
 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน  

 

หลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP® 

ชุดวิชาที  การวางแผนการลงทุน (ฉบบัปรับปรุง) 

 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

(Learning Outcome Statement)  
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หลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที 2 การวางแผนการลงทุน 
หมวดที  ความรู้พืนฐาน และผลิตภณัฑก์ารลงทุน 

 

บทที 1 ตลาดการเงิน 

1.1. อธบิายกระแสหมุนเวยีนของรายได ้การใชจ้า่ยในระบบเศรษฐกจิ 

1.2. จาํแนกความแตกต่างของการเคลอืนยา้ยเงนิทุนในระบบการเงนิใน 3 ช่องทาง คอื ผ่านตวักลางทางการเงนิ ผ่านตลาด

การเงนิ และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนโดยตรง  

1.3. ระบุบทบาทและหน้าทขีองระบบการเงนิ รวมทงั สามารถอธบิายความเชอืมโยงของระบบการเงนิกบัระบบเศรษฐกจิ  

1.4. อธบิายความหมายและความสาํคญัของตลาดการเงนิ  

1.5. อธบิายลกัษณะและสามารถจาํแนกความแตกต่างของตลาดการเงนิแต่ละประเภท 

1.6. จาํแนกประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิแต่ละประเภททงัในตลาดเงนิ ตลาดทุน และตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

1.7. อธบิายความสาํคญัของสนิทรพัยท์างการเงนิทมีตี่อการระดมเงนิทุนและการลงทุน  

1.8. อธบิายขนัตอนของกระบวนการตดัสนิใจลงทุน  

1.9. อธบิายแนวคดิการกระจายการลงทนุเพอืลดความเสยีงจากการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ    

1.10. อธบิายและจาํแนกแนวคดิการวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท  

1.11. อธบิายลกัษณะของตลาดทมีปีระสทิธภิาพในระดบัต่าง ๆ และสามารถระบุกลยทุธก์ารลงทุนทเีหมาะสมกบัตลาดทมีี

ประสทิธภิาพแต่ละระดบั 

1.12. จาํแนกความแตกต่างระหว่างกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยแ์บบเชงิรุกและแบบเชงิรบั  

1.13. ระบุบทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของผูแ้นะนําการลงทุนในการเป็นผูใ้หค้าํแนะนําการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ

ใหก้บัลูกคา้ 

 

บทที 2: ผลตอบแทนและความเสียงจากการลงทุน 

2.1 จาํแนกความหมายและความแตกต่างของผลตอบแทนจากกระแสเงนิสดรบัและการเปลยีนแปลงของราคาหลกัทรพัย ์และ

สามารถคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยร์ายตวัต่องวด 

2.2 อธบิายแนวคดิ และคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนเฉลยีโดยใชค้่าเฉลยีเลขคณิต (arithmetic mean: AM) และค่าเฉลยี

เรขาคณิต (geometric mean: GM) รวมทงั สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างของแนวคดิการคาํนวณค่าเฉลียเลขคณิต 

และค่าเฉลยีเรขาคณิต  

2.3 อธบิายแนวคดิ และคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนทคีาดหวงั (expected rate of return) จากการลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั  

2.4 ระบุปัจจยักําหนดอตัราผลตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ อตัราผลตอบแทนทปีราศจากความเสยีงทแีทจ้รงิ (risk-free rate) ส่วน

ชดเชยภาวะเงนิเฟ้อ และส่วนชดเชยความเสยีง 

2.5 คาํนวณ และสามารถเชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสยีงที

แทจ้รงิ ส่วนชดเชยภาวะเงนิเฟ้อ และส่วนชดเชยความเสยีง 

2.6 เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทตีอ้งเสยีภาษกีบัทไีม่ตอ้งเสยีภาษ ีทงัโดยวธิคีาํนวณอตัราผลตอบแทนหลงั

ภาษแีละอตัราผลตอบแทนเทยีบเท่าทตีอ้งเสยีภาษี  

2.7 อธบิายแนวคดิของมลูค่าเงนิตามเวลา (time value of money) และจาํแนกความแตกต่างระหว่างมลูค่าเงนิปัจจุบนั และ

มลูค่าเงนิอนาคต 

2.8 อธบิายแนวคดิการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัและมลูค่าอนาคต ทงักรณกีระแสเงนิสดกอ้นเดยีว และกระแสเงนิสดหลายงวด  

2.9 อธบิายแนวคดิการคํานวณอตัราผลตอบแทนทบค่าและอตัราผลตอบแทนทีแทจ้รงิ (effective rate) รวมทงัสามารถ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนทบตน้ และอตัราผลตอบแทนทแีทจ้รงิ 

2.10 อธบิายความหมายของความเสยีงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ และจาํแนกประเภทของความเสยีงจากการลงทุนใน

หลกัทรพัย ์  
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2.11 ตคีวามระดบัความเสยีงจากการลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั โดยใชค้่าความแปรปรวน (variance) ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)  

2.12 เชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนและความเสยีงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์  

2.13 เปรยีบเทยีบและจดัลําดบัหลกัทรพัยล์งทุนตามระดบัอตัราผลตอบแทนและความเสยีงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ 

2.14 อธบิายแนวคดิและความหมายของการลงทนุเป็นกลุ่มหลกัทรพัย์  

2.15 อธบิายแนวคดิ และคาํนวณอตัราผลตอบแทนคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรพัย์ 

2.16 อธบิายแนวคดิ ความหมาย และตคีวามค่าความแปรปรวนร่วม และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์  

2.17 ตคีวามระดบัความเสยีงของกลุ่มหลกัทรพัย์ โดยใชค้่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความแปรปรวน 

(variance)  

2.18 เชอืมโยงความสมัพนัธข์องค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (correlation) ทมีผีลต่อการคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พอืสรา้งกลุ่ม

หลกัทรพัยล์งทุนทเีหมาะสม  

2.19 ทราบนิยามและสามารถจาํแนกประเภทความเสยีงทเีป็นระบบและความเสยีงทไีม่เป็นระบบ 

2.20 อธบิายความหมายของเบตา้ และประยุกตใ์ชค้่าเบต้าในการคาดการณ์ทศิทางการเปลยีนแปลงของอตัราผลตอบแทน 

2.21 อธบิายแนวคดิ เกยีวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสยีงตามแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) และประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง CAPM ในการกาํหนดราคาหลกัทรพัยเ์พือหาอตัราผลตอบแทนทีผูล้งทนุตอ้งการ และ   

ประเมนิความเหมาะสมของราคาตลาดของหลกัทรพัย ์

2.22 ระบุปัจจยัต่างๆ ทีสง่ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของเสน้ SML 

2.23 อธบิายแนวคดิ ขอ้จาํกดั รวมทังเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของกลุม่หลกัทรพัยด์ว้ยอตัราผลตอบแทนปรบัคา่ความเสยีง

