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ส าหรบั 
 ใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็น “นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านตลาดทุน” 

หรือ 
 ใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็น “นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจยัพื้นฐานด้านสญัญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า”  
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หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะหส์ญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  
 
ลกัษณะข้อสอบ : ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก 
จ านวนขอ้สอบ : ขอ้สอบ 1 ชุด ม ี100 ขอ้  
ระยะเวลา : ใหเ้วลาท าขอ้สอบ 3 ชัว่โมง 
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ : ขอ้สอบภาษาไทย 1,900 บาท 
หลกัเกณฑก์ารผา่นการทดสอบ :  70 % ของคะแนนรวมและ 70 % ของหมวดที ่3   

 
รายละเอียดหลกัสูตร จ านวนขอ้สอบ 

หมวดท่ี 1 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ ์ 30 

1.1  ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ ์ 3 

1.2  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฟอรเ์วริด์และตลาดฟอรเ์วริด์ 4 

1.3  สญัญาฟิวเจอรส์    8 

1.4  ออปชนั 9 

1.5  สญัญาสวอปและตลาดสวอป 4 

1.6  อนุพนัธท์างการเงนิกลุ่มอืน่ 1 

1.7  การพฒันาตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย 1 

หมวดท่ี 2 การวิเคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์ 40 

2.1  แนวคดิในการวเิคราะหร์าคาตราสารอนุพนัธ ์ 2 

2.2  การวเิคราะหร์าคาสญัญาฟอรเ์วริด์ 6 

2.3  การวเิคราะหส์ญัญาฟิวเจอรส์ 10 

2.4  การวเิคราะหอ์อปชนั 10 

2.5  การวเิคราะหส์ญัญาสวอป 6 

2.6  การจดัการความเสีย่งของตราสารอนุพนัธ ์ 6 

หมวดท่ี 3 กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบติังาน   30 

3.1    พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  5 

3.2    หลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  7 

3.3    มาตรฐานการปฏบิตังิานของผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  15 

3.4    การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 3 
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หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะหส์ญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  
หมวดท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ 

1. ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ ์
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1.  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 
- บทที ่1 ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ ์

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  

1.1 เขา้ใจความหมายและลกัษณะของตราสารอนุพนัธแ์ต่ละประเภท 

1.2 ทราบถงึประโยชน์ของตราสารอนุพนัธ ์

1.3 เขา้ใจกลไกการซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์

1.4 อธบิายความแตกต่างระหว่างการซือ้ขายตราสารอนุพนัธใ์นตลาดทางการและตลาดต่อรอง 

1.5 อธบิายถงึการใชต้ราสารอนุพนัธข์องผูค้า้แต่ละประเภทในตลาดตราสารอนุพนัธ ์
 
2. สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าฟอรเ์วิรด์และตลาดฟอรเ์วิรด์ 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1. การลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(CISA1) 
- บทที ่2 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฟอรเ์วริด์และตลาดฟอรเ์วริด์ 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
2.1 อธบิายความแตกต่างระหว่างฐานะซือ้และฐานะขาย ในแง่มุมของการสง่มอบและความเสีย่ง 

2.2 อธบิายขัน้ตอนการสง่มอบและการปิดฐานะในสญัญาฟอรเ์วริด์ 

2.3 อธบิายการยกเลกิสญัญาฟอรเ์วริด์ 

2.4 อธบิายลกัษณะของสญัญาฟอรเ์วริด์แบบต่างๆ และสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด ้

2.5 ค านวณการจ่ายเงนิ ณ วนัหมดอายุ ของสญัญาฟอรเ์วริด์ 
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3. สญัญาฟิวเจอรส์ 

หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 

- บทที ่2 สญัญาฟิวเจอรส์ 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  

3.1 เขา้ใจลกัษณะของสญัญาฟิวเจอรส์  การซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์ รวมถงึ ผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของสญัญาฟิวเจอรส์ 

3.2 อธบิายความแตกต่างระหว่างสญัญาฟิวเจอรส์และสญัญาฟอรเ์วริด์ 

3.3 เขา้ใจประเภทของสญัญาฟิวเจอรส์ 

3.4 เขา้ใจโครงสรา้งและองคป์ระกอบของตลาดซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์ 

3.5 เขา้ใจและสามารถค านวณการวางเงนิประกนัและการปรบัมลูค่าตามราคาตลาดในการซือ้ขายสญัญา

