
หลกัสตูรผูแ้นะนําการลงทนุตราสารทั �วไป  

 
หวัข้อ ปัจจยัแวดล้อมของการลงทุน และตลาดการเงิน 

 

�.   ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัประเภทของตลาดการเงนิ 

1) ตราสารที�ซื�อขายในตลาดเงนิ เป็นตราสารการเงนิระยะสั �นที�หมุนเวยีนในตลาดเงนิอยูแ่ลว้ 

2) ตลาดตราสารพื�นฐานสามารถจาํแนกตามอายุครบไถ่ถอนออกเป็นตลาดเงนิ และตลาดทุน 

3) ตลาดทุนเป็นแหล่งกลางสาํหรบัซื�อขายทั �งตราสารทุน ตราสารหนี� และตราสารอนุพนัธท์ี�มอีายมุากกว่า 1 ปี 

4) ในทางปฎบิตั ิตลาดตราสารหนี�เป็นแหล่งกลางซื�อขายตราสารหนี�ระยะยาวของภาครฐั และภาคเอกชนเท่านั �น 

 

หวัข้อ ตราสารการเงิน และการตดัสินใจลงทุน 

 

2.   ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัตราสารตลาดเงนิ 

1) พนัธบตัรที�มอีายคุงเหลอืไม่เกนิ � ปี ถอืเป็นตราสารตลาดเงนิ 

2) ราคาซื�อขายตราสารตลาดเงนิในตลาดรองมคีวามผนัผวนมาก 

3) ถอืเป็นตราสารการเงนิที�ไมม่สีภาพคล่อง เพราะมอีายไุถ่ถอนสั �น 

4) มคีวามเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดการเงนิสงู 

 

หวัข้อ อตัราผลตอบแทน และความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

8.   กาํหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนที�แทจ้รงิที�ปราศจากความเสี�ยงเท่ากบั 2.5% อตัราผลตอบแทนที�เป็นตวัเงนิที�

ปราศจากความเสี�ยงเท่ากบั <% และสว่นชดเชยความเสี�ยงจากการลงทุนในหุน้กูท้ี�ผูล้งทุนใหค้วามสนใจจะลงทุน

เท่ากบั =% ใหค้าํนวณหาอตัราผลตอบแทนที�แทจ้รงิจากการลงทุนในหุน้กูด้งักล่าว โดยวธิใีชค่้าประมาณการ 

1) 1.5% 

2) 7.5% 

3) 9.0% 

4) 11.5% 

 

 

<.   ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัแนวคดิมลูค่าเงนิตามเวลาของเงนิ 

1) ใชใ้นการวางแผนทางการเงนิสว่นบุคคลในดา้นต่างๆ 

2) ใชใ้นการวเิคราะหห์าราคาที�เหมาะสมของหลกัทรพัยท์ี�จะลงทุน 

3) ใชใ้นการศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิของโครงการลงทุนต่างๆ 

4) ใชใ้นการหาจุดคุม้ทุนเพื�อควบคุมตน้ทุน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกจิการ 



=.   ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัการวดัความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์

1) ในทางสถติ ิ สามารถใชค่้าความแปรปรวน และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานเพื�อวดัความเสี�ยงจากการลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์ดี�ยวได ้ 

2) Semi variance ถูกนํามาใชใ้นการวดัค่าความเสี�ยง ภายใตค้วามเชื�อว่า ผูล้งทุนจะพจิารณาความไม่แน่นอน

จากการลงทุนในดา้นลบเท่านั �น 

3) ค่าความแปรปรวน สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ Semi variance เป็นค่าที�ใชว้ดัความเสี�ยงทุกประเภทที�

เกดิขึ�นจากการลงทุนในหลกัทรพัยน์ั �น 

4) สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานเป็นการวดัความเสี�ยงโดยรวมที�ยงัไมจ่าํแนกประเภทว่าเป็นความเสี�ยงที�สามารถขจดั

ได ้หรอืขจดัไม่ไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน 

 