ของกลุม่หลกัทรพัยโ์ดยใช ้Sharpe Model, Treynor Model และ Jensen Model 

บทที 3: การวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพืนฐานและปัจจยัทางเทคนคิ 

3.1 อธบิายความหมายและความสาํคญัของการวเิคราะห์เศรษฐกจิทมีนัียต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์และสามารถระบุ

เป้าหมายหลกัของการบรหิารเศรษฐกจิประเทศ 

3.2 จาํแนกความแตกต่างของการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกจิระหว่างการดาํเนินนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั รวมทงั 

สามารถเชอืมโยงผลกระทบของการดาํเนินนโยบายดงักล่าวทมีผีลต่อเศรษฐกจิและการตดัสนิใจลงทุน 

3.3 อธบิายความหมาย และสามารถเชอืมโยงผลกระทบของตวัแปรทางเศรษฐกจิต่าง ๆ ทสีาํคญัทมีตี่อทศิทางการเตบิโตของ

เศรษฐกจิและภาวะการลงทุน 

3.4 อธบิายลกัษณะ และความแตกต่างของวฏัจกัรเศรษฐกจิในแต่ละช่วง รวมทงัเชอืมโยงวฏัจกัรเศรษฐกจิกบัผลตอบแทนของ

หลกัทรพัย ์

3.5 อธบิายความหมายของดชันีทใีชใ้นการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และจาํแนกความแตกต่างของดชันีชนํีาเศรษฐกจิ ดชันี

พอ้งเศรษฐกจิ และดชันีชตีามเศรษฐกจิ 

3.6 อธบิายความหมาย และความสําคญัของการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมทมีตี่อการตดัสนิใจลงทุน 

3.7 เชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างวฏัจกัรเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม รวมทงั จาํแนกประเภทอุตสาหกรรมทมีกีารเตบิโตสงูกว่า

การเตบิโตของเศรษฐกจิ เตบิโตระดบัเดยีวกบัเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมทไีม่ตกตําตามเศรษฐกจิ 

3.8 ประยุกตใ์ชแ้นวคดิการวเิคราะหว์ฏัจกัรเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมเพอืใชป้ระกอบการใหค้าํแนะนําลงทุนทเีหมาะสมในแต่ละ

ช่วงของวงจรเศรษฐกจิ 

3.9 เชอืมโยงผลกระทบของการเปลยีนแปลงทงัในประเทศและต่างประเทศทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม กฎระเบยีบ และ

เทคโนโลยทีมีผีลต่ออุตสาหกรรม 

3.10 อธบิายลกัษณะของอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงวงจรชวีติ และจาํแนกความแตกต่างของวงจรชวีติอุตสาหกรรมในแต่ละช่วง  

3.11 ประยุกตใ์ชว้งจรชวีติอุตสาหกรรมในการวเิคราะหเ์พอืการตดัสนิใจลงทุน 

3.12 อธบิายลกัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบูรณ์ และตลาดแขง่ขนัไม่สมบูรณ์ รวมทงัจําแนกความแตกต่างของตลาดแต่ละประเภท 
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3.13 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหโ์ครงสรา้งการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม และภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมรวมทงัระบุปัจจยัที

กําหนดการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม  

3.14 เชอืมโยงผลกระทบของภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทมีตี่อความน่าสนใจลงทุนในหลกัทรพัย ์

3.15 ระบุแหล่งขอ้มลูทใีชใ้นการตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 

3.16 อธบิายความหมายและความสาํคญัของการวเิคราะห์บรษิทัทมีนัียต่อการตดัสนิใจลงทุน  

3.17 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ โดยใช ้SWOT Analysis และการวเิคราะหก์ลยุทธก์ารแขง่ขนัของบรษิทั 

รวมทงั จาํแนกความแตกต่างของกลยุทธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน (cost leadership) กลยทุธส์รา้งความแตกต่าง (differentiation) 

และกลยุทธก์ารเจาะตลาดเฉพาะส่วน (niche market)  

3.18 อธบิายความหมายและวตัถุประสงคข์องงบการเงนิแต่ละประเภท รวมทงั ระบุประโยชน์ของการวเิคราะหง์บการเงนิทมีนัีย

ต่อการวเิคราะห์เพอืการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

3.19 อธบิายแนวคดิการวเิคราะหง์บการเงนิโดยใช ้Common size และการวเิคราะหแ์นวโน้มเพอืประกอบการตดัสนิใจลงทุนใน

หลกัทรพัย ์ 

3.20 เลอืกใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิทใีชใ้นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการดาํเนินงานแต่ละดา้นของบรษิทัได้อย่างเหมาะสม  

3.21 ตคีวามและประยุกตใ์ชต้วัเลขทางการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิส่วนทสีาํคญั เพอืใชป้ระกอบการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ

ลงทุนในหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3.22 ระบุขอ้จาํกดัของการวเิคราะหง์บการเงนิและการใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิเพอืประกอบการวเิคราะหเ์พอืตดัสนิใจลงทุนใน

หลกัทรพัย ์

3.23 ระบุแหล่งขอ้มลูทใีชใ้นการตดิตามความสามารถในการประกอบธุรกจิของบรษิทั  

3.24 อธบิายความหมายและความสาํคญัของการลงทุนทคีาํนึงถงึความยงัยนืทมีนัียต่อการตดัสนิใจลงทุน 

3.25 อธบิายแนวคดิทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนทคีาํนึงถงึความยงัยนื 

3.26 อธบิายความหมายและหลกัการของการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์โดยใชปั้จจยัทางเทคนิค ตลอดจนขอ้สมมตฐิานในการวเิคราะห์

หลกัทรพัยท์างเทคนิค  

3.27 ระบุประโยชน์และขอ้จาํกดัของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิค เพอืหาจงัหวะการซอืขายหลกัทรพัย ์  

3.28 อธบิายลกัษณะขอ้มลูทนํีามาใชว้เิคราะห์ทางเทคนิค รวมทงัจาํแนกลกัษณะทสีาํคญัของแผนภมูริาคาหลกัทรพัยแ์ต่ละ

ประเภท 

3.29 อธบิายแนวคดิของการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัทางเทคนิคโดยใชท้ฤษฎดีาว และขอ้จาํกดัของทฤษฎดีาว  

3.30 จาํแนกลกัษณะของแนวโน้มและเสน้แนวโน้มการเคลอืนไหวของราคาหลกัทรพัย์ ไดแ้ก่ แนวโน้มขนึ แนวโน้มลง แนวโน้ม

