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หลกัสตูรความรู้เกี�ยวกบัตราสารที�มีความซบัซ้อน : ตราสารหนี�  และ กองทุนรวม  
 

1.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัลกัษณะของตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
1) มกีารจ่ายกระแสเงนิสดไม่แน่นอน ผูถ้อืตราสารมสีทิธเิลื�อนงดรบัดอกเบี�ยตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของตราสาร   
2) มกีารกาํหนดอายุของตราสารที�ชดัเจน สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 1 - 34 ปี  
3) มลีาํดบัสทิธใินการรบัชาํระหนี�คนื ดอ้ยกว่าเจา้หนี�ผูถ้อืตราสารหนี�ที�มลีกัษณะเป็นตราสารหนี�แท ้
4)  Callable Bond ที�มกีารกาํหนดใหส้ทิธแิก่ผูอ้อกตราสารหนี� ไถ่ถอนตราสารหนี�ไดก่้อนกําหนด ถอืว่าเป็น ตราสารหนี�ที�มี

ความเสี�ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น  
 
2.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสารหนี�ที�ความซบัซอ้นเกดิจากการมลีกัษณะคลา้ยตราสารทนุ (Hybrid Securities) 

1) มกีารจ่ายผลตอบแทนที�อยู่ในรปูแบบทั �งดอกเบี�ยจ่ายและเงนิปันผล  
2) มกีารกาํหนดอายุของตราสารที�ชดัเจน สว่นใหญ่มอีายุสั �นระหว่าง 3 - L ปี  
3) มลีาํดบัสทิธใินการรบัชาํระหนี�คนื ดอ้ยกว่าเจา้หนี�บุรมิสทิธแิละเจา้หนี�สามญั 
4) มอีตัราผลตอบแทนที�ตํ�ากว่า ตราสารหนี�ปกตทิี�มอีายุเท่ากนัและอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระดบัเดยีวกนั 
 

3.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสารหนี�ที�ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลื�อนการจ่ายดอกเบี�ย 
1) สทิธใินการเลื�อนจ่ายดอกเบี�ย เป็นสทิธทิี�ตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบร่วมกนั ทั �งจากผูอ้อกตราสารและผูถ้อืตราสาร  
2) ภายหลงัการตดัสนิใจเลื�อนชาํระดอกเบี�ย แมผู้อ้อกตราสารหนี�จะปฏบิตัติามเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลื�อนจ่ายดอกเบี�ย

จนครบถว้นและถูกตอ้ง ในทางปฏบิตักิย็งัคงถอืว่าเป็น “การผดินดัชาํระหนี�ตามขอ้กาํหนดสทิธกิารออกหุน้กู”้ 
3) ตราสารหนี�ประเภทนี�มกัมขีอ้กาํหนดเพิ�มเตมิ หากบรษิทัประกาศเลื�อนจ่ายดอกเบี�ยแลว้ หา้มจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
4) ตราสารหนี�ประเภทนี�มีอตัราผลตอบแทนที�ตํ�ากว่า ตราสารหนี�ปกติที�มอีายุเท่ากนัและอนัดบัความน่าเชื�อถือในระดบั

เดยีวกนั 
 

S.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสาร Basel III  
1) ผูอ้อกตราสาร สามารถเป็นไดท้ั �งบรษิทัทั �วไปและสถาบนัการเงนิ 
2) เป็นตราสารหนี�ไม่ดอ้ยสทิธเิพื�อผูอ้อกตราสาร ใชน้บัเป็นเงนิกองทุนตามเกณฑ ์ Basel  
3) มขีอ้กาํหนดที�จะแปลงเป็นหุน้สามญัหรอืตดัหนี�สญูเมื�อเกดิเหตุการณ์  trigger events 
4) มสีภาพคล่องสาํหรบัการซื�อขายเปลี�ยนมอื อยู่ระดบัสงูกว่าตราสารหนี�ทั �วไป เนื�องจากมเีกณฑม์าตรฐานสากลรองรบั 