หวัข้อ อตัราผลตอบแทน และความเสี�ยงของกลุม่หลกัทรพัย ์

 

O. ผูล้งทุนจดัสรรเงนิลงทุนหลกัทรพัย ์A 40% สว่นที�เหลอืจดัสรรเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์B หากอตัราผลตอบแทนที�

คาดหวงัของหลกัทรพัย ์A และหลกัทรพัย ์B เท่ากบั 30% และ 24% ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนที�คาดหวงัของ

กลุ่มหลกัทรพัยนี์�จะเท่ากบัเท่าใด 

1) 24.0% 

2) 26.4% 

3) 27.6% 

4) 30.0% 

 

S. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถอืเป็นความเสี�ยงที�ขจดัไดโ้ดยการกระจายการลงทุน 

1) ความผนัผวนของราคานํ�ามนั 

2) การเพิ�มขึ�นของอตัราดอกเบี�ย 

3) การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ี

4) สหภาพแรงงานประทว้งหยุดงาน 
 

T. เมื�อผูล้งทุนประเมนิผลตอบแทนของหลกัทรพัยร์ายตวัแต่ละชนิด เพื�อลงทุนเป็นสว่นหนึ�งของกลุ่มหลกัทรพัย ์

ผลตอบแทนจากหลกัทรพัยร์ายตวัดงักล่าว ควรคุม้กบัความเสี�ยงประเภทใด 

1) ความเสี�ยงรวม 

2) ความเสี�ยงที�เป็นระบบ 

3) ความเสี�ยงที�ไม่เป็นระบบ 

4) ความเสี�ยงของหลกัทรพัยร์ายตวั 
 

 

 



U. แบบจาํลองใดต่อไปนี� ที�จะทาํการวดัอตัราผลตอบแทนที�เกดิขึ�นจรงิจากกลุ่มหลกัทรพัยเ์ปรยีบเทยีบ กบัอตัรา

ผลตอบแทนที�ควรจะเป็นของกลุ่มหลกัทรพัยซ์ึ�งคาํนวณจากแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรพัย ์

1) CAPM  

2) Sharpe 

3) Treynor 

4) Jensen 
 

หวัข้อ การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ และอตุสาหกรรม 

�`. การใชน้โยบายเศรษฐกจิแบบใดที�น่าจะสง่ผลดต่ีอราคาหลกัทรพัย ์

1) นโยบายการคลงัแบบขาดดุล และนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย 

2) นโยบายการคลงัแบบเกนิดุล และนโยบายการเงนิแบบตงึตวั 

3) นโยบายการคลงัแบบขาดดุล และนโยบายการเงนิแบบตงึตวั 

4) นโยบายการคลงัแบบเกนิดุล และนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย 

 

11. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวฎัจกัรเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

1) ธุรกจิเกี�ยวกบัสนิคา้ประเภทคงทนจะมคีวามน่าสนใจลงทุนในชว่งที�เศรษฐกจิเริ�มชะลอตวัลง 

2) ธุรกจิเกี�ยวกบัการเงนิการธนาคารจะมคีวามน่าสนใจลงทุนในชว่งที�เศรษฐกจิเริ�มเขา้สูช่ว่งฟื�นตวั 

3) ธุรกจิเกี�ยวกบัวตัถุดบิพื�นฐานจะมคีวามน่าสนใจลงทุนในช่วงที�เศรษฐกจิเขา้สูช่ว่งรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ 

4) ธุรกจิเกี�ยวกบับรกิารพื�นฐานจะมคีวามน่าสนใจลงทุนในช่วงที�เศรษฐกจิกาํลงัจะผ่านพน้ภาวะถดถอย  

 

หวัข้อ การวิเคราะหบ์ริษทั 

12. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ ปัจจยัที�กาํหนดการแขง่ขนัตามแนวคดิ Porter’s five forces model  