การแกว่งตวั  

3.31 ตคีวามและประยุกตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหแ์นวรบัและแนวต้าน เพอืประกอบการใหค้าํแนะนําการลงทุนในหลกัทรพัย ์
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บทที  ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทีไม่มีความซบัซ้อน (Plain Products) และการประเมินมลูค่า 

4.1 อธบิายความสาํคญัของตราสารทุนทมีตี่อกจิการในดา้นการระดมทุน 

4.2 อธบิายและจาํแนกลกัษณะสําคญัของตราสารทุนทสีามารถใชใ้นการระดมทุน ไดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

4.3 อธบิายถงึรูปแบบของผลตอบแทนและความเสยีงของการลงทุนในตราสารทุน 

4.4 อธบิายและจาํแนกความเสยีงแต่ละประเภททเีกดิจากการลงทุนในตราสารทุน 

4.5 อธบิายประเภทของตลาดซอืขายตราสารทุน 

4.6 อธบิายลกัษณะของการซอืขายในตลาดตราสารทนุ 

4.7 อธบิายรปูแบบของการซอืขายในตลาดซอืขายตราสารทุน 

4.8 อธบิายบทบาทของผูเ้กยีวขอ้งต่างๆ ในตลาดซอืขายตราสารทุน 

4.9 อธบิายประโยชน์และคุณสมบตัขิองการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

4.10 อธบิายความหมายของมลูค่า (value) และเชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่ากบัราคา 

4.11 อธบิาย corporate action ชนิดต่าง ๆ และผลกระทบทมีตี่อมูลค่าของหุน้สามญั 

4.12 อธบิายความสาํคญัของการประเมนิมลูค่า 

4.13 อธบิายปัจจยัในการกําหนดมลูคา่หุน้สามญั 

4.14 อธบิายภาพรวมเกยีวกบัแนวทางการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิปีระเมนิจากสนิทรพัย ์วธิสีมัพทัธ ์และวธิคีดิลดเงนิปัน

ผล 

4.15 อธบิายความเหมาะสมและขอ้จาํกดัของการประเมนิมลูค่าหุน้สามญัดว้ยวธิปีระเมนิจากสนิทรพัย ์ 

วธิสีมัพทัธ ์และวธิคีดิลดเงนิปันผล 

4.16 อธบิายความหมาย ประโยชน์ และขอ้จาํกดัของกลยทุธก์ารลงทนุเชงิรุกและเชงิรบั   

4.17 อธบิายหลกัการและวตัถุประสงคข์องการใชก้ลยุทธก์ารลงทุนในหุน้สามญัแต่ละรปูแบบ 

4.18 อธบิายความสาํคญัของตราสารทเีกยีวเนืองกบัตราสารทุน (equity-linked product) 

4.19 จาํแนกประเภทและลกัษณะของ equity-linked product ทซีอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4.20 อธบิายแนวคดิ องคป์ระกอบ และวธิกีารวเิคราะหม์ลูค่าใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยใชอ้ตัราส่วนต่างๆ รวมทงัสามารถ

ประยุกตใ์ชค้่าอตัราส่วนต่างๆ เพอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

4.21 อธบิายความสมัพนัธข์องปัจจยัทมีผีลกระทบต่อมลูค่าใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์

4.22 อธบิายผลตอบแทนและความเสยีงของการลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์

4.23 คาํนวณมลูค่าของวอแรนทโ์ดยอาศยัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของมูลค่าวอแรนทแ์ละส่วนเกนิราคา 

4.24 วเิคราะหร์าคาวอแรนทโ์ดยใชอ้ตัราส่วนประเภทต่าง ๆ 

4.25 อธบิายรปูแบบกลยทุธก์ารลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์

4.26 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(warrant) และใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(derivative warrant) 

4.27 อธบิายลกัษณะตราสาร ความสาํคญั และเหตุผลทตีอ้งมใีบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (non-

voting depository receipt : NVDR) 

4.28 อธบิายลกัษณะตราสาร ความสาํคญั และเหตุผลทตีอ้งมใีบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทเีกดิจากหลกัทรพัยอ์้างองิ 

(depository receipt : DR) 

4.29 อธบิายลกัษณะตราสาร ความสาํคญัและเหตุผลทตีอ้งมใีบแสดงสทิธใินการซอืหุน้เพมิทุนทโีอนสทิธไิด ้(transferable 

subscription rights : TSR) 

4.30 อธบิายโครงสรา้งและกระบวนการซอืขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.31 อธบิายขนัตอนการซอืขายผ่านระบบซอืขายหลกัทรพัย ์

4.32 อธบิายวธิกีาร และหลกัเกณฑ์ในการซอืขายหลกัทรพัยใ์นแต่ละวธิ ี

4.33 อธบิายช่วงเวลาทาํการซอืขายและการซอืขายนอกเวลาทาํการ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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4.34 อธบิายหลกัการคาํนวณหาราคาเปิด – ปิดของหลกัทรพัย ์

4.35 อธบิายหลกัการกําหนดหน่วยซอืขาย ชว่งห่างของราคา และการคาํนวณราคาซอืขายสูงสุด-ตําสุดของตราสารทุน 

4.36 อธบิาย และจาํแนกความหมายของการขนึเครอืงหมายประกอบการซอืขายต่างๆ  

4.37 อธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑ์ของการหยุดซอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นกรณีชวัคราว และแนวทางดาํเนินการกรณีทรีะบบ

การซอืขายหลกัทรพัยข์ดัขอ้ง 

4.38 อธบิายความสาํคญัและหลกัการของการกํากบัดแูลการซอืขาย 

4.39 อธบิายความหมายของการซอืขายทไีม่เป็นธรรม และสามารถจาํแนกลกัษณะของการซอืขายทไีม่เป็นธรรม 

4.40 อธบิายกระบวนการตรวจสอบการซือขายและบทลงโทษ 

4.41 อธบิายช่องทางในการรบัรายงานสารสนเทศต่างๆ ขอ้มลูขา่วสารทเีกยีวขอ้งกบัการซอืขายหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัจดทะเบยีน 

4.42 อธบิายความหมายของดชันีราคาประเภทต่างๆ 

4.43 จาํแนกกลุ่มดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4.44 อธบิายความสาํคญั และแนวทางของการจดัหมวดอุตสาหกรรมและหมวดธุรกจิในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

4.45 อธบิายการใชป้ระโยชน์ของดชันีราคาประเภทต่างๆ 

4.46 อธบิายหลกัเกณฑ์ในการเลอืกและการคาํนวณดชันีราคาประเภทต่างๆ 

4.47 อธบิายความสาํคญัและลกัษณะขององค์ประกอบในบทวเิคราะหท์ดี ี

4.48 อธบิายแนวคดิและความสาํคญัของการระดมทุนจากแหล่งหนี 

4.49 อธบิายบทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี 

4.50 อธบิายความหมาย ความสําคญั และประโยชน์ของการลงทุนในตราสารหนี 

4.51 อธบิายความหมายและความสาํคญัของตราสารหนี 

4.52 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตราสารหนีและตราสารทุน 

4.53 อธบิายคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของตราสารหนี 

4.54 อธบิายลกัษณะและสามารถจาํแนกความแตกต่างของตราสารหนีแต่ละประเภท 

4.55 เชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่ากบัราคาของตราสารหนี 