ฟิวเจอรส์ 

3.6 เขา้ใจถงึการช าระราคาและการสง่มอบของสญัญาฟิวเจอรส์ 

3.7 สามารถประยุกตใ์ชส้ญัญาฟิวเจอรส์ 

3.8 เขา้ใจแนวคดิในการก าหนดราคาฟิวเจอรส์แต่ละประเภท 

 

4. ออปชนั 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 
- บทที ่3  ออปชนั 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
4.1 เขา้ใจลกัษณะของออปชนัและสามารถจ าแนกประเภทของออปชนัตามลกัษณะการให้สทิธพิื้นฐาน 

ลกัษณะการใชส้ทิธ ิลกัษณะตามมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ และตามประเภทของสนิคา้อา้งองิ 
4.2 เขา้ใจถงึกลไกของตลาดซือ้ขายออปชนั 
4.3 เขา้ใจและสามารถค านวณผลตอบแทนจากการมฐีานะต่างๆในออปชนั  ไดแ้ก่ Long Call, Long Put, 

Short Call และ Short Put 
4.4 เขา้ใจถงึสทิธแิละพนัธะผกูพนัตามสญัญาออปชนั 
4.5 สามารถประยุกตใ์ชอ้อปชนัในการลงทุน 
4.6 เขา้ใจความเสีย่งของออปชนั 
4.7 อธบิายแนวคดิในการก าหนดราคาออปชนั ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐานในการก าหนดราคาออปชนัและปัจจยั

ต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อราคาของออปชนั 
 
 
 
 
 



Document title : SD-EXAM-TSI Paper No.   : D1 
Date Issued : February 2018 Version No. : 1 
Related documents : -  

 

สงวนลิขสิทธ์ิโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 หน้า  5 
Copyright 2018, All right reserve Thailand Securities Institute (TSI) The Stock Exchange of Thailand                                                                                     

 

5. สญัญาสวอปและตลาดสวอป 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1. การลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(CISA1) 
- บทที ่5 สญัญาสวอปและตลาดสวอป 

2. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 
- บทที ่4 อนุพนัธท์างการเงนิกลุ่มอื่น 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
5.1 อธบิายลกัษณะของสญัญาสวอปประเภทต่าง ๆ  

5.2 ค านวณการแลกเปลีย่นและการจ่ายกระแสเงนิสดของสญัญาสวอปประเภทต่าง ๆ  

5.3 เขา้ใจลกัษณะของสญัญาสวอปชนั 

5.4 เขา้ใจแนวคดิการค านวณราคาสญัญาสวอป 

5.5 สามารถประยุกตใ์ชส้ญัญาสวอปประเภทต่าง ๆ 

 
6. อนุพนัธท์างการเงินกลุ่มอ่ืน 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 
- บทที ่4  อนุพนัธท์างการเงนิกลุ่มอื่น 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
6.1 เขา้ใจถงึลกัษณะของสญัญาแคปและสญัญาฟลอร ์

6.2 อธบิายถงึออปชนัทีม่ลีกัษณะพเิศษ รวมถงึ สามารถอธบิายความแตกต่างของออปชนั ใบส าคญัแสดง

สทิธอินุพนัธ ์และใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

7. การพฒันาตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย 
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ ์(DR1) 
- บทที ่5 การพฒันาตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
7.1 ทราบถงึพฒันาการทีส่ าคญัของตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย 
7.2 ทราบถงึลกัษณะส าคญัและประโยชน์ของตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย 
7.3 ทราบถงึโครงสรา้งของตลาดอนุพนัธ ์รวมถงึบทบาทและหน้าทีข่องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดอนุพนัธ์

ในประเทศไทย 
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หมวดท่ี 2 
การวิเคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์

 
1. แนวคิดในการวิเคราะหร์าคาตราสารอนุพนัธ ์
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1. การวเิคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์(DR2) 
- บทที ่1 แนวคดิในการวเิคราะหร์าคาตราสารอนุพนัธ ์

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 

1.1 เขา้ใจแนวคดิในการวเิคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์ไดแ้ก่ แนวคดิอาบทิราจ และกฎแห่งราคาเดยีว 

 
2. การวิเคราะหร์าคาสญัญาฟอรเ์วิรด์ 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(CISA2) 
- บทที ่2  การประเมนิมลูค่าสญัญาฟอรเ์วริด์ 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 

