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หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสอืใหม ่
มุม SET CORNER ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชั�น 2

                                           หนังสอื "พื�นฐานการเงนิธรุกจิ" เลม่นี� เขยีนโดย ฝ�ายพฒันาความรูผู้้
                                       ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย อยูใ่นกลุม่วชิาที� 2 
                                           เครื�องมือเพื�อการวเิคราะหก์ารลงทนุ ภายใตห้ลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการ
                                           จดัการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมโีครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 5 บท 
                                           ไดแ้ก ่บทที� 1 หลกัการเบื�องตน้เกี�ยวกบัการเงนิธรุกจิ บทที� 2 หลกัการเบื�องตน้
                                           ของงบประมาณลงทนุ บทที� 3 ความรูพื้�นฐานเกี�ยวกบัโครงสรา้งเงนิทนุ 
                                           บทที� 4 การจดัการเงนิทนุหมนุเวยีนสาํหรบัการวเิคราะหบ์รษิทั และบทที� 5 
                                           หลกัการพฒันาอย่างยั�งยนืและธรรมาภบิาลของบรษิทัจดทะเบยีนเบื�องตน้
เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการจดัการ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์และผูท้ี�สนใจจะศกึษา
หาความรูเ้กี�ยวกบัการเงนิธรุกจิ และผูท้ี�ตอ้งการเตรยีมตวัทดสอบหลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการจดัการ
ลงทนุขั�นพื�นฐาน (AISA) ไดใ้ช้เป�นแหลง่ประกอบการคน้ควา้อกีแหลง่หนึ�ง

                                           หนังสอื "หลักการลงทนุ" เลม่นี� เขียนโดย ฝ�ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบ
                                       วชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย อยูใ่นกลุม่วชิาที� 2 เครื�องมือเพื�อ
                                           การวเิคราะหก์ารลงทนุ ภายใตห้ลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการจดัการลงทนุขั�น
                                           พื�นฐาน โดยมโีครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 6 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 
                                           หลกัการลงทนุเบื�องตน้ บทที� 2 การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณและการจดัการขอ้มลู
                                           เพื�อการลงทนุ บทที� 3 ความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย บทที� 4 มลูคา่เงนิ
                                           ตามเวลา บทที� 5 การคาํนวณอตัราผลตอบแทนและความเสี�ยง และบทที� 6  
                                           ความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบักลุม่หลกัทรพัย ์นอกจากนี�ยงัอธบิายแนวคดิและการ
คาํนวณอตัราผลตอบแทนที�มกีารปรบัคา่ความเสี�ยงแบบตา่งๆ เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะ
วิทยาการจดัการ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์และผูท้ี�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการลงทนุ

เลขเรยีกหนังสอื : SET 332.6 ต172ห 2564

เลขเรยีกหนังสอื : SET 658.15 ต172พ 2564

เลขเรยีกหนังสือ : SET 657.3 ต172ก 2564
                                          หนังสอื "การวเิคราะหง์บการเงนิ" เลม่นี� เขยีนโดย ฝ�ายพฒันาความรูผู้้
                                      ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยูใ่นกลุม่วชิาที� 2 เครื�อง
                                          มือเพื�อการวิเคราะหก์ารลงทนุ ภายใตห้ลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการจดัการ
                                          ลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมโีครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 11 บท ไดแ้ก ่
                                          บทที� 1  งบการเงนิ บทที� 2 งบแสดงฐานะการเงนิ บทที� 3 งบกาํไรขาดทนุ
                                          เบ็ดเสรจ็ บทที� 4 งบกระแสเงนิสด บทที� 5 แนวคดิและเครื�องมือสาํหรบัการ
                                          วเิคราะหง์บการเงนิ บทที� 6 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ บทที� 7 สนิคา้
                                          คงเหลอื บทที� 8 สนิทรพัย์ทางการเงนิ บทที� 10 หนี�สนิทางการเงนิและสญัญา
เช่า และบทที� 11 งบการเงนิรวม ซึ�งหนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย ์นักศกึษา คณะวิทยาการจดัการ
หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์รวมถึงบุคคลทั�วไปที�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการวเิคราะหง์บการเงนิ



หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสอืใหม ่
มุม SET CORNER ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชั�น 2