4.56 อธบิายแนวคดิการประเมนิมลูคา่ของตราสารหนี  

4.57 อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนกบัราคาตราสารหนี 

4.58 คาํนวนมลูค่าตราสารหนีทมีกีารชาํระดอกเบยี (Coupon Bond)  

4.59 คาํนวนมลูค่าตราสารหนีทไีมม่กีารชาํระดอกเบยี (Zero Coupon Bond)  

4.60 อธบิายแนวคดิและสามารถคํานวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีแบบต่างๆ  

4.61 อธบิายผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ทมีตี่อราคาของตราสารหนี  

4.62 เชอืมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ ทมีตี่อผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี  

4.63 อธบิายความหมายและประโยชน์ของเสน้อตัราผลตอบแทน 

4.64 จาํแนกลกัษณะของเสน้อตัราผลตอบแทนแบบต่าง ๆ 

4.65 ประยุกตใ์ชเ้สน้อตัราผลตอบแทนประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

4.66 อธบิายความหมายและสามารถจาํแนกประเภทความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารหนี  

4.67 อธบิายแนวคดิและประโยชน์ของการประเมนิความเสยีงของตราสารหนีในดา้นต่าง ๆ  

4.68 อธบิายแนวคดิและจาํแนกการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืของตราสารหนีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื 

4.69 อธบิายความหมายอนัดบัเครดติของตราสารหนี 

4.70 อธบิายความหมาย ลกัษณะ และขอ้จาํกดั ของดเูรชนั 

4.71 อธบิายความสมัพนัธข์องปัจจยัต่าง ๆ ทมีผีลกระทบต่อค่าดเูรชนั 

4.72 ประยุกตใ์ชด้เูรชนัประกอบการตดัสนิใจลงทุนในตราสารหนี 

4.73 อธบิายถงึลกัษณะและความเสยีงของตวัแลกเงนิ 
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4.74 อธบิายความแตกต่างระหว่างตวัแลกเงนิและหุน้กู ้

4.75 อธบิายประโยชน์ของตราสารหนีทมีตี่อการกระจายความเสยีงในพอรต์การลงทุน 

4.76 อธบิายกระบวนการออกและการจดัจาํหน่ายตราสารหนีภาครฐั 

4.77 อธบิายกระบวนการและขนัตอนในการออกและเสนอขายตราสารหนีภาคเอกชน 

4.78 อธบิายลกัษณะ ขนัตอนและกลไกการซอืขายตราสารหนใีนตลาดทมีกีารซอืขายลกัษณะตดิต่อกนัเอง (OTC) 

4.79 อธบิายกลไกการซอืขายตราสารหนีในตลาดรองทมีกีารซอืขายอย่างเป็นทางการ (TBX)   

4.80 อธบิายลกัษณะและกลไกของตลาดซอืคนืตราสารหนี  

4.81 จาํแนกประเภทผูท้มีส่ีวนเกยีวขอ้งในตลาดตราสารหนี  

4.82 อธบิายลกัษณะและประโยชน์ของดชันีตราสารหนี 

4.83 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของดชันีตราสารหนีแบบต่างๆ  

4.84 อธบิายลกัษณะและประโยชน์ของดชันีตราสารหนี 

4.85 อธบิายวธิกีารอ่านและใชป้ระโยชน์จากหนังสอืชชีวน 

4.86 ระบุแหล่งขอ้มลูทคีวรตดิตามเกยีวกบัตราสารหนี 

4.87 ประยุกตใ์ชข้อ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารหนีประกอบการใหค้าํแนะนําการลงทุน 

4.88 อธบิายเกยีวกบัประเภทของเงนิไดจ้ากการลงทุนในตราสารหนีทตีอ้งเสยีภาษ ี

4.89 คาํนวณภาระภาษจีากการลงทุนในตราสารหนี 

4.90 จาํแนกความแตกต่างระหว่างภาระภาษขีองผูล้งทุนในประเทศกบัต่างประเทศได ้

4.91 อธบิายความหมายของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วย (NAV) 

4.92 อธบิายความสาํคญัและประโยชน์ของกองทุนรวมทมีตี่อระบบเศรษฐกจิ ตลาดการเงนิ และผูล้งทุน 

4.93 เปรยีบเทยีบขอ้ด ีและขอ้จาํกดัของการลงทุนในกองทุนรวม 

4.94 อธบิายกระบวนการจดัตงักองทุนรวม กระบวนการทาํงาน และการเสนอขายหน่วยลงทุนทงัในการเสนอขายครงัแรกและ

การเสนอขายภายหลงั 

4.95 อธบิายความสาํคญัของการจดัทาํหนังสอืส่วนชชีวนโครงการ และสามารถจาํแนกองคป์ระกอบสาํคญัของหนังสอืส่วนชชีวน

โครงการ  

4.96 อธบิายวธิแีละจาํแนกความแตกต่างของการบรหิารการลงทุนของกองทุนรวมทงั Active Management และ Passive 

Management 

4.97 อธบิายความหมายและความแตกต่างระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 

4.98 อธบิายและจาํแนกลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสยีงของกองทุนรวมแต่ละประเภท ตามนโยบายการลงทนุและประเภท

ทรพัยส์นิทลีงทุน 

4.99 อธบิายและจาํแนกลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสยีงของกองทุนรวมทแีบง่ตามลกัษณะพเิศษ  

4.100 อธบิายความหมายและจาํแนกความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภท Freehold กบั Leasehold 

4.101 จาํแนกความแตกต่างของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และกองทุนรวม

โครงสรา้งพนืฐาน 

4.102 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม LTF และ RMF 

4.103 อธบิายลกัษณะ ผลตอบแทนและความเสยีงของกองทุนรวมทมีนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ 

4.104 จาํแนกไดว้า่กองทุนรวมแต่ละประเภท เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 

4.105 จาํแนกความแตกต่างของกองทนุรวมทจี่ายเงนิปันผลและไมจ่่ายเงนิปันผล รวมถงึขอ้ดขีอ้เสยีของการเลอืกกองทุนรวมที

จ่ายเงนิปันผลและไมจ่่ายเงนิปันผล 

4.106 อธบิายรปูแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

4.107 คาํนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในกองทนุรวม 

4.108 อธบิายถงึทมีามลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย (NAV) และประยุกตใ์ชม้ลูค่า NAV ประกอบการใหค้าํแนะนําการลงทุน 
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4.109 อธบิายความหมายของความเสยีงและสามารถจาํแนกประเภทความเสยีงจากการลงทุนในกองทุนรวม 