2.1 อธบิายการประเมนิราคาและมลูค่าสญัญาฟอรเ์วริด์ ณ จุดเวลาต่างๆ กนั 

2.2 สามารถนิยามความหมายของ Off-market Forward Contract และอธิบายถึงความแตกต่าง  

เมื่อเทยีบกบัสญัญาฟอรเ์วริด์แบบปกต ิ

2.3 สามารถประเมนิราคาและมูลค่าของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบนหลกัทรพัย ์ตราสารหนี้  อตัราดอกเบีย้ 

และอตัราแลกเปลี่ยนไดเ้พื่อให้สามารถอธบิายถงึความเสีย่งดา้นเครดติที่ เกดิจากการท าสญัญาฟอร์

เวริด์ 

 
3. การวิเคราะหส์ญัญาฟิวเจอรส์ 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  การวเิคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์(DR2) 
- บทที ่2  การวเิคราะหส์ญัญาฟิวเจอรส์ 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 

3.1 อธบิายถงึการบรรจบกนัของราคาสญัญาฟิวเจอรส์และราคาปัจจุบนัของสนิคา้อา้งองิ 

3.2 เขา้ใจและสามารถอธบิายถงึกลไกการท าอาบทิราจในการประเมนิราคาสญัญาฟิวเจอรส์ 

3.3 สามารถประเมนิราคาฟิวเจอรส์ของสนิทรพัยท์างการเงนิได ้

3.4 สามารถประเมนิราคาฟิวเจอรส์ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5 อธบิาย Normal Backwardation และ Contango  

3.6 อธบิายความหมายของตน้ทุนการถอืครองและค่าเบสสิ 

3.7 สามารถประยุกตใ์ชก้ลยุทธก์ารซือ้ขายสญัญาฟิวเจอรส์แบบต่าง ๆ  
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4. การวิเคราะหอ์อปชนั 

หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
1.  การวเิคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์(DR2) 

- บทที ่3  การวเิคราะหอ์อปชนั 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 

4.1 อธบิายถงึแนวคดิในการก าหนดราคาออปชนั 

4.2 เขา้ใจและสามารถค านวณขดีจ ากดับนและขดีจ ากดัล่างของออปชนั 

4.3 เขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชเ้งื่อนไขเสมอภาคระหว่างพุทและคอลออปชนั 

4.4 อธบิายและค านวณราคาออปชนัตามแบบจ าลองไบโนเมยีล 

4.5 อธบิายขอ้สมมตฐิานและสมการของแบบจ าลองของแบลก็คโ์ชลส ์

4.6 ค านวณค่าความผนัผวนของราคาหุน้อา้งองิ 

4.7 อธบิายและค านวณราคาออปชนัตามแบบจ าลองแบลก็คโ์ชลส ์

4.8 อธบิายและค านวณค่า Implied Volatility 

4.9 วเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นราคาของออปชนัโดยใชค้่ากรกี ไดแ้ก่ ค่าเดลต้า ค่าแกมม่า ค่าเธต้า ค่าเวก้า  

และค่าโรห ์ 

4.10  สามารถประยุกตใ์ชก้ลยุทธก์ารซือ้ขายออปชนัแบบต่าง ๆ 

 

5. การวิเคราะหส์ญัญาสวอป 

หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
1.  การวเิคราะหก์ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(CISA2) 

- บทที ่5  การประเมนิมลูค่าสญัญาสวอป 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 

5.1 สามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างการประเมนิราคาและการประเมนิมลูค่าของสญัญาสวอป 

5.2 อธบิายการเทยีบเท่าของสญัญาสวอปกบัตราสารทางการเงนิอื่น 

5.3 อธบิายการเทยีบเท่าของสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้กบัชุดของสญัญา FRAs แบบ Off- the-market  

5.4 อธบิายการเทียบเท่าของสญัญาสวอปอตัราดอกเบี้ยอย่างง่าย (plain vanilla swap) กบัการรวมกนั

ระหว่างคอลออปชนัและพุทออปชนับนอตัราดอกเบีย้ 

5.5 ค านวณและอธบิายถึงอตัราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) ส าหรบัสญัญาสวอปอย่างง่าย (plain vanilla 

interest rate swap) และสามารถประเมนิมลูค่าสญัญาสวอประหว่างอายุของสญัญาสวอป 

5.6 ค านวณและอธบิายถงึอตัราดอกเบีย้คงทีข่องสญัญาสวอปบนอตัราแลกเปลีย่น  (currency swap) และ