1) สนิคา้ทดแทน 

2) อาํนาจการต่อรองกบัลกูคา้ 

3) อาํนาจการต่อรองกบัรฐับาล 

4) แนวโน้มการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม ่

 

13. บรษิทั A มสีนิทรพัยร์วม และสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนเท่ากบั 200 ลา้นบาท และ 140 ลา้นบาทตามลาํดบัโดยมี

หนี�สนิระยะยาว และสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 110 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามลาํดบั อตัราสว่นทุนหมุนเวยีน

ของบรษิทัจะเท่ากบัเท่าใด 

1) 1.2 เท่า 

2) 2.0 เท่า 

3) 2.4 เท่า 

4) 3.0 เท่า 



หวัข้อ การวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัทางเทคนิค 

14. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัรปูแบบการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยต์ามทฤษฎดีาว 

1) หากระดบัราคาหุน้ในแนวโน้มรองครั �งต่อมาตํ�ากว่าครั �งก่อน แสดงว่าแนวโน้มใหญ่ระยะยาวเริ�มดขีึ�น 

2) หากระดบัราคาหุน้ในแนวโน้มรองครั �งต่อมาสงูกว่าครั �งก่อน แสดงว่าแนวโน้มใหญ่ในระยะยาวเริ�มไม่ด ี

3) หากระดบัราคาหุน้ในแนวโน้มรองปรบัตวัลดลงแต่ยงัคงเหนือระดบัที�ลดลงก่อนหน้า แสดงวา่แนวโน้มใหญ่

ระยะยาวยงัดอียู ่

4) หากระดบัราคาหุน้ในแนวโน้มรองปรบัตวัลดลงทั �งจุดสงูสดุ และจุดตํ�าสดุ แสดงว่าแนวโน้มใหญ่ระยะยาวกาํลงั

จะเริ�มปรบัขึ�น 

 

หวัข้อ การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

15. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ เครื�องมอืในการบรหิารความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนผ่านธนาคารพาณิชย ์ 

1) FX Forward 

2) USD Futures 

3) FX Options 

4) Cross Currency Swaps 
 

หวัข้อ แนวปฎิบติัในการขาย และการให้บริการด้านผลิตภณัฑ ์

16. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ องคป์ระกอบในการดาํเนินธุรกจิเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย fair dealing 

1) กระบวนการบรหิารความเสี�ยงจากการลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ 

2) กระบวนการขายที�เป็นธรรม และเพื�อประโยชน์ของลกูคา้ 

3) กระบวนการจดัการเรื�องรอ้งเรยีนที�เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ  

4) กระบวนการคดัเลอืกผลติภณัฑท์ี�เหมาะสม และการจดักลุ่มลกูคา้  

 

17. ในกรณีเสนอขายผลติภณัฑท์ี�มคีวามเสี�ยงสงู หรอืมคีวามซบัซอ้น ตอ้งจดัทาํ knowledge assessment เพิ�มเตมิ

ในดา้นใดบา้ง 

I. การศกึษา 

II. สถานภาพทางการเงนิ 

III. ประสบการณ์การทาํงาน 

1) I และ II 

2) I และ III 

3) II และ III 

4) I II และ III 
 



18. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ แนวปฎบิตัใินการขาย และการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑต์ราสารทุน  

1) การเสนอขายผลติภณัฑท์ี�ตรงกบัความคาดหวงั และเหมาะสมกบัลกูคา้ 

2) การใหค้าํแนะนําที�ด ีมคุีณภาพ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ที�ดทีี�สดุของลกูคา้ 

3) การไม่เอาเปรยีบลกูคา้ และมคีวามรบัผดิชอบหลงัการขาย และใหบ้รกิาร 

4) การใหบ้รกิารในการลงทุนดว้ยเงื�อนไขที�ดทีี�สดุตามที�ลกูคา้แต่ละรายคาดหวงั 

 

19. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัการป้องกนัการล่วงรู ้และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน 

1) รายชื�อหลกัทรพัยใ์นบญัช ีwatch list จะเปิดเผยใหห้น่วยงาน และพนกังานทุกคนในบรษิทัไดรู้ ้