4.110 อธบิายแนวคดิการใชเ้กณฑอ์้างองิมาตรฐาน (benchmark) ในการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานกองทุนทมีนีโยบายการ

บรหิารกองทุนแบบเชงิรุก (active management) และแบบเชงิรบั (passive management) 

4.111 จาํแนกเกณฑ์อา้งองิมาตรฐานทเีหมาะสมกบักองทุนรวมแต่ละประเภท 

4.112 อธบิายหลกัการในการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนโดยใชม้าตรวดัผลการดาํเนินงานตามแบบจาํลอง Sharpe ratio , 

Tracking error และ Information ratio  

4.113 อธบิายแนวคดิการจดัอนัดบักองทุนรวมตามรปูแบบของ Morningstar risk-adjusted return 

4.114 อธบิายความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ ทใีชใ้นการพจิารณาซอืขายกองทุน 

4.115 อธบิายแนวทางในการตดัสนิใจซอืขายกองทุนรวม โดยพจิารณาจากปัจจยัทเีกยีวขอ้งต่างๆ 

4.116 ระบุและจาํแนกประเภทค่าใชจ้่ายทเีรยีกเกบ็จากกองทุน และค่าใชจ้่ายทเีรยีกเกบ็จากผูล้งทุน 

4.117 ระบุปัจจยัส่วนบุคคลทส่ีงผลต่อการพจิารณาซอืขายกองทุน 

4.118 ประยุกตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหปั์จจยัทเีกยีวขอ้งประกอบการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม 

4.119 อธบิายและจาํแนกเหตุผลของการปรบัพอรต์การลงทุน 

4.120 อธบิายแนวคดิ จาํแนก และประยุกตใ์ชก้ลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละกลยทุธ ์(Timing the Market, Dollar-Cost 

Averaging, The Combined Method, Core & Satellite)  

4.121 อธบิายความสาํคญัและสามารถจําแนกรายละเอยีดของแหล่งขอ้มลูเพอืการซอืขายกองทุนรวมแต่ละประเภท 

4.122 อธบิายเกยีวกบัภาษีทเีกยีวขอ้ง เงอืนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนแต่ละประเภท  

4.123 อธบิายเงอืนไขและสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกองทุนรวม LTF และ RMF 
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บทที 5 ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทีมีความเสยีงสงู หรือความซบัซ้อน (Complex Product) 

5.1 อธบิายและจาํแนกลกัษณะของตราสารหนีทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นอนัเนืองมาจากการมลีกัษณะคลา้ยตราสาร

ทุน มอีนุพนัธแ์ฝง และมคีวามเสยีงสงูจากการไม่ไดจ้ดัอนัดบัเครดติหรอืมอีนัดบัเครดติตํากว่าระดบัทสีามารถลงทุน 

5.2 จาํแนกความแตกต่างของตราสารหนีทวัไปกบัตราสารหนีทคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

5.3 อธบิายรปูแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท  

5.4 คาํนวณหาผลตอบแทน (payoff) จากการลงทุนในตราสารหนีทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 

5.5 อธบิายประเภทความเสยีงของตราสารหนีทมีคีวามเสยีงสูงหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท  

5.6 เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนและความเสยีงจากการลงทนุในตราสารหนีทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซ้อนแต่ละ

ประเภท  

5.7 เปรยีบเทยีบลกัษณะของตราสารหนีทวัไปกบัตราสารหนทีมีอีนุพนัธแ์ฝง 

5.8 ระบุความแตกต่างระหว่างหุน้กูอ้นุพนัธก์บัตราสารหนีทมีอีนุพนัธแ์ฝงประเภทอนืๆ ได ้

5.9 วเิคราะหผ์ลตอบแทนและเงนิตน้ทคีาดว่าจะไดร้บัคนืจากการลงทุนในตราสารหนีทมีอีนุพนัธแ์ฝงแต่ละประเภท 

5.10 อธบิายความหมายและสามารถตคีวามอนัดบัเครดติแต่ละอนัดบั  

5.11 อธบิายและตคีวามของ credit spread ของการลงทุนในตราสารหนี 

5.12 เปรยีบเทยีบผลกระทบทมีตี่อราคาตราสารหนีดอ้ยสทิธกิบัราคาตราสารหนีทวัไป เมอือตัราดอกเบยีตลาดเปลยีน 

5.13 ตตีวามระดบัการยอมรบัความเสยีงของผูล้งทุน เพอืเลอืกตราสารหนีทเีหมาะสมได ้

5.14 อธบิายลกัษณะพนืฐานของกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 

5.15 จาํแนกประเภทของกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

5.16 อธบิายลกัษณะพนืฐาน ผลตอบแทนและความเสยีงของตราสารและผลติภณัฑ์การลงทุนทอียู่ในขอบเขตการลงทุนของ

กองทุนรวมซงึมคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นสามารถลงทุนได ้

5.17 คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

5.18 อธบิายและจาํแนกประเภทความเสยีงของกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 

5.19 ใหค้าํแนะนําในกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซ้อนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทนุ 

5.20 อธบิายประโยชน์ ขอ้จาํกดั และขอ้ควรพจิารณาของการลงทุนในกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละ

ประเภท 

5.21 อธบิายแนวทางการใหค้าํแนะนําลงทุนในตราสารหนีและกองทนุรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

5.22 อธบิายกระบวนการใหค้ําแนะนําการลงทุนในตราสารหนีและกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นใหก้บัผูล้งทุน

ได ้

5.23 อธบิายช่องทางการลงทุนและแหล่งขอ้มูลทใีชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 

5.24 ประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัใินการใหค้าํแนะนําการลงทุนในตราสารหนีและกองทุนรวมทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซ้อน 
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บทที 6 การลงทุนทางเลือกและการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1 อธบิายและจาํแนกความแตกต่างของช่องทางการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศในแต่ละช่องทาง 

6.2 อธบิายบทบาทและหน้าทขีองผูเ้กยีวขอ้งในการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

6.3 อธบิายเหตุผลทพีจิารณาหลกัทรพัยต์่างประเทศเป็นส่วนหนึงของกลุ่มหลกัทรพัย ์

6.4 อธบิายถงึผลตอบแทนและความเสยีงต่างๆ ของการลงทุนในต่างประเทศ  

6.5 อธบิายและจาํแนกประเภทความเสยีงของการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.6 อธบิายแนวทางการบรหิารความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

6.7 อธบิายความหมายของอตัราแลกเปลยีน และจําแนกปัจจยักําหนดอุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิตราต่างประเทศ  

