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คู่มือการทดสอบหลกัสตูร 
ความรู้เก่ียวกบัตราสารท่ีมีความซบัซ้อน 

: ตราสารหน้ี และ กองทนุรวม 
 
 
 
 

Complex Products : Bond and Mutual Fund (P2) 

 
 

ฝ่ายพฒันาความรู้ผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ 

 
Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560 

 

ส าหรบั 
 ใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็น “ผูแ้นะน าการลงทุนตราสารซบัซ้อนประเภท 2” 

หรือ 
 ใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็น “ผูแ้นะน าการลงทุนตราสารซบัซ้อนประเภท 1”  
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หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัตราสารท่ีมีความซบัซ้อน : ตราสารหน้ี และ กองทุนรวม 
 

ลกัษณะข้อสอบ : ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก 
จ านวนขอ้สอบ : ขอ้สอบ 1 ชุด ม ี25 ขอ้  
ระยะเวลา : ใหเ้วลาท าขอ้สอบ  40 นาท ี
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ : ขอ้สอบภาษาไทย 850 บาท 
หลกัเกณฑก์ารผา่นการทดสอบ :  70 % ของคะแนนรวม 

รายละเอียดหลกัสูตร จ านวนขอ้สอบ 

ความรูเ้ก่ียวกบัตราสารท่ีมีความซบัซ้อน : ตราสารหน้ีและกองทุนรวม   25 

1.  ตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 10 

2. กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 10 
3.  การใหค้ าแนะน าการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื 

 มคีวามซบัซอ้น 
5 
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ความรู้เก่ียวกบัตราสารท่ีมีความซบัซ้อน : ตราสารหน้ีและกองทุนรวม 
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

 
 
 
 

 
“ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารท่ีมีความซบัซ้อน          

                                (ตราสารหน้ีและกองทุนรวม)” 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1: ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืมีความซบัซ้อน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 

1.1 อธบิายและจ าแนกลกัษณะของตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นอนัเนื่องมาจากการ 
มลีกัษณะคลา้ยตราสารทุน มอีนุพนัธแ์ฝง และมคีวามเสีย่งสงูจากการไม่ไดจ้ดัอนัดบัเครดติหรอืมอีนัดบั
เครดติต ่ากว่าระดบัทีส่ามารถลงทุน 

1.2 จ าแนกความแตกต่างของตราสารหนี้ทัว่ไปกบัตราสารหนี้ทีค่วามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
1.3 อธบิายรปูแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

แต่ละประเภท  
1.4 ค านวณหาผลตอบแทน (payoff) จากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

แต่ละประเภท 
1.5 อธบิายประเภทความเสีย่งของตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท  
1.6 เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื 

มคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท  
1.7 เปรยีบเทยีบลกัษณะของตราสารหนี้ทัว่ไปกบัตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 
1.8 ระบุความแตกต่างระหว่างหุน้กูอ้นุพนัธก์บัตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝงประเภทอื่นๆ ได ้
1.9 วเิคราะหผ์ลตอบแทนและเงนิตน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 

แต่ละประเภท 
1.10 อธบิายความหมายและสามารถตคีวามอนัดบัเครดติแต่ละอนัดบั  
1.11 อธบิายและตคีวามของ credit spread ของการลงทุนในตราสารหนี้ 
1.12 เปรยีบเทยีบผลกระทบทีม่ต่ีอราคาตราสารหนี้ดอ้ยสทิธกิบัราคาตราสารหนี้ทัว่ไป  

เมื่ออตัราดอกเบีย้ตลาดเปลีย่น 
1.13 ตตีวามระดบัการยอมรบัความเสีย่งของผูล้งทุน เพื่อเลอืกตราสารหนี้ทีเ่หมาะสมได ้
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บทท่ี 2: กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืมีความซบัซ้อน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
2.1 อธบิายลกัษณะพืน้ฐานของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 
2.2 จ าแนกประเภทของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
2.3 อธบิายลกัษณะพืน้ฐาน ผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารและผลติภณัฑก์ารลงทุนที่อยู่ใน

ขอบเขตการลงทุนของกองทุนรวมซึง่มคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นสามารถลงทุนได ้
2.4 ค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
2.5 อธบิายและจ าแนกประเภทความเสีย่งของกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

แต่ละประเภท 
2.6 ใหค้ าแนะน าในกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

การลงทุนของผูล้งทุน 
2.7 อธบิายประโยชน์ ขอ้จ ากดั และขอ้ควรพจิารณาของการลงทุนในกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื 

มคีวามซบัซอ้นแต่ละประเภท 

 

บทท่ี 3: การให้ค าแนะน าการลงทุนในตราสารหน้ีและกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรอื 
             มีความซบัซ้อน 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  

 
3.1 อธบิายแนวทางการใหค้ าแนะน าลงทุนในตราสารหนี้และกองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื 

มคีวามซบัซอ้น 
3.2 อธบิายกระบวนการใหค้ าแนะน าการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื 

มคีวามซบัซอ้นใหก้บัผูล้งทุนได ้
3.3 อธบิายช่องทางการลงทุนและแหล่งขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 
3.4 ประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัใินการใหค้ าแนะน าการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอื

มคีวามซบัซอ้น 
 
 

********************************************** 
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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/
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แนวทางการข้ึนทะเบียน 
 
 

 
 
 

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