 
1.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสารหนี�ที�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมกีารเลกิบรษิทั (Perpetual bond) 

1) ผูอ้อกตราสาร เป็นธนาคารพาณิชยเ์ท่านั �น 
2) เป็นตราสารหนี�ที�ไม่กําหนดเวลาไถ่ถอนไวช้ดัเจน โดยผูอ้อกตราสารจะชําระเงนิต้นและดอกเบี�ยเพยีงครั �งเดยีวเมื�อเลกิ

กจิการ  
3) โดยทั �วไปมกัมขีอ้กาํหนดที�ใหส้ทิธผิูอ้อกตราสารหนี�ในการไถ่ถอนคนืก่อนกาํหนด เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาตามที�ระบุไว้

ในหนงัสอืชี�ชวน  
4) มสีภาพคล่องสาํหรบัการซื�อขายเปลี�ยนมอื อยู่ระดบัสงูกว่าตราสารหนี�ทั �วไป 

 
].   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสารหนี�ที�ความซบัซอ้นเกดิจากการมอีนุพนัธแ์ฝง (หุน้กูอ้นุพนัธ)์ 

1) ตราสารหนี� Convertible Bond ที�กําหนดให้สทิธแิก่ผู้ถือตราสารหนี� ในการแปลงสภาพตราสารหนี�เป็นหุ้นสามญัของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารหนี�  ถอืว่าเป็นประเภทหนึ�งของตราสารหนี�ที�ความซบัซอ้นเกดิจากการมอีนุพนัธแ์ฝง 

2) ตราสารหนี� Puttable Bond ที�กาํหนดใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืตราสารหนี� มสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกตราสารชาํระหนี�คนืก่อนกาํหนด ถอื
ว่าเป็นประเภทหนึ�งของตราสารหนี�ที�ความซบัซอ้นเกดิจากการมอีนุพนัธแ์ฝง 

3) ตราสารหนี�ประเภทนี�มเีงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนสว่นเพิ�มโดยจะแปรผนัตามราคาของตวัแปรอา้งองิ    
4) ตราสารหนี�ประเภทนี�จะตอ้งจดัโครงสรา้งที�คุม้ครองเงนิตน้ทั �งจาํนวนเท่านั �น เพื�อลดความเสี�ยงของผูถ้อืตราสาร 



2 

`.   หุน้กูอ้นุพนัธท์ี�จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัหุน้สามญั (Equity-linked notes: ELN) มลูค่า 10,000 บาท อายุ 3 เดอืน มเีงื�อนไขดงันี�  
-  หากราคาหุน้วนัสดุทา้ยสงูกว่า 100 บาท ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ย รอ้ยละ 1.2% ต่อไตรมาส (L เดอืน)    
- หากราคาหุน้วนัสดุทา้ยตํ�ากว่าหรอืเท่ากบั 100 บาท ผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดหุ้น้จาํนวน 100 หุน้ราคาหุน้ละ 100 บาท 

 ตวัเลอืกใดแสดงจาํนวนเงนิหรอืหุน้ที�จะไดร้บัเมื�อหุน้กูอ้นุพนัธค์รบกาํหนดอายุสญัญาไดถู้กตอ้ง 
1) หากราคาหุน้สามญั เท่ากบั jk บาท จะไดร้บัเงนิสดคนื 34,3l4 บาท 
2) หากราคาหุน้สามญั เท่ากบั jk บาท จะไดหุ้น้ โดยจ่ายเงนิชาํระค่าหุน้เท่ากบั 34,444 บาท 
3) หากราคาหุน้สามญั เท่ากบั 341 บาท จะไดร้บัเงนิสดคนื 34,144 บาท 
4) หากราคาหุน้สามญั เท่ากบั 341 บาท จะไดหุ้น้ โดยจ่ายเงนิชาํระค่าหุน้เท่ากบั 34,504 บาท 

 
k.   หุน้กูอ้นุพนัธท์ี�จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัดอกเบี�ยในตลาดเงนิ(interest rate-linked notes) มลูค่า 1,000 บาทอายุ 1 ปี จ่าย