2) ทรพัยส์นิของลกูคา้ตอ้งแยกออกจากบญัชทีรพัยส์นิบรษิทั โดยระบุในบญัช ีwatch list 

3) บรษิทัจะปลดรายชื�อหลกัทรพัยอ์อกจากบญัช ีrestricted list เมื�อความสมัพนัธ ์หรอื deal สิ�นสุด 

4) บรษิทัจะยา้ยรายชื�อหลกัทรพัยจ์ากบญัช ีrestricted list ไปสูบ่ญัช ีwatch list เมื�อความสมัพนัธ ์หรอื deal นั �น

ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

 

หวัข้อ มาตรฐานการปฎิบติังานสาํหรบัผูท้าํหน้าที�ติดต่อผูล้งทุน 

20. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ที�ผูท้าํหน้าที�ตดิต่อผูล้งทุนสามารถปฎบิตัไิด ้

1) ชกัชวน หรอืใหค้าํแนะนําในลกัษณะที�เป็นการสนบัสนุนใหผู้ล้งทุนทาํธุรกรรมบ่อยครั �ง 

2) รบัมอบหมายจากผูล้งทุนในการตดัสนิใจซื�อขายหลกัทรพัยแ์ทนผูล้งทุน 

3) ใหค้าํแนะนําการซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�เสนอขายต่อประชาชนในวงกวา้งที�บรษิทัที�ตนสงักดัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

ในช่วง 5 วนัทาํการหลงัวนัปิดการขาย 

4) สนบัสนุนหรอืใหค้วามช่วยเหลอืผูล้งทุนโดยการจดัหาแหล่งเงนิกูน้อกระบบใหเ้พื�อใชใ้นการซื�อขายหลกัทรพัย ์
 

21. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�เป็นการใหค้าํแนะนําที� ไม่เหมาะสม 

1) ใหค้าํแนะนําโดยมบีทวเิคราะห ์หรอืเอกสารสนบัสนุนอา้งองิ  

2) ใหค้าํแนะนําที�มคีวามสาํคญั และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน 

3) ใหค้าํแนะนําจากผลการวเิคราะหข์า่วโดยแจง้ถงึแหล่งที�มาของขา่ว 

4) ใหค้าํแนะนําตามขา่วลอื โดยแสดงความเหน็ถงึความน่าเชื�อถอืของขา่ว 

22. ตวัเลอืกใด ไม่ใช่ บทลงโทษทางปกครอง กรณีที�ผูท้าํหน้าที�ตดิต่อผูล้งทุนไมไ่ดป้ฎบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ 

และรอบคอบเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี  

1) พกัการปฎบิตังิานทั �งหมดภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

2) พกัการใหค้วามเหน็ชอบตามระยะเวลาสั �งพกัที�กาํหนด 

3) เปิดเผยพฤตกิรรมที�ไม่เหมาะสม แต่ทาํหน้าที�ต่อไปได ้

4) เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบ ไม่สามารถทาํหน้าที�อกีต่อไปไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด 
 



หวัข้อ การให้คาํแนะนําการลงทุนที�เหมาะสม 

23. ผูล้งทุนที�ตดัสนิใจลงทุนในตราสารตลาดเงนิ เนื�องจากมคีวามตอ้งการใชเ้งนิลงทุนระยะสั �น แสดงถงึรปูแบบของ

ผลตอบแทนที�ตอ้งการแบบใด 

1) ผลตอบแทนรวม 

2) การปกป้องเงนิลงทุน 

3) รายไดป้ระจาํจากการลงทุน  

4) การเพิ�มมลูค่าของเงนิลงทุน 
 

24. หากผูร้บัคาํปรกึษามรีะดบัความเตม็ใจในการรบัความเสี�ยงสงู แต่มรีะดบัความสามารถในการรบัความเสี�ยงตํ�า 

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องผูร้บัคาํปรกึษาควรอยู่ในระดบัใด 