                                           หนังสอื "มาตรฐานสากลดา้นการวดัผลการดาํเนินงานการลงทนุ" เลม่นี�           
                                           เขียนโดย ฝ�ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
                                       ประเทศไทย อยู่ในกลุม่วชิาที� 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
                                           ภายใตห้ลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการจดัการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมีโครงสรา้ง
                                           เนื�อหาที�สาํคญั แบ่งออกเป�น 2 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 แนวคดิและความสาํคญัของ
                                           มาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานระดบัสากล ซึ�งประกอบดว้ย ความสาํคญั 
                                           วตัถุประสงค ์โครงสรา่งและแนวคดิหลกัของมาตรฐานการวดัผลการดาํเนิน
                                           งานระดบัสากล และบทที� 2 สรุปขอ้กาํหนดของมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานระดบัสากล หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการจดัการ หลกัสตูร
เศรษฐศาสตร ์ผูท้ี�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัมาตรฐานสากลดา้นการวดัผลการดาํเนินงานการ
ลงทนุ

เลขเรยีกหนังสือ : SET 332.60218 ต172ม 2564

                                           หนังสอื "เกณฑ์และแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัการวเิคราะหก์ารลงทนุ" เลม่นี�         
                                           เขียนโดย ฝ�ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
                                       ประเทศไทย อยู่ในกลุม่วชิาที� 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
                                           ภายใตห้ลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการจดัการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                           โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 7 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ภาพรวมของ
                                           กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื�อ
                                           ขายลว่งหน้า และกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสนิทรพัยด์จิทิลั บทที� 2 เกณฑแ์ละ
                                           แนวปฏิบัตทิี�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัหิน้าที�นักวเิคราะหก์ารลงทนุ บทที� 3
เกณฑแ์ละแนวปฏิบัตทิี�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (หุน้สามญั) บทที� 4 เกณฑแ์ละ
แนวปฏิบัตทิี�เกี�ยวข้องกบัการเขา้ถือหลกัทรพัย์เพื�อครอบงาํกจิการ บทที� 5 เกณฑแ์ละแนวปฏิบตัทิี�
เกี�ยวข้องกบัการป�องกันและปราบปรามการฝอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร
ก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุที�มอีานภุาพทาํลายลา้งสงู บทที� 6 เกณฑแ์ละแนวปฏิบตัอิื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องกบับรษิทัจดทะเบยีน และบทที� 7 เกณฑแ์ละแนวปฏิบตัทิี�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย์อื�นๆ หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวทิยาการจดัการ หลกัสตูร
เศรษฐศาสตร ์ผู้ที�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัเิกี�ยวกบัการวเิคราะหก์าร
ลงทนุ

เลขเรยีกหนังสอื : SET 332.6 ต172ก 2564



หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสอืใหม ่
มุม SET CORNER ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชั�น 2

                                           หนังสอื "การวเิคราะหก์ารลงทนุในตราสารหนี�" เลม่นี�  เขยีนโดย 
                                           ฝ�ายพฒันาความรูผู้้ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
                                       อยูใ่นกลุม่วิชาที� 3 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์และการบรหิารกลุม่สนิทรพัย์
                                            ลงทนุภายใตห้ลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการจัดการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                            โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 7 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ความรูพ้ื�นฐาน 
                                            เกี�ยวกบัตราสารหนี�และตลาดตราสารหนี� บทที� 2 ผลตอบแทนและความ
                                            เสี�ยงจากการลงทนุในตราสารหนี� บทที� 3 การประเมินมูลคา่ตราสารหนี�ที�
                                            ไม่มีออปชันแฝง บทที� 4 ผลตอบแทนและความสมัพนัธก์บัราคาตราสารหนี�
บทที� 5 การวเิคราะหค์วามเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย บทที� 6 การวเิคราะหค์วามเสี�ยงดา้นเครดติ และบท
ที� 7 กลยุทธก์ารลงทนุในตราสารหนี�เบื�องตน้ เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการจดัการ
หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์ผูท้ี�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการวิเคราะหก์ารลงทนุในตราสารหนี�

เลขเรยีกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

                                           หนังสอื "การวเิคราะหก์ารลงทนุในกองทนุรวม" เลม่นี�  เขยีนโดย 
                                           ฝ�ายพฒันาความรูผู้้ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
                                       อยูใ่นกลุม่วิชาที� 3 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์และการบรหิารกลุม่สนิทรพัย์
                                            ลงทนุภายใตห้ลกัสตูรการวเิคราะหแ์ละการจัดการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                            โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 4 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ความรูพ้ื�นฐาน
                                            เกี�ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวม  บทที� 2 ผลตอบแทนและความเสี�ยงจาก
                                            การลงทนุในกองทนุรวม บทที� 3 การวิเคราะหแ์ละกลยทุธก์ารลงทนุใน
                                            กองทนุรวม และบทที� 4 การลงทนุในกองทนุรวมที�มีความเสี�ยงสงูและ/หรอื
มคีวามซับซ้อน หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการจดัการ หลกัสตูร
เศรษฐศาสตร ์ผู้ที�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการวิเคราะหก์ารลงทนุในกองทนุรวม

เลขเรยีกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

                                           หนังสอื "การบรหิารกลุ่มหลักทรพัยล์งทนุ" เลม่นี�  เขยีนโดย 
                                           ฝ�ายพฒันาความรูผู้้ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
                                       อยูใ่นกลุม่วิชาที� 3 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์และการบรหิารกลุม่สนิทรพัย์
                                           ลงทนุภายใตห้ลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการจัดการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                           โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 6 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ภาพรวมการ
                                           บรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์บทที� 2 การวิเคราะหผ์ูล้งทนุ บทที� 3 การจดัสรร
                                           สนิทรพัย์ลงทนุ บทที� 4 การกาํหนดกลยุทธแ์ละการสรา้งกลุม่หลกัทรพัย ์  
                                           บทที� 5 การตดิตามประเมนิผลและปรบักลุม่หลกัทรพัย ์และบทที� 6 การจดั
ทาํ นโยบายการลงทนุและกรณีศกึษา หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการ
จดัการ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์ผูท้ี�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการบรหิารกลุม่หลกัทรพัยล์งทนุ

เลขเรยีกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564



หอสมุดกลางขอแนะนําหนังสอืใหม ่
มุม SET CORNER ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชั�น 2

                                           หนังสอื "การวเิคราะหก์ารลงทนุในตราสารทนุ" เลม่นี�  เขยีนโดย 
                                           ฝ�ายพฒันาความรูผู้้ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
                                       อยูใ่นกลุม่วิชาที� 3 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์และการบรหิารกลุม่สนิทรพัย์
                                           ลงทนุภายใตห้ลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการจัดการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                           โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 12 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ความรูเ้บื�องตน้
                                           เกี�ยวกับตราสารทนุ บทที� 2 ตลาดตราสารทนุ บทที� 3 การวเิคราะหป์�จจยั
                                           พื�นฐานและการวิเคราะหป์�จจยัมหภาค บทที� 4 การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม 
                                           บทที� 5 การวิเคราะหบ์รษิทั บทที� 6 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัการประมาณการ
ทางการเงนิเพื�อการประเมินมลูคา่หุน้สามญั บทที� 7 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัการประเมนิมลูคา่หุน้
สามัญ บทที� 8 การประเมินมลูคา่หุน้สามญัดว้ยวิธคีดิลดกระแสเงนิสด บทที� 9 การประเมนิมลูคา่หุม้
สามัญดว้ยวิธกีาํไรคงเหลอื บทที� 10 การประเมนิมลูคา่หุน้สามญัดว้ยวิธสีมัพทัธ ์บทที� 11 ใบสาํคญัแสดง
สทิธแิละใบสาํคญัแสดงสทิธอินพุนัธ ์บทที� 12 การวิเคราะหก์ารลงทนุโดยคาํนึงถงึความยั�งยนื หนังสอื
เลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์ นักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์ผูท้ี�สนใจจะศกึษา
หาความรูเ้กี�ยวกบัการวเิคราะหก์ารลงทนุในตราสารทนุ

                                           หนังสอื "การวเิคราะหก์ารลงทนุในตราสารอนุพนัธ"์ เลม่นี�  เขยีนโดย 
                                           ฝ�ายพฒันาความรูผู้้ประกอบวชิาชีพ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
                                       อยูใ่นกลุม่วิชาที� 3 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์และการบรหิารกลุม่สนิทรพัย์
                                           ลงทนุภายใตห้ลกัสตูรการวิเคราะหแ์ละการจัดการลงทนุขั�นพื�นฐาน โดยมี
                                           โครงสรา้งเนื�อหาที�สาํคญั แบง่ออกเป�น 8 บท ไดแ้ก ่บทที� 1 ความรูเ้บื�องตน้
                                           เกี�ยวกับตราสารอนพุนัธ ์บทที� 2 ความรูพื้�นฐานและการประยกุตใ์ช้สญัญา
                                           ฟอรเ์วริด์ บทที� 3 ความรูพ้ื�นฐานสญัญาฟ�วเจอรส์ บทที� 4 การประเมนิมูลคา่
                                           และการประยุกตใ์ช้สญัญาฟ�วเจอรส์ บทที� 5 ความรูพ้ื�นฐานสญัญาออปชัน
บทที� 6 การประเมนิมลูคา่และการประยุกตใ์ช้สญัญาออปชัน บทที� 7 ความรุพ้ื�นฐานสญัญาสวอป และ
บทที� 8 การประเมนิมลูคา่และการประยกุตใ์ช้สญัญาสวอป หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัอาจารย์
นักศกึษา คณะวทิยาการจัดการ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์ผูท้ี�สนใจจะศกึษาหาความรูเ้กี�ยวกบัการ
วิเคราะหก์ารลงทนุในตราสารอนพุนัธ์
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