6.8 อธบิายและตคีวามการเปลยีนแปลงค่าของอตัราแลกเปลยีน  

6.9 อธบิายหลกัการจดัสรรวงเงนิการซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.10 จาํแนกประเภทหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศท ีก.ล.ต. อนุญาตใหล้งทุน  

6.11 อธบิายและจาํแนกปัจจยัอนืๆ ทตีอ้งคาํนึงถงึในการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.12 อธบิายและจาํแนกทางเลอืกการลงทุนต่างๆ และอธบิายความแตกต่างของการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยก์บัทางเลอืกการ

ลงทุนอนืๆ 

6.13 อธบิายขอ้ไดเ้ปรยีบและขอ้เสยีเปรยีบของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์  

6.14 อธบิายและจาํแนกประเภทของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน  

6.15 อธบิายและจาํแนกรปูแบบการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์  

6.16 อธบิายปัจจยัในการวเิคราะหอ์สงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 

6.17 อธบิายปัจจยัในการกําหนดราคาอสงัหารมิทรพัย ์

6.18 อธบิายผลตอบแทนและความเสยีงจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์  

6.19 อธบิายแนวคดิในการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์  

6.20 อธบิายและคาํนวณราคาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 

6.21 อธบิายและคาํนวณราคาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยวธิ ีIncome Capitalization 

6.22 อธบิายและคาํนวณราคาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยวธิใีชต้วัคณูค่าเช่า 

6.23 อธบิายและคาํนวณราคาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยวธิตี้นทุนทดแทน 

6.24 อธบิายแนวคดิทมีาของการลงทนุในทองคาํ    

6.25 อธบิายมาตรฐานของทองคาํ  

6.26 อธบิายลกัษณะการใชท้องคาํในปัจจบุนั  

6.27 อธบิายปัจจยัทกีําหนดราคาทองคาํ  

6.28 อธบิายประโยชน์ของการลงทุนในทองคํา  

6.29 อธบิายรปูแบบการลงทุนในทองคํา 

6.30 อธบิายความเสยีงจากการลงทุนในทองคาํ 

6.31 อธบิายผลตอบแทนทไีดร้บัจากการลงทุนในทองคํา  

6.32 อธบิายแนวคดิการลงทุนใน Hedge fund  

6.33 อธบิายจุดกําเนิดและพฒันาการของ Hedge Fund และทมีาในการใชค้าํว่า “Hedge”  

6.34 อธบิายและจาํแนกบรษิทัและผูท้เีกยีวขอ้งกบั Hedge fund  

6.35 อธบิายและจาํแนกประเภทของ Hedge Fund   

6.36 อธบิายวธิกีารบรหิารและการจดัการ Hedge Fund  

6.37 อธบิายกลยุทธก์ารลงทุนของ Hedge fund  

6.38 อธบิายตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ Hedge fund  

6.39 อธบิายผลตอบแทนจากการลงทนุใน Hedge fund  
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6.40 อธบิายความเสยีงจากการลงทุนใน Hedge fund 

6.41 อธบิายสงิทตีอ้งพจิารณาในการลงทุนใน Hedge fund  

6.42 อธบิายความหมายของ ETF  

6.43 อธบิายโครงสรา้งและลกัษณะสําคญัของ ETF  

6.44 อธบิายประเภทของกองทุน ETF  

6.45 อธบิายประโยชน์ของกองทุน ETF  

6.46 อธบิายภาพรวมของกองทุน ETF ในประเทศไทย  

6.47 อธบิายขนัตอนการดาํเนินงานของ ETF  

6.48 อธบิายผูท้เีกยีวขอ้งในกองทุน ETF ในประเทศไทย 

6.49 อธบิายผลตอบแทนจากการลงทนุใน ETF  

6.50 อธบิายความแตกต่างระหว่ากองทุน ETF กบักองทุนอนื  

6.51 อธบิายจุดอ่อนและขอ้เสยีเปรยีบของ ETF เมอืเทยีบกบักองทุนรวมทวัไป 

6.52 อธบิายความเสยีงจากการลงทุนใน ETF 
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หลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที 2 การวางแผนการลงทุน 
หมวดที 2 สญัญาซือขายล่วงหน้า 

 

บทที 7 สญัญาซือขายล่วงหน้า 

7.1 อธบิายลกัษณะพนืฐานทสีาํคญัของสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.2 อธบิายลกัษณะและจาํแนกประเภทของสญัญาซือขายล่วงหน้าแบบพนัธะผกูพนัและแบบสทิธเิรยีกรอ้ง 

7.3 จาํแนกประเภทของสนิคา้อา้งองิในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.4 อธบิายลกัษณะพนืฐานของสนิทรพัยท์นํีามาใชเ้ป็นสนิคา้อ้างองิในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.5 อธบิายนิยามความสาํคญัและปัจจยัทส่ีงผลกระทบต่อมลูค่าสนิคา้12อา้งองิแต่ละประเภท  

7.6 อธบิายประโยชน์ ความเสยีง และขอ้ควรระวงัของการใชส้ญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.7 อธบิายหลกัการทาํอาบทิราจ (arbitrage) และกฏของราคาเดยีว (law of one price)    

7.8 อธบิายตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้าทเีป็นทางการและทมีลีกัษณะตดิต่อกนัเอง  

7.9 อธบิายพฒันาการของตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้าของไทยและต่างประเทศ 

7.10 ธุรกรรมทมีกีารซอืขายในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้าของไทย 

7.11 อธบิายบทบาทหน้าทขีองผูม้สีว่นเกยีวขอ้งในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.12 เชอืมโยงความสมัพนัธข์องสํานักหกับญัชใีนฐานะทเีป็นคู่สญัญาใหก้บัผูซ้อืและผูข้าย 

7.13 จาํแนกประเภทและลกัษณะของผูล้งทุนแต่ละประเภทในตลาดสญัญาซือขายล่วงหน้า 

7.14 อธบิายลกัษณะทสีาํคญัต่างๆ ของสญัญาฟิวเจอร์ส   

7.15 จาํแนกความแตกต่างระหว่างสญัญาฟิวเจอรส์กบัสญัญาฟอรเ์วร์ิด  

7.16 อธบิายแนวคดิในการกําหนดราคาสญัญาฟิวเจอรส์ตามหลกัการบรรจบกนัของราคา และแบบจาํลองต้นทุนการถอืครอง 

(Cost of Carry) 

7.17 อธบิายแนวคดิการกาํหนดราคาสญัญาฟิวเจอรส์เมอืมปีระโยชน์ทไีดร้บัจากการถอืครองสนิทรพัย ์ 