1) ตํ�า 

2) กลาง 

3) สงู 

4) ไม่สามารถประเมนิได ้
 

25. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ที�ผูล้งทุนสามารถนํามาใชป้ระกอบการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี�จะลงทุนได ้

I. การวเิคราะหท์างเทคนิค 

II. การวเิคราะหปั์จจยัพื�นฐาน 

III. การวเิคราะหก์ารเงนิเชงิพฤตกิรรม 

1) I และ II 

2) I และ III 

3) II และ III 

4) I II และ III 
 

หวัข้อ ภาพรวมเกี�ยวกบัตราสารทุน และหุ้นสามญั 

26. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัประเภทของหุน้สามญั 

1) ตลาดหุน้ที�ม ีpenny stock จาํนวนมาก จะมคีวามผนัผวนของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดมาก 

2) Cyclical stock เป็นหุน้ที�อตัราผลตอบแทนเปลี�ยนแปลงมากกว่าอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาด

หลกัทรพัย ์

3) หุน้ในกลุ่ม income stock ที�จ่ายปันผลสงูอาจสงัเกตไดจ้ากหุน้ที�เป็นองคป์ระกอบของ SET50 Index 

4) หุน้ที�มผีลการดาํเนินงานเตบิโตอย่างรวดเรว็ และต่อเนื�องทั �งยอดขาย และกาํไร จดัเป็น growth stock 

 

 



27. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ ความเสี�ยงที�สง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน  

1) ความเสี�ยงทางการเงนิของผูบ้รหิารบรษิทั 

2) ความเสี�ยงจากอตัราเงนิเฟ้อ 

3) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

4) ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์

 

28. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ คุณสมบตัขิองการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1) มจีาํนวนผูถ้อืหุน้รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

2) ก่อน IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 บาท 

3) หุน้สามญัมมีลูค่าที�ตราไวไ้ม่น้อยกว่าหุน้ละ 0.50 บาท 

4) มทีุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัมากกว่าหรอืเท่ากบั 300 ลา้นบาท 
 

หวัข้อ การประเมินมูลค่า และกลยุทธก์ารลงทุนในหุ้นสามญั 

29. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัปัจจยัในการกาํหนดมลูค่าหุน้สามญั 

1) อตัราคดิลดเป็นอตัราที�สะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนที�ผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุน 

2) ความสามารถในการทาํกาํไรกบัมลูค่าสนิทรพัยข์องกจิการมคีวามสมัพนัธต่์อกนัโดยตรง 

3) มลูค่าสนิทรพัยท์ี�นํามาใชใ้นการประเมนิมลูค่าหุน้สามญันั �น เป็นมลูค่าสนิทรพัยท์ั �งหมดของกจิการ 

4) มลูค่าของหุน้สามญัจะแปรผนัโดยตรงกบักระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บั และระยะเวลาที�จะไดร้บัในอนาคต 
 

30. หากผูล้งทุนคาดว่า ราคาของหลกัทรพัยจ์ะเพิ�มสงูขึ�นในอนาคตอนัใกล ้ แต่ตอ้งการจาํกดัความเสยีหายจากการ

ลงทุนที�อาจเกดิขึ�น กลยทุธก์ารลงทุนแบบ Stop loss ที�ควรใชค้อืแบบใด 

1) Short หลกัทรพัย ์ควบคู่ไปกบั sell-stop 

2) Short หลกัทรพัย ์ควบคู่ไปกบั buy-stop 

3) Long หลกัทรพัย ์ควบคู่ไปกบั sell-stop 

4) Long หลกัทรพัย ์ควบคู่ไปกบั buy-stop 
 

หวัข้อ ตราสารที�เกี�ยวเนื�องกบัตราสารทุน 

31. หากราคาตลาดของหุน้อา้งองิตํ�ากว่าราคาใชส้ทิธ ิ และวอรแ์รนทม์มีลูค่าของเวลาเป็นบวก มลูค่าของวอรแ์รนทจ์ะ