ผลตอบแทนปีละครั �ง โดยมเีงื�อนไขชาํระหนี�เมื�อครบกาํหนดอายสุญัญา ดงันี� 
  จาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระคนื   =     มลูค่าที�ตราไว ้   +    { มลูค่าที�ตราไว ้x [ max(1% , (10% -  MLR เฉลี�ย) ] } 
ตวัเลอืกใดแสดงจาํนวนเงนิที�จะไดร้บัชาํระคนื เมื�อหุน้กูอ้นุพนัธค์รบกาํหนดอายุสญัญาไดถู้กตอ้ง 

1) หาก MLR เฉลี�ย เท่ากบั 5% จะไดร้บัเงนิสดคนื 3,4]4 บาท 
2) หาก MLR เฉลี�ย เท่ากบั 6% จะไดร้บัเงนิสดคนื 3,4]4 บาท 
3) หาก MLR เฉลี�ย เท่ากบั 11% จะไดร้บัเงนิสดคนื 1,134 บาท 
4) หาก MLR เฉลี�ย เท่ากบั 12% จะไดร้บัเงนิสดคนื 3,434 บาท 

 
j.   หุน้กูอ้นุพนัธท์ี�จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัอา้งองิอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign exchange rate-linked notes) มลูค่า 1,000 บาท 

อายุ 1 ปี เสนอขายที�อตัราคดิลด 97% ของมลูค่าที�ตราไว ้โดยจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างสกุลเงนิ
บาทเมื�อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัฯ โดยราคาใชส้ทิธทิี� THB/USD เท่ากบั S4 บาท และมเีงื�อนไขชาํระหนี� เมื�อครบกาํหนดอายุ
สญัญา ดงันี�  
- กรณีค่าเงนิดอลลารส์หรฐัแขง็ค่ามากกว่าราคาใชส้ทิธ ิผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บัเงนิคนื 1,000 บาท  
- กรณีค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าตํ�ากว่าหรอืเท่ากบัราคาใชส้ทิธ ิผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้บัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัเป็นจาํนวน

เท่ากบัมลูค่าที�ตราไว ้/ราคาใชส้ทิธ ิ = 1,000/40  =   l1 ดอลลารส์หรฐั 
ตวัเลอืกใดแสดงจาํนวนเงนิที�จะไดร้บัคนื เมื�อหุน้กูอ้นุพนัธ ์ครบกาํหนดอายุสญัญาไดถู้กตอ้ง 

1) หากอตัราแลกเปลี�ยน THB/USD เท่ากบั Lk บาท จะไดร้บัเงนิคนื l].L3 ดอลลารส์หรฐั 
2) หากอตัราแลกเปลี�ยน THB/USD เท่ากบั Lj บาท จะไดร้บัเงนิคนื 3,444 บาท 
3) หากอตัราแลกเปลี�ยน THB/USD เท่ากบั Sl บาท จะไดร้บัเงนิคนื 3,444 บาท 
4) หากอตัราแลกเปลี�ยน THB/USD เท่ากบั S1 บาท จะไดร้บัเงนิคนื  ll.ll ดอลลารส์หรฐั 

 
10.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั ตราสารหนี�ที�มคีวามเสี�ยงสงู 

I  ตราสารหนี�ที�ไดร้บัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืสงูกว่าอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้ 
II ตราสารหนี�ที�ไม่ไดร้บัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated bond)   
III ตราสารหนี�ที�อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ตํ�ากว่า B-   
 IV ตราสารหนี�ที�อนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่า BBB- 

 
1)  I และ III 
2)  I และ IV 
3) II และ III 
4) II และ IV 

 
 
 
 



3 

11.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวมที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืซบัซอ้น 
1) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี�ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ และหรอืไม่มีอนัดับความ

