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แบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมส าหรบัการทดสอบ (Practice Exam) 
หลกัสตูร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)  

 
 

หมายเหตุ 

แบบฝึกหดัเตรยีมสอบนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นตวัอย่างใหผู้เ้ตรยีมตวัทดสอบหลกัสตูร AISA ไดเ้หน็แนวค าถามและ
ตวัเลอืกของขอ้สอบในหลกัสตูรฯ รวมทัง้สามารถใชท้ดสอบเพื่อประเมนิ ความเขา้ใจในเนื้อหาได้ เน่ืองจากจะมส่ีวนเฉลย
พรอ้มค าอธบิายประกอบมาใหด้ว้ย โดยผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบฝึกหดัน้ีไม่ไดเ้ป็นเครื่องยนืยนัถงึผลคะแนนทีจ่ะได้
จากการทดสอบจรงิ 
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แบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมส าหรบัการทดสอบหลกัสตูร 

Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)  
 
กลุ่มท่ี 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังาน (professional practices) 
 

มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบติัวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน  
1.  ตวัเลือกใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ในการปฏิบติัวิชาชีพด้านการลงทุน 

 I. เป็นผูม้คีวามเป็นอสิระและมหีลกัการในการปฏบิตังิาน 
 II. เป็นผูใ้หข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง สมบูรณ์ และชดัเจนในการปฏบิตังิาน 
 III. เป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1)  I และ II 
 2)  I และ III 
 3)  II และ III 
 4)  I, II และ III 
 

 
2.  จากขอ้มูลต่อไปน้ี ตวัเลือกใดกล่าวถกูต้องเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติั
 วิชาชีพด้านการลงทุน 
 - นักวเิคราะหอ์าศยัในประเทศ A ทีไ่มม่กีฎหมายหลกัทรพัยห์รอืขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบั 
 -  นักวเิคราะหร์ายนี้ประกอบธุรกจิในประเทศ B ทีม่กีฎหมายหลกัทรพัยใ์ชบ้งัคบัแต่มคีวามเขม้งวดน้อยกว่า 
  จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัฯิ 
 1) นักวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศ B ในการประกอบธุรกจิ 
 2)  นักวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัฯิ ในการประกอบธุรกจิในประเทศ B 
 3)  นักวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตัฯิ และเปิดเผยส่วนทีต่่างจากกฎหมายหลกัทรพัย์
  ของประเทศ B 
 4)  นักวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศ B และเปิดเผยส่วนทีไ่ม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและ
  มาตรฐานการปฏบิตัฯิ 
 

 
3. ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีต่อลูกค้า (duties to clients) ในการให้บริการท่ีเหมาะสม 
 (suitability) ตวัเลือกใด ไมใ่ช่ ส่ิงท่ีควรกระท าในการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาการลงทุนแก่ลูกค้า 
     1) สอบถามประสบการณ์การลงทุนและเป้าหมายการลงทุนของลูกคา้ ทัง้ดา้นอตัราผลตอบแทนและความเสีย่ง 
     2) พจิารณาว่าการลงทุนใดมคีวามเหมาะสมกบัสถานะทางการเงนิของลูกคา้และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุน
  ของลูกคา้ 
     3) แนะน าการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูเพื่อโอกาสในการเพิม่อตัราผลตอบแทนใหแ้ก่ลูกคา้ 
     4) ประเมนิความเหมาะสมของการลงทุนโดยพจิารณาจากกลุ่มหลกัทรพัยท์ัง้หมดหรอืพอรต์การลงทุนรวมของลูกคา้ 
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4. ตวัเลือกใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการปฏิบติัด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ของ
 นักวิเคราะห์และผู้เก่ียวข้อง 
     1) นักวเิคราะหต์อ้งใหค้วามส าคญัต่อธุรกรรมดา้นการลงทุนส่วนตวัเหนือกว่าของลูกคา้และนายจา้ง 
     2) นักวเิคราะหต์อ้งใหค้วามส าคญัต่อธุรกรรมดา้นการลงทุนของลูกคา้เหนือกว่าของนายจา้งและส่วนตวั 
     3) นักวเิคราะหต์อ้งใหค้วามส าคญัต่อธุรกรรมดา้นการลงทุนของนายจา้งเหนือกว่าของลูกคา้และส่วนตวั 
     4) นักวเิคราะหต์อ้งใหค้วามส าคญัต่อธุรกรรมดา้นการลงทุนของลูกคา้นายจา้ง และส่วนตวัอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

 
5.  ตวัเลือกใด ไมใ่ช่ การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพด้านการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
 วิเคราะห์ การให้ค าแนะน า และการตดัสินใจด้านการลงทนุ (investment analysis, recommendation and 
 action)  
     1) การเกบ็รกัษาหลกัฐานและขอ้มลูทีใ่ชส้นับสนุนการวเิคราะห ์การใหค้ าแนะน า  
     2) การมคีวามละเอยีดรอบคอบ มคีวามเป็นเหตุเป็นผลในการวเิคราะห ์การใหค้ าแนะน า และการตดัสนิใจลงทุน 
     3) การเปิดเผยใหท้ราบถงึหลกัการทัว่ไป รวมถงึปัจจยัทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์รอืการใหค้ าแนะน า 
     4) การเปิดเผยการไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัจากการวเิคราะหห์รอืการใหค้ าแนะน า 
 