เท่ากบัเท่าใด 

1) 0 บาท 

2) ราคาใชส้ทิธ ิ

3) มลูค่าของเวลา 

4) มลูค่าที�แทจ้รงิ 



32. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัความเสี�ยงของใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์

1) ความเสี�ยงดา้นราคาสงูสดุของใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ คอื ราคาตลาดของหุน้สามญัอา้งองิปรบัลดลงจน

เป็นศนูยบ์าท 

2) โอกาสการเปลี�ยนแปลงราคาของใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธจ์ะเพิ�มขึ�น เมื�อใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์

ดงักล่าวมอีายุคงเหลอืน้อยลง 

3) ผูท้ี�จะออกใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธไ์ดต้อ้งมอีนัดบัความน่าเชื�อถอืในระดบั speculative grade และเปิดเผย

ในหนงัสอืชี�ชวน 

4) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่ไดก้าํหนดใหใ้บสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธท์กุรุ่นตอ้งมผีูด้แูลสภาพคล่อง เพราะมคีวามผนั

ผวนของราคาสงูอยู่แลว้ 

 

หวัข้อ กลไกการซื5อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

33. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรพัยด์ว้ยวธิบีนัทกึการซื�อขาย 

1) กรณี big lot เป็นการตกลงซื�อขายหลกัทรพัยท์ี�มปีรมิาณ 1 ลา้นหุน้ หรอืมลูค่า 3 ลา้นบาทขึ�นไป 

2) หากมกีารตกลงซื�อขายกนั ใหส้มาชกิทั �งผูซ้ื�อ และผูข้ายบนัทกึรายการเขา้มาในระบบซื�อขายก่อนเพื�อจบัคู่คาํ

สั �งซื�อขาย 

3) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดใหส้มาชกิจะตอ้งทาํการซื�อขายหลกัทรพัย ์ โดยผ่านระบบการซื�อขายของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เท่านั �น 

4) การบนัทกึรายการซื�อขายหลกัทรพัยน์อกเวลาทาํการหลงัปิดการซื�อขายในช่วงเวลาประจาํวนั จะมรีะยะเวลา

ซื�อขายตั �งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น. 
 

34. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�เป็นสารสนเทศ หรอืขอ้มลูที�เขา้ขา่ยตอ้งเปิดเผยทนัท ีสาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

1) ถูกยกเลกิสมัปทาน 

2) ยา้ยที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

3) แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4) เปลี�ยนแปลงนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 

หวัข้อ ความรูพ้ื5นฐานเกี�ยวกบัตราสารหนี5  

35. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ องคป์ระกอบของตราสารหนี�  

1) ความถี�ในการชาํระดอกเบี�ย 

2) มลูค่าที�ตราไว ้หรอืมลูค่าหน้าตั ~ว 

3) อตัราดอกเบี�ยตามหน้าตั ~ว หรอืที�ตราไว ้

4) เงื�อนไข และขอ้ตกลงที�ผูล้งทุนตอ้งปฎบิตัติาม  



36. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัตราสารศุกกู 

1) ผลตอบแทนไม่อยูใ่นรปูของดอกเบี�ย 

2) มลีกัษณะคลา้ยกบัตราสารหนี�ทั �วไป 

3) ผูล้งทุนตอ้งนบัถอืศาสนาอสิลามเท่านั �น  

4) เป็นไปตามหลกัชารอิะหข์องศาสนาอสิลาม  
 

หวัข้อ การประเมินมูลค่า และผลตอบแทนของตราสารหนี5 

37. พนัธบตัรอายุคงเหลอื � ปี มลูค่าที�ตราไวเ้ท่ากบั �,``` บาท อตัราดอกเบี�ยตามหน้าตั ~วเท่ากบั O% ต่อปีโดยชาํระ

ปีละ � ครั �ง หากผูล้งทุนตอ้งการผลตอบแทนเท่ากบั <% ต่อปี และราคาตลาดของพนัธบตัรในขณะนี�เท่ากบั 

