบิายถงึทีม่ามลูค่าสนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย (NAV) และประยุกตใ์ชม้ลูค่า NAV ประกอบการ 

ใหค้ าแนะน าการลงทุน 
10.4 อธบิายความหมายของความเสีย่งและสามารถจ าแนกประเภทความเสีย่งจากการลงทุนในกองทนุรวม 
10.5 อธบิายแนวคดิการใชเ้กณฑอ์า้งองิมาตรฐาน (benchmark) ในการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน

กองทุนทีม่นีโยบายการบรหิารกองทุนแบบเชงิรุก (active management) และแบบเชงิรบั  
(passive management) 

10.6 จ าแนกเกณฑอ์า้งองิมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบักองทุนรวมแต่ละประเภท 
10.7 อธบิายหลกัการในการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนโดยใชม้าตรวดัผลการด าเนินงาน 

ตามแบบจ าลอง Sharpe ratio , Tracking error และ Information ratio  
10.8 อธบิายแนวคดิการจดัอนัดบักองทุนรวมตามรปูแบบของ Morningstar risk-adjusted return 
 
บทท่ี 11 พืน้ฐานการวิเคราะหก์องทุนและกลยทุธก์ารลงทุนในกองทุนรวม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
11.1 อธบิายความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ทีใ่ชใ้นการพจิารณาซือ้ขายกองทุน 
11.2 อธบิายแนวทางในการตดัสนิใจซือ้ขายกองทุนรวม โดยพจิารณาจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 
11.3 ระบุและจ าแนกประเภทค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทุน 
11.4 ระบุปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อการพจิารณาซือ้ขายกองทุน 
11.5 ประยุกตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม 
11.6 อธบิายและจ าแนกเหตุผลของการปรบัพอรต์การลงทุน 
11.7 อธบิายแนวคดิ จ าแนก และประยุกตใ์ชก้ลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละกลยทุธ ์ 

(Timing the Market, Dollar-Cost Averaging, The Combined Method, Core & Satellite)  
11.8 อธบิายความส าคญัและสามารถจ าแนกรายละเอยีดของแหล่งขอ้มลูเพื่อการซือ้ขายกองทุนรวม 

แต่ละประเภท 
11.9 อธบิายเกีย่วกบัภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง เงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนแต่ละประเภท  
11.10 อธบิายเงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนรวม SSF และ RMF (ปรบัปรุงใหม่) 

 
********************************************** 
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ช่องทางการซ้ือต ารา  
 

• INVESTORY Shop อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ขา้งสถานฑตูจนี) ชัน้ใตด้นิ อาคาร B (ปิดท าการทุกวนัจนัทร)์ 
• สัง่ซือ้ในรปูแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook 
• ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ตดิต่อสอบถามขอ้มลูและบรกิารต่างๆ ไดท้ี ่ 

โทรศพัท ์0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th 
• สัง่ซือ้ผ่านรา้นหนงัสอื SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมรีะยะเวลาในการรบัสิน้คา้เป็นไปตามทีแ่ต่ละสาขา

ก าหนด) 
 

ช่องทางการสมคัรสอบ 
 
 

ศนูยค์วามรูวิ้ชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
      Website : http://www.aimc.or.th 

Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1  
      E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th 
                   ท่ีอยู่ : อาคารชุดเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์2 ชัน้ 3 ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย  กทม.10110 

 

 
 
 
 
 
 

 
ศนูยท์ดสอบความรู ้ศนูยฝึ์กอบรม สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 

      Website : http://www.ati-asco.org 
      Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204 

       Email : Examination@ati-asco.org 
                    ท่ีอยู่ : อาคารชุดเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์2 ชัน้ 2 ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย  กทม. 10110
  
 
 
 
 
 

https://www.set.or.th/setbook
info@cubook.chula.ac.th
mailto:customer@cubook.chula.ac.th
http://www.aimc.or.th/
http://www.ati-asco.org/
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แนวทางการข้ึนทะเบียน 
 
 

 

http://www.sec.or.th/orap