7.18 คาํนวณผลตอบแทนจากฐานะซอื(Long) และฐานะขาย (Short) ในสญัญาฟิวเจอรส์  

7.19 อธบิายความหมายของเบสสิ(Basis)และสเปรด(Spread)ของสญัญาฟิวเจอรส์ 

7.20 อธบิายสภาวการณ์ของตลาดแบบBackwardation/ Contango/ Normal Backwardation/Normal Contango  

7.21 อธบิายหลกัการประเมนิมลูค่าสญัญาฟิวเจอรแ์ต่ละประเภท  

7.22 อธบิายกลยุทธเ์พอืถวัความเสยีงกบัสญัญาฟิวเจอรส์ประเภทต่างๆ  

7.23 อธบิายกลยุทธเ์พอืเกง็กําไรกบัสญัญาฟิวเจอร์สประเภทต่างๆ  

7.24 อธบิายกลยุทธเ์พอืการทาํอาบทิราจกบัสญัญาฟิวเจอรส์ ประเภทต่างๆ  

7.25 อธบิายนิยามและลกัษณะของสญัญาออปชนั  

7.26 จาํแนกประเภทของออปชนั ตามลกัษณะของการใหส้ทิธ ิตามระยะเวลาทผีูซ้อืสามารถใชส้ทิธ ิและตามประเภทของสนิคา้

อ้างองิ  

7.27 อธบิายไดถ้งึสภาวะของสญัญาออปชนั  

7.28 อธบิายลกัษณะการใชส้ทิธ ิการไม่ใชส้ทิธ ิและการลา้งฐานะของสญัญาออปชนั 

7.29 อธบิายหลกัการคาํนวณผลตอบแทนการมฐีานะซอืคอล ขายคอล ซอืพุท ขายพทุ ของสญัญาออปชนั 

7.30 อธบิายลกัษณะของสญัญาออปชนับนสนิทรพัยอ์า้งองิประเภทตา่งๆ  

7.31 ระบุปัจจยัพนืฐานในการกําหนดราคาและอธบิายปัจจยัต่างๆทมีผีลกระทบต่อราคาสญัญาออปชนั  

7.32 อธบิายขอบเขตบนและขอบเขตล่างของสญัญาออปชนั 

7.33 อธบิายหลกัการพนืฐานในการกาํหนดราคาสญัญาออปชนั 

7.34 อธบิายรปูแบบกลยทุธก์ารซอืขายสญัญาออปชนัเพอืถวัความเสยีง 

7.35 อธบิายรปูแบบกลยทุธก์ารซอืขายสญัญาออปชนัเพอืเกง็กําไร 
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7.36 อธบิายรปูแบบกลยทุธก์ารซอืขายสญัญาออปชนัเพอืทาํอาบทิราจ 

7.37 อธบิายกระบวนการและเชอืมโยงผูม้สี่วนเกยีวขอ้งในการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.38 อธบิายรปูแบบการจบัคู่คําสงัซอืขายแบบ Electronic Trading Transaction และแบบ Block Trading Transaction  

7.39 อธบิายความหมายและสามารถเลอืกใชค้าํสงัซอืขายแต่ละประเภท 

7.40 อธบิายกระบวนการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้าทเีปิดซอืขายในช่วงเวลากลางคนื  

7.41 อธบิายลกัษณะของหลกัประกนัแต่ละประเภททสีมาชกิ(Broker) เรยีกเกบ็จากลูกคา้   

7.42 อธบิายกระบวนการปรบัมลูค่าตามราคาตลาด  

7.43 อธบิายกระบวนการเรยีกหลกัประกนัเพมิเตมิ(Call Margin) กรณหีลกัประกนัปรบัตวัลดลงตํากว่าระดบัทกีําหนด 

7.44 อธบิายกระบวนการชาํระราคาระหว่างสมาชกิกบัลูกคา้  

7.45 อธบิายลกัษณะการส่งมอบสนิคา้จรงิ(Physical Delivery) และสง่มอบส่วนต่างเงนิสด(Cash delivery) 

7.46 อธบิายลกัษณะการรายงานสรุปการซอืขายระหว่างวนัและ ณ สนิวนัของตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.47 อธบิายวตัถุประสงค์ และสาระสาํคญัในการกํากบัดแูลธุรกจิสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.48 อธบิายแนวปฏบิตัใินการขายและการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ์สญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.49 อธบิายแนวทางปฏบิตัใินการดแูลรกัษาทรพัยส์นิของลูกคา้และการเรยีกและวางหลกัประกนัเพอืลดความเสยีงทลูีกคา้จะไม่

ปฏบิตัติามสญัญา 

7.50 อธบิายความหมาย และจาํแนกการกระทาํทไีม่เป็นธรรมเกยีวกบัการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.51 อธบิายบทกําหนดโทษของการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกยีวกบัการซอืขายสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้า 

7.52 อธบิายเหตุผลและความสาํคญัของการกําหนดมาตรฐานของสญัญาซือขายล่วงหน้า  

7.53 จาํแนกประเภทของสนิคา้อา้งองิทซีอืขายในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.54 อธบิายความหมายและความสาํคญัของลกัษณะมาตรฐานของสญัญา 

7.55 อธบิายสญัลกัษณ์ ชอืย่อทใีชใ้นการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.56 อธบิายตวัคณูดชันขีองสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.57 อธบิายราคาทใีชใ้นการชําระราคาของสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.58 อธบิายช่วงราคาเสนอซอืขายขนัตําของสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.59 อธบิายการเปลยีนแปลงราคาซอืขายสงูสุดในแต่ละวนัของสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.60 อธบิายช่วงเวลาการซอืขายของสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

7.61 อธบิายวนัซอืขายวนัสุดทา้ยของสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.62 อธบิายราคาทใีชใ้นการชําระราคาของสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.63 อธบิายจาํนวนการถอืครองสูงสุดของสญัญาซอืขายล่วงหน้า   

7.64 อธบิายวธิกีารส่งมอบและชาํระราคาของสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.65 อธบิายค่าธรรมเนียมในการซือขายและชาํระราคาสญัญาซอืขายล่วงหน้า  

7.66 อธบิายและจาํแนกลกัษณะมาตรฐาน เงอืนไขสญัญาตามประเภทของสญัญาซอืขายล่วงหน้าต่างๆ ได ้ 
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หลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที 2 การวางแผนการลงทุน 
หมวดที 3 การวางแผนการลงทุน 

บทที 8 การจดัสรรสินทรพัยล์งทุน  

8.1. อธบิายแนวคดิเบอืงต้นในการจดัสรรเงนิลงทุน 

8.2. อธบิายขนัตอนของกระบวนการจดัสรรเงนิลงทุน 

8.3. อธบิายแนวทางในการคํานวณหาอตัราผลตอบแทนและความเสยีงทคีาดว่าจะเกดิขนึในการลงทนุ พรอ้มทงัระบุขอ้ดแีละ