�,`�=.=` บาท ควรซื�อหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

1) ซื�อ เพราะราคาตลาดตํ�ากว่ามลูค่าที�เหมาะสม  

2) ซื�อ เพราะราคาตลาดสงูกว่ามลูค่าที�เหมาะสม 

3) ไม่ซื�อ เพราะราคาตลาดตํ�ากว่ามลูค่าที�เหมาะสม 

4) ไม่ซื�อ เพราะราคาตลาดสงูกว่ามลูค่าที�เหมาะสม 
 

38. หุน้กูข้องบรษิทัแห่งหนึ�ง ซื�อขายกนัอยู่ที�ราคา UO` บาท โดยมอีายุคงเหลอื � ปี และมอีตัราดอกเบี�ยตามหน้าตั ~ว

เท่ากบั T% ชาํระดอกเบี�ยทุก < เดอืน อตัราผลตอบแทนจากดอกเบี�ยของหุน้กูด้งักล่าวเท่ากบัเท่าใด 

1) 8.00% 

2) 8.33%  

3) U.``% 

4) 9.33%  

 

หวัข้อ ความเสี�ยงจากการลงทุนในตราสารหนี5 

39. ความเสี�ยงประเภทใดต่อไปนี� ไม่ส่งผลต่อ ผูล้งทุนชาวไทยที�ลงทุนในหุน้กูส้กุลเงนิบาท 

1) ความเสี�ยงจากอตัราเงนิเฟ้อ 

2) ความเสี�ยงจากการลงทุนต่อ 

3) ความเสี�ยงที�เกดิจากเหตุผดินดั   

4) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
 

 

 

 

 

 



40. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติ โดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื 

1) ปัจจยัเชงิคุณภาพในการวเิคราะหอ์นัดบัเครดติ ไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 

2) อนัดบัเครดติตั �งแต่ BBB- ลงไป ถอืเป็นระดบัเกง็กาํไร ที�ใหอ้ตัราผลตอบแทนสงู และความเสี�ยงสงู 

3) นอกจากอนัดบัเครดติแลว้ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืยงัใหค้าํอธบิายถงึแนวโน้มของอนัดบัเครดติดว้ย 

4) อนัดบัเครดติระดบั D ไม่มกีารแบ่งระดบั + หรอื - เพิ�มเตมิ เนื�องจากมคีวามเสี�ยงในการผดินดัชาํระหนี�สงู

ที�สดุ  
 

41. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัดเูรชั �นและปัจจยัที�สง่ต่อดุเรชนั 

1) เมื�อกาํหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนเปลี�ยนแปลงไปเท่ากนั และปัจจยัอื�นคงที� หุน้กูท้ี�มอีายุคงเหลอืมากกว่า จะมี

การเปลี�ยนแปลงของราคาน้อยกว่าหุน้กูท้ี�มอีายุคงเหลอืน้อยกว่า 

2) หุน้กูท้ี�มอีตัราดอกเบี�ยคปูองตํ�า จะมกีารเปลี�ยนแปลงของราคาน้อยกว่าหุน้กูท้ี�มอีตัราดอกเบี�ยคปูองสงู เมื�อ

ปัจจยัอื�นคงที� 

3) ดเูรชนัเป็นเครื�องมอืวดัความไว หรอืวดัการเปลี�ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของ

ราคาหุน้กู ้ในทศิทางตรงกนัขา้ม  

4) หุน้กูท้ี�มดีเูรชนัสงูจะมกีารเปลี�ยนแปลงของราคาในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน มากกว่าหุน้กูท้ี�

ดเูรชนัตํ�ากว่า เมื�ออตัราผลตอบแทนเปลี�ยนแปลงไปเท่ากนั 
 

หวัข้อ การซื5อขายตราสารหนี5ในประเทศไทย 

42. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�เป็นแหล่งขอ้มลูเกี�ยวกบัราคาตราสารหนี� 

I. สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

II. สาํนกังานบรหิารหนี�สาธารณะ 

III. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

1) I และ II 

2) I และ III 

3) II และ III 

4) I II และ III 
 

หวัข้อ ความรูเ้บื5องต้นเกี�ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม 

43. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งที�สดุเกี�ยวกบัความหมายของกองทุนรวม 

1) กองทุนรวมมผีูจ้ดัการบรหิารเงนิลงทุนให ้จงึไม่ขาดทุน 

2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนประเภทหนึ�ง 

3) ผลประกอบการของบลจ. สง่ผลกระทบโดยตรงต่อกองทุนรวม 

4) กองทุนรวมถอืเป็นวธิกีารลงทุนในตลาดเงนิตลาดทุนโดยออ้ม 



44. ตวัเลอืกใดต่อไปนี�คอืลกัษณะของกองทุนปิด 

1) สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ�มเตมิหลงัเสนอขายครั �งแรก  

2) ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งนํากองทุนปิดไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สว่นใหญ่ไมม่กีาํหนดอายโุครงการ 

3) จาํนวนหน่วยลงทุนเพิ�มขึ�นหรอืลดลงได ้

4) เมื�อครบอายุโครงการ บลจ. จะรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยใชเ้งนิจากการขายทรพัยส์นิในกองทุนเมื�อเลกิ 
 

45. ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ กองทนุรวมทรพัยส์นิทางเลอืก 

1) กองทุนรวมสนิคา้โภคภณัฑ ์ 

2) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

3) กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน 

4) กองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 

หวัข้อ อตัราผลตอบแทน และความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม 

46. ในการพจิารณาเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุรวม ผูล้งทุนควรใชผ้ลตอบแทนประเภทใด 

1) ผลตอบแทนรวม  

2) ผลตอบแทนรวมสทุธ ิ 

3) ผลตอบแทนหลงัหกัภาษ ี

4) ผลตอบแทนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิ   
 

47. กองทุนที�มสีถานะการลงทุนไดท้ั �งตราสารทุน ตราสารหนี� และทรพัยส์นิทางเลอืก ถอืว่ามคีวามเสี�ยงอยู่ในระดบัใด 

1) ความเสี�ยงตํ�า 

2) ความเสี�ยงปานกลางค่อนขา้งสงู 

3) ความเสี�ยงสงูมาก 

4) ความเสี�ยงสงูมากอย่างมนียัสาํคญั 
 

48. มาตรวดัผลการดาํเนินงานประเภทใดต่อไปนี�ที�ใชว้ดัความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการหาผลตอบแทนสว่น

เพิ�มจาก benchmark โดยพจิารณาถงึ tracking error ของกองทนุควบคู่ไปดว้ย 

1) Sharpe’s ratio  

2) Jensen model  

3) Treynor’s ratio   

4) Information ratio  

 

 
 

 

 

 

 



หวัข้อ พื5นฐานการวิเคราะห ์และกลยุทธก์ารลงทุนในกองทนุรวม 

 

49. กลยุทธก์ารลงทุนในกองทุนรวมแบบใดต่อไปนี�ที�ใชท้ั �งวธิ ีDollar Cost Averaging และ Market Timing ควบคู่กนั 

1) Total Return Method 

2) Combined Method 

3) Rebalancing Method 

4) Core & Satellite Method   
 

50. หากผูล้งทุนมเีงนิเดอืนๆ ละ =``,``` บาท จา่ยเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี =% ของเงนิเดอืน และมกีาร

ซื�อประกนัแบบบาํนาญเอาไวโ้ดยจ่ายเบี�ยปีละ �``,``` บาท ผูล้งทุนจะสามารถซื�อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 

RMF เพื�อลดหย่อนภาษไีดส้งูสดุเท่ากบัเท่าใด 

1) 100,000 บาท 

2) �``,``` บาท  

3) <``,``` บาท   

4) 500,000 บาท 

 