สามารถประเมนิมลูค่าของสญัญาสวอปบนอตัราแลกเปลีย่นระหว่างอายุของสญัญา 
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5.7 ค านวณและอธบิายถงึอตัราดอกเบีย้คงทีข่องสญัญาสวอปบนหลกัทรพัย ์(equity swap) และสามารถ

ประเมนิมลูค่าของสญัญาสวอปบนหลกัทรพัยร์ะหว่างอายุของสญัญา 

5.8 อธบิายลกัษณะของสญัญาสวอปชนัได้ และสามารถระบุถึงความแตกต่างระหว่างผูจ้่าย (payer) และ

ผูร้บั (receiver) ของสญัญาสวอปชนั 

5.9 สามารถระบุไดว้่าสญัญาสวอปชนัมปีระโยชน์อย่างไร และสามารถอธบิายถงึวธิกีารใชส้ญัญาสวอปชนั 

5.10  ค านวณหาผลตอบแทนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาสวอปชนับนอตัราดอกเบีย้ 

5.11  ค านวณและอธบิายถงึมลูค่าของสญัญาสวอปชนั ณ วนัหมดอายุของสญัญา 

5.12  อธบิายความเสีย่งทางดา้นเครดติของสญัญาสวอปได ้โดยสามารถระบุใหไ้ดว้่าผูเ้ขา้ท าสญัญาสวอป   

 ฝัง่ใดตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทางดา้นเครดติ รวมทัง้ช่วงระยะเวลาใดในสญัญาสวอปที ่มคีวามเสีย่ง 

 ทางดา้นเครดติสงูทีส่ดุ และสามารถอธบิายถงึความแตกต่างระหว่างความเสีย่งดา้นเครดติ   ณ ขณะ  

 ปัจจุบนั (current credit risk) และความเสีย่งทางดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (potential credit risk)  

5.13  อธบิายความหมาย และอธบิายถงึสว่นต่างของสญัญาสวอป (swap spread)  

5.14  แสดงถงึวธิใีนการลดความเสีย่งทางดา้นเครดติในสญัญาสวอป ไม่ว่าจะเป็นการช าระ  สว่นต่าง   

 (netting) และการปรบัตามมลูค่าตลาด (marking to market) 

 

6. การจดัการความเส่ียงของตราสารอนุพนัธ ์

หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
1. การวเิคราะหต์ราสารอนุพนัธ ์(DR2) 

- บทที ่4 การจดัการความเสีย่งของตราสารอนุพนัธ ์
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  

6.1 เขา้ใจแนวคดิและกระบวนการในการจดัการความเสีย่ง 
6.2 เขา้ใจและสามารถอธบิายถงึการจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนในตราสารอนุพนัธใ์นแต่ละ

ดา้น ได้แก่ การจดัการความเสีย่งของตลาด การจดัการความเสีย่งด้านเครดติ และการจดัการความ
เสีย่งดา้นอื่น ๆ 
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หมวดท่ี 3 
กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 
1. พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์
- บทที ่ 2  พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
1.1 เขา้ใจความเป็นมาและเหตุผลของการม ีพ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   
1.2 อธบิายความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กบั พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ ฯ 
1.3 อธบิายขอบเขตของ พ.ร.บ. สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและธุรกจิสญัญาซือ้ขายภายใตก้ารก ากบัดแูล  
1.4 เขา้ใจโครงสรา้งการก ากบัดแูลของพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

2. หลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์
- บทที ่ 2  พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
2.1 เขา้ใจเงื่อนไขหรอืหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตวัแทน 

ผูค้า้ และทีป่รกึษาการลงทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

3. มาตรฐานการปฏิบติังานของผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์
- บทที ่ 2  พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
3.1 เขา้ใจถงึมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  

4. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 

1.  แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ ์
- บทที ่ 2  พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้: 
4.1 เขา้ใจการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ไดแ้ก่ การกระท าทีม่ผีลกระทบต่อ

ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และการใชข้อ้มลูภายใน  
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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
file://flspp1/department/professional%20education%20dept/LOS%20-%20Learning%20objective%20statement/LOS%20Word/หลักสูตรใหม่/1_คู่มือการทดสอบ%20เริ่มใช้%201%20ม.ค.2561/คู่มือการทดสอบ/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
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เคร่ืองคิดเลขที่อนุญาตให้ใช้ในการทดสอบ 
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