น่าเชื�อถอืเกนิกว่า 50% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
2) มกีารจ่ายผลตอบแทน โดยวธิกีารคาํนวณผลตอบแทนจะผนัแปรไปตามสตูรคาํนวณหรอืเงื�อนไขใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ใจ

ไดโ้ดยง่าย 
3) มนีโยบายการลงทุนที�จาํกดัอตัราสว่นการลงทุน เพื�อป้องกนัการกระจุกตวัของการลงทุน 
4) มกีารลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของทรพัยส์นิที�กองทุนลงทุน     
 

12.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวมที�มนีโยบายการลงทุนในตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�าหรอืไม่มอีนัดบัความ
น่าเชื�อถอื 
1) สามารถลงทุนในตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าหรอืไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืได ้ไม่เกนิ 60%ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
2) สามารถลงทุนในตราสารหนี�ที�จดัอยู่ในกลุ่ม Junk bond  ได ้
3) มผีลตอบแทนและลาํดบัสทิธไิดร้บัการชาํระเงนิ สงูกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั �วไป    
4) มคีวามเสี�ยงจากการผดินดัชาํระหนี�ตํ�ากว่ากองทุนรวมทั �วไป  
 

13.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวมที�มนีโยบายในตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�าหรอืไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 
1) มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูในรปูเงนิปันผล และสทิธกิารเพิ�มทุน 
2) มอีตัราผลตอบแทนสูง แต่ความเสี�ยงจากการผดินัดชําระหนี�ลดลง เมื�อเทยีบกบักองทุนรวมทั �วไป เนื�องจากทกัษะการ

คดัเลอืกหลกัทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทุนที�สงู 
3) เหมาะสมกบันกัลงทุนรายย่อย ที�เคยลงทุนตราสารหนี�มาบา้ง  
4) มอีตัราผลตอบแทนที�แทจ้รงิ หลงัจากปรบัอตัราเงนิเฟ้อ (real return) ที�เป็นบวก เหมาะกบัการลงทุนในภาวะที�อตัรา

ดอกเบี�ยอยู่ในระดบัตํ�า 
 

14.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวม Complex Return 
1) กองทุนรวมประเภทนี�  จะไดร้บัผลตอบแทนขึ�นกบัเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า หรอืตราสาร

ที�มสีญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง 
2) กองทุนรวมที�ลงทุนในออปชนั ประเภท Binary Option จะไดร้บัผลตอบแทน ขึ�นกบัสว่นต่างระหว่างราคาใชส้ทิธกิบัราคา

เฉลี�ยของสนิทรพัยอ์า้งองิในช่วงเวลาที�กาํหนด 
3) กองทุนรวมที�ลงทุนในออปชนั ประเภท Asian Option จะไดร้บัผลตอบแทนคงที�ในกรณีที�สญัญาออปชนัมมีลูค่า และ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนในกรณีที�สญัญาออปชนัไมม่มีลูค่า 
4)  ถูกทุกตวัเลอืก 

 
15.   นายสมภพ ซื�อกองทุนรวม Equity Complex Return  มลูค่า 100,000 บาท อายุ 1 ปี โดยโครงสรา้งการลงทุนจะนําเงนิไป

ลงทุนตราสารหนี� j].1% และที�เหลอื L.1% ลงทุนในสญัญาคอลออปชนั (Call Option) ของหุน้สามญั การจ่ายผลตอบแทน
จะอา้งองิราคาหุน้สามญั ABC โดยมเีงื�อนไขแบ่งออกเป็น L กรณี ดงันี� 
ราคาหุน้สามญั ABC ผลตอบแทน% (ต่อปี) 

น้อยกว่า 341 4% 
341 -334 5% 

มากกว่า 334 10% 
ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวม Equity Complex Return  เมื�อครบกาํหนดอายโุครงการ 

1) หากราคาหุน้สามญั ABC เท่ากบั 99 บาท สมภพจะไม่ไดร้บัเงนิคนืจากกองทุนรวมเลย 
2) หากราคาหุน้สามญั ABC เท่ากบั 34S บาท สมภพจะไดร้บัเงนิคนื 34S,000 บาท 
3) หากราคาหุน้สามญั ABC เท่ากบั 34` บาท สมภพจะไดร้บัเงนิคนื 341,000 บาท 
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4) หากราคาหุน้สามญั ABC เท่ากบั 331 บาท สมภพจะไดร้บัเงนิคนื 331,000 บาท 
 

16.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวมสนิคา้โภคภณัฑท์ี�ลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
1) กองทุนรวมทองคําที�ลงทุนผ่านสญัญาซื�อขายล่วงหน้าทองคํา จะมผีลตอบแทนเทยีบเท่ากบัผลตอบแทนการลงทุน

ทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot Price) ทุกสิ�นวนัจนกว่าจะครบอายุสญัญา 
2) กองทุนรวมนํ�ามันที�ลงทุนผ่านสญัญาซื�อขายล่วงหน้านํ�ามัน จะมีความเสี�ยงเท่ากับความเสี�ยงที�ลงทุนในนํ�ามัน

ตลาดโลก(Crude Oil Spot Price) 
3) กองทุนรวมนํ�ามนัที�ลงทุนใน Exchange Traded Funds ผ่านสญัญาซื�อขายล่วงหน้า จะมผีลตอบแทนจากสว่นต่าง

ราคาและเงนิปันผล  (ถา้ม)ี  
4) ถูกทุกตวัเลอืก 
 

17.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบั กองทุนรวมสนิคา้โภคภณัฑท์ี�ลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
1) Basis Risk  คอืความเสี�ยงที�ลงทุนในสนิคา้โภคภณัฑท์ี�ไม่มกีารสง่มอบจรงิ 
2) การลงทุนในระยะยาวสาํหรบักองทุนรวมนํ�ามนัที�ลงทุนผ่านสญัญาซื�อขายล่วงหน้านํ�ามนั จะมคีวามเสี�ยงการเปลี�ยน

สญัญาใหม่  (Rollover Risk) ใกลเ้คยีงศนูย ์
3) เทคโนโลยล่ีาสดุที�สามารถสกดันํ�ามนัจากชั �นหนิดนิดาน หรอื "เชลลอ์อยล"์  มผีลต่อราคากองทนุรวมนํ�ามนั   
4) ถูกทุกตวัเลอืก 
 

18.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบักองทุนรวมที�มนีโยบายที�ไม่จาํกดัอตัราสว่นการลงทุน (Hedge Fund) 
1) เป็นกองทุนที�มคีวามเสี�ยงตํ�า เนื�องจากมกีารป้องกนัความเสี�ยงไวแ้ลว้ 
2) มขีอ้จาํกดัการลงทุนมากกว่ากองทุนรวมปกต ิเนื�องจากการลงทุนที�มคีวามเสี�ยงสงูมาก 
3) สามารถยมืหุน้มาขายก่อน และสามารถกูย้มืเงนิมาลงทุน 
4) เหมาะกบัผูล้งทุนที�ตอ้งการจาํกดัความเสี�ยงในการลงทุน เช่น ผูล้งทุนรายย่อย 

 
19.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบักองทุนรวมที�มนีโยบายที�ไม่จาํกดัอตัราสว่นการลงทุน (Hedge Fund) 

1) Hedge Fund และกองทุนรวมทั �วไป จะมกีารกาํกบัดแูลที�เท่าเทยีมกนัจากทางการ 
2) นกัลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนใน Hedge Fund ได ้แต่ตอ้งมกีารตดิตามการดาํเนินงานอย่างใกลช้ดิ 
3) Tactical Trading Strategy  เป็นกองทุนรวมที�ใชค้วามสามารถในการเกง็กาํไรในการเคลื�อนไหวของราคาทรพัยส์นิ 
4) Relative Value Strategy  เป็นกองทุนรวมที�ใชป้ระโยชน์จากการลงทุนในกรณีที�บรษิทัตกอยู่ในสภาวะพเิศษ 

 
l4.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบักองทุนรวมที�มกีารลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้าและตราสารที�มสีญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝงแบบ

ซบัซอ้น 
1) กองทุนรวมที�ทําธุรกรรมสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) สามารถทําสญัญาซื�อขายล่วงหน้า

เกนิมลูค่าความเสี�ยงของทรพัยส์นิที�ถอืครองได ้ 
2) ประโยชน์หนึ�งของการลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี�  คือ สามารถลงทุนในรูปแบบใหม่ เช่น กลยุทธ์ที�ทําให้

ผลตอบแทนของกองทุนรวมไม่เคลื�อนไหวไปในทศิทางเดยีวกบัตลาด 
3) กองทุนรวมประเภทนี�จะมคีวามเสี�ยงใกลเ้คยีงกองทุนรวมทั �วไป 
4) ถูกทุกตวัเลอืก 
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l3.   ตวัเลอืกใด ไม่ใช่ ผลติภณัฑใ์นตลาดทุนที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืซบัซอ้น 
1) กองทุนรวมที�จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารคํานวณผลประโยชน์ผนัแปรไปตามสูตรการคํานวณ

หรอืเงื�อนไขใดๆ ซึ�งผูล้งทุนทั �วไปไม่สามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
2) ตราสารหนี�ที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการแปลงสภาพตราสารหนี� เป็นหุน้ทุนของบรษิทัผูอ้อกตราสาร โดยมเีงื�อนไขราคาแปลง

สภาพกาํหนดเป็นราคาคงที� และ อตัราผลตอบแทนคงที� ตลอดอายุสญัญา 
3) ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุนที�มกีําหนดเวลาชําระหนี�เกนิกว่าสองรอ้ยเจด็สบิวนั และมขีอ้กาํหนดใหผู้อ้อกตราสารมสีทิธใินการ

เลื�อนหรอืงดจ่ายดอกเบี�ยหรอืผลตอบแทนตราสาร 
4) หุน้กูท้ี�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมกีารเลกิกจิการ 

 
ll.   ตวัเลอืกใด ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัแนวทางการใหค้าํแนะนําการลงทุนในผลติภณัฑท์ี�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

1) ผูป้ระกอบธุรกจิ ตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืกบุคลากรที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑท์ี�จะเสนอขาย 
2) ลูกค้าที�มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ์ตลาดทุนโดยเฉพาะหุ้นสามญั มาแลว้ l4 ปี ถือว่าเขา้ใจผลติภณัฑ์ที�มี

ความเสี�ยงสงู ผูแ้นะนําไม่จาํเป็นตอ้งเตอืนเกี�ยวกบัตวัผลติภณัฑท์ี�มคีวามเสี�ยงสงูที�ลกูคา้กาํลงัจะลงทุน  
3) การเสนอขายตราสารหนี�ดอ้ยสทิธเิพื�อนับเป็นเงนิกองทุน (Basel III) ผูแ้นะนําการลงทุนต้องจดัทําขอ้มูลเพิ�มเตมิ เพื�อ

อธบิายลกูคา้ถงึผลขาดทุนที�จะไดร้บัหากเกดิ worst case scenario ใหล้กูคา้ทราบก่อนการลงทุน 
4) ทุกตวัเลอืกไม่ถูกตอ้ง 

 
lL.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัการใหค้าํแนะนําการลงทุนในผลติภณัฑท์ี�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

1) นายเกษม  แจง้ลกูคา้ว่าหุน้กูท้ี�ครบกาํหนดไถ่ถอนเมื�อมกีารเลกิกจิการ มคีวามเสี�ยงเทยีบเท่าตราสารหนี�ทั �วไป  
2) นางสาวองัคณา แจ้งลูกค้าว่าหุ้นกู้ที�ครบกําหนดไถ่ถอนเมื�อมกีารเลกิกจิการ มีความเสี�ยงในเรื�องสภาพคล่องในการ