ขอ้จาํกดัของแต่ละแนวทาง 

8.4. คาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

8.5. คาํนวณความแปรปรวนและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานจากการลงทุน 

8.6. คาํนวณสมัประสทิธคิวามแปรปรวนของกลุ่มหลกัทรพัย ์

8.7. อธบิายแนวคดิในการประเมนิระดบัการยอมรบัความเสยีงของผูร้บัคาํปรกึษา 

8.8. อธบิายแนวทางในการจดัสรรเงนิลงทุน 

8.9. แนะนําพอรต์การลงทุนทเีหมาะสมของผูร้บัคาํปรกึษา 

8.10. แนะนําการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องผูร้บัคาํปรกึษาจากการวเิคราะหปั์จจยัพนืฐาน 

8.11. อธบิายแนวคดิในการคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์ขา้สู่กลุ่มหลกัทรพัย ์

8.12. อธบิายความหมายและความสาํคญัของนโยบายการลงทุน 

8.13. ระบุปัจจยัสาํคญัทเีกยีวขอ้งในการตดัสนิใจจดัสรรเงนิลงทุนทคีวรระบุในนโยบายการลงทุน 

8.14. ส่วนประกอบของนโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.15. สามารถจดัทาํนโยบายการลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.16. อธบิายแนวทางการปรบัเปลยีน IPS ตามสถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไป 
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บทที 9: กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลกัทรพัย ์

9.1. อธบิายแนวคดิเบอืงต้นเกยีวกบัการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์

9.2. อธบิายแนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์

9.3. อธบิายแนวคดิเบอืงต้นเกยีวกบักลยุทธใ์นการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย์เชงิรบัและเชงิรุก 

9.4. ระบุปัจจยัทคีวรพจิารณาประกอบการเลอืกกลยุทธใ์นการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์และแนะนํากลยุทธใ์นการบรหิารกลุ่ม

หลกัทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบัผูร้บัคาํปรกึษา 

9.5. แนะนําแนวทางในการบรหิารกลุม่หลกัทรพัยจ์ากความสามารถในการจบัจงัหวะการลงทุนและการคดัเลอืกหลกัทรพัยข์อง

ผูร้บัคาํปรกึษา 

9.6. อธบิายแนวคดิเบอืงต้นเกยีวกบัการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี 

9.7. อธบิายกลยุทธต์่างๆในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีเชงิรบั และประยุกตใ์ชใ้นการใหค้ําแนะนําการบรหิาร

กลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนีเชงิรบักบัผูร้บัคาํปรกึษา 

9.8. อธบิายกลยุทธต์่างๆในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีเชงิรุก และประยุกตใ์ชใ้นการใหค้าํแนะนําการบรหิาร

กลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารหนีเชงิรุกกบัผูร้บัคาํปรกึษา 

9.9. อธบิายแนวคดิของกลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย์ตราสารทุน 

9.10. อธบิายเปรยีบเทยีบวธิกีารต่างๆในการสรา้งพอรต์การบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย์ตราสารทุน 

9.11. อธบิายแนวทางและกลยุทธก์ารลงทุนต่างๆในการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยต์ราสารทุนเชงิรุก 
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บทที 10: การติดตามและปรบัปรงุกลุ่มหลกัทรพัย ์

10.1. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของมาตรวดัความเสยีงต่างๆ 

10.2. อธบิายความหมายและความสาํคญัของการวดัผลการดาํเนินงานของกลุ่มหลกัทรพัย ์การประเมนิผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มหลกัทรพัย ์และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของอตัราผลตอบแทนจากกลุม่หลกัทรพัย ์

10.3. วดัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย ์

10.4. ประเมนิผลการดาํเนินงานโดยใชม้าตรวดัของ Sharpe, Treynor, Jensen และ Treynor-Black 

10.5. วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของผลตอบแทนจากกลุ่มหลกัทรพัย ์

10.6. แนะนําการปรบัปรุงกลุ่มหลกัทรพัยใ์หเ้หมาะสมกบัผูร้บัคําปรกึษา 
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บทที 11 การบริหารความมงัคงัและการเงินเชิงพฤติกรรม 

11.1. อธบิายความหมายและขนัตอนต่างๆของกระบวนการบรหิารความมงัคงั (Wealth management process) 

11.2. อธบิายความหมายของกลุ่มหลกัทรพัย ์และเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์(Portfolio 

Management) และการบรหิารความมงัคงั (Wealth Management) 

11.3. อธบิายแนวคดิการบรหิารความมงัคงัอา้งองิเป้าหมาย (Goal based wealth management) 

11.4. อธบิายความแตกต่างระหว่างการธนาคารส่วนตวัและการบรหิารความมงัคงั (Private Banking VS. Wealth Management) 

11.5. จาํแนกกลุ่มบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัการใหบ้รกิารในการบรหิารความมงัคงั และเปรยีบเทยีบบทบาทหน้าทขีองนักวางแผน

การเงนิ (CFP) ทปีรกึษาการเงนิ (AFPT) ผูว้างแผนการลงทุน (IP) และผูแ้นะนําการลงทุน (IC) ในการบรหิารความมงัคงั 

11.6. อธบิายแนวคดิในการใหค้าํแนะนําในการบรหิารความมงัคงัทเีหมาะสมซงึมกีารคาํนึงถงึวตัถุประสงคแ์ละขอ้จาํกดัในการ

บรหิารความมงัคงั 

11.7. อธบิายความหมายของการเงนิเชงิพฤตกิรรม และบทบาทของการเงนิเชงิพฤตกิรรมทมีตี่อการบรหิารความมงัคงั 

11.8. อธบิายความหมายและจาํแนกประเภทของอคตทิส่ีงผลทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจทางการเงนิทไีม่เหมาะสม 

11.9. อธบิายลกัษณะต่างๆของ Cognitive Bias และประยุกตใ์หค้าํแนะนําเพอืช่วยเหลอืลูกคา้ใหม้พีฤตกิรรมไปในทางทปีระสบ

ความสาํเรจ็อนัเนืองมาจากพฤตกิรรมทมีอีคตดิงักล่าวของลูกคา้/ผูร้บัคาํปรกึษา 

11.10. อธบิายลกัษณะต่างๆของ Emotional Bias และประยุกตใ์หค้าํแนะนําเพอืช่วยเหลอืลูกคา้ใหม้พีฤตกิรรมไปในทางทปีระสบ

ความสาํเรจ็อนัเนืองมาจากพฤตกิรรมทมีอีคตดิงักล่าวของลูกคา้/ผูร้บัคาํปรกึษา 

11.11. อธบิายกระบวนการวางแผนการเงนิทบีรูณาการแนวคดิการเงนิเชงิพฤตกิรรและจติวทิยาทางการเงนิ 