 
6.  ตวัเลือกใดต่อไปน้ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏิบติังานเก่ียวกบัข้อมูลท่ีมีนัยส าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
 สาธารณะชน 
 I.  กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่หนึ่ง ปรกึษาแนวทางด าเนินการหลงัการเขา้ซื้อ
  หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ ซึง่จะเริม่ด าเนินการในเดอืนหน้ากบันายสดใส นักวเิคราะหก์ารลงทุนของ บล. 
  แห่งหนึ่ง ขณะทีไ่ปร่วมตกีอลฟ์ดว้ยกนั นายสดใสจงึน าขอ้มลูดงักล่าวไปหารอืกบัเพื่อนของตนเองทีเ่ป็นทีป่รกึษา
  ทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิรายดงักล่าวจงึท าการซื้อหุน้ของบรษิทัทีจ่ะถูกท าค าเสนอซื้อในบญัชขีองตนเอง 
 II.  นักลงทุนตอ้งการขายหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีถ่อือยู่จ านวนมาก เพื่ออ านวยความสะดวกเจา้หน้าทีข่องบรษิทั
  หลกัทรพัยร์ายหนึ่งจงึใหค้วามชว่ยเหลอืในการรบัทีจ่ะทยอยส่งค าสัง่ขายหลกัทรพัยใ์หจ้นกว่าจะครบจ านวนทีน่ัก
  ลงทุนตอ้งการ โดยเจา้หน้าทีร่ายดงักล่าวไดข้ายหลกัทรพัยเ์ดยีวกนัทีต่นเองถอือยู่ออกไปก่อนการขายหลกัทรพัย์
  ใหก้บันักลงทุนรายนี้เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 III. นักวเิคราะหร์ายหนึ่งไดร้บัทราบขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัมหาชนจ ากดัแห่งหนึ่งว่า
  บรษิทัจะมกี าไรจากการด าเนินธรุกจิอย่างมาก นักวเิคราะหร์ายดงักล่าวจงึรบีซื้อหุน้บรษิทันัน้เพิม่เตมิในบญัชขีอง
  บดิาซึง่ตนเองเป็นผูด้แูลการซื้อขาย เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบดิา 

     1) I และ II 
     2) I และ III 
     3) II และ III 
     4) I, II และ III  
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7. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีถือเป็นการกระท าท่ี ไม่ถกูต้อง ตามมาตรฐานหน้าท่ีต่อลูกค้า (duties to clients) ในการ
 ให้บริการแก่ลูกค้าอยา่งเหมาะสม 
 1) ผูว้างแผนทางการเงนิรายหนึ่งจดัสรรเงนิลงทุนส่วนใหญข่องลูกคา้ไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ เนื่องจากผลการ
  ประเมนิระดบัการยอมรบัความเสีย่งของลูกคา้รายนี้พบว่าสามารถรบัความเสีย่งไดต้ ่า แมว้่าลูกคา้จะอายุน้อย ไมม่ี
  ภาระหนี้สนิ และมศีกัยภาพในการรบัความเสีย่งไดม้าก  
     2)  ผูจ้ดัการกองทุนรายหนึ่งแนะน าใหลู้กคา้ชาวมุสลมิจดัสรรเงนิลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นไปตาม
  หลกัศาสนาอสิลามซึง่มรีายรบัจากตราสารไม่สงูมากเท่านัน้ แมว้่าลูกคา้สามารถรบัความเสีย่งไดส้งู ไม่ภาระหนี้สนิ 
  และลูกคา้ตอ้งการลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัอตัราผลตอบแทนสงู 
     3) ผูว้างแผนทางการเงนิรายหนึ่งจดัสรรเงนิลงทุนทีลู่กคา้เตรยีมไวเ้กอืบทัง้หมดของลูกคา้ไปลงทุนในหุน้ เนื่องจาก
  ลูกคา้สามารถรบัความเสีย่งไดส้งู อยู่ในช่วงเริม่ตน้วยัท างาน และท างานอยู่ในธุรกจิธนาคารแห่งหนึ่ง แมจ้ะยงัมี
  เงนิเดอืนไม่สงูมาก 
     4) ผูจ้ดัการกองทุนรายหนึ่งไม่ไดท้ าการทบทวนนโยบายการลงทุนของลูกคา้เดมิของตน เนื่องจากเป็นลูกคา้ที่
  สนิทสนม คุน้เคยกนัและลงทุนดว้ยกนัมาเป็นเวลาเกอืบ 20 ปี ประกอบกบัลูกคา้รายนี้ไม่เคยแสดงความประสงค์
  หรอืแจง้ใหท้บทวนนโยบายดงักล่าว 
 

 
8.  ผู้จดัการกองทุนตราสารทุนรายหน่ึงรบัสอนหนังสือวิชาการลงทุนในตราสารหน้ีในช่วงเวลาหลงัเลิกงานให้