ลงทุนใกลเ้คยีงตราสารหนี�ทั �วไป  
3) นายวชิยั แจง้ลูกคา้ว่าตราสารหนี�ที�มอีนุพนัธแ์ฝง มโีอกาสที�จะไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนื เนื�องจากอนุพนัธท์ี�แฝงมเีงื�อนไข

การจ่ายผลตอบแทนที�ซบัซอ้นที�อา้งองิกบัราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ 
4) นางกลัยา  แจง้ลกูคา้ว่าตราสารหนี�ที�ไม่มกีารจดัอนัดบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื มคีวามเสี�ยงผดินดัชาํระหนี�เท่ากบัตราสาร

หนี�ทั �วไป เนื�องจากบรษิทัผูอ้อกตราสารดงักล่าว เป็นบรษิทัใหญ่ มคีวามมั �นคงสงู 
 
lS.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัการผดินดัชาํระหนี�ของตราสารหนี� 

1) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่รกัษาอตัราสว่นทางการเงนิตามที�ตกลงไว ้เช่น อตัราสว่นหนี�สนิต่อทุน ยงัไม่ถอืเป็น “การผดินดัชาํระหนี�”   
2) บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นําทรพัย์สนิไปให้เป็นหลกัประกนัแก่เจ้าหนี�รายอื�นๆ ทั �งๆที�ในข้อกําหนดสทิธิตกลงว่าจะไม่นํา

ทรพัยส์นิไปก่อภาระหลกัประกนั  ยงัไม่ถอืเป็น “การผดินดัชาํระหนี�”   
3) หากการออกหุน้กูม้กีารแต่งตั �งผูแ้ทนถอืหุน้กู ้ซึ�งจะเป็นผูท้ี�มอีาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายดาํเนินการแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู ้

การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งที�เกี�ยวกบัหุน้กูต้อ้งกระทาํผ่านผูแ้ทนถอืหุน้กู ้
4) ถูกทุกตวัเลอืก 

 
l1.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัการใหค้าํแนะนําการลงทุนในกองทุนรวมที�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 

1) ลูกค้าไม่ผ่านการทําแบบทดสอบประเมนิความรู้เกี�ยวกบัการลงทุนหรอืการทําธุรกรรม นายเกษมจงีทําแบบทดสอบ
แทนลกูคา้ เพื�อใหล้กูคา้สามารถลงทุนในกองทุนรวมที�มคีวามเสี�ยงสงู 

2) นางองัคณาเสนอขายกองทุนรวมทองคาํ ที�มเีงื�อนไขยกเลกิกองทุนเมื�อผลตอบแทนถงึรอ้ยละ34 (trigger fund  34%) 
โดยแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เฉพาะจดุเด่นที�กองทุนจะไดผ้ลตอบแทน 34% ซึ�งสงูกว่าดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร  

3) นายวชิยัเสนอขายกองทุนรวมนํ�ามนัโดยแจง้ลูกคา้ว่า ผลตอบแทนของกองทุนนํ�ามนั ขึ�นกบัการตดัสนิใจทําสญัญาซื�อ
ขายล่วงหน้าของผู้จดัการกองทุน ซึ�งอาจทําให้ราคากองทุนดงักล่าวไม่ได้เคลื�อนไหวตามราคานํ�ามนัในตลาดโลก  
สง่ผลใหน้ายวชิยัขายกองทุนรวมดงักล่าวไดน้้อยมาก 

4) นางกลัยาเสนอขายกองทุนรวมตราสารหนี�ที�มเีงื�อนไขลงทุนในตราสารหนี�ที�ไม่จดัอนัดบัเครดติ แต่เลอืกเฉพาะผู้ออก
ตราสารหนี�ที�เป็นบรษิทัใหญ่  โดยแจง้ลกูคา้ว่าเป็นการลงทุนที�ไม่กระทบเงนิตน้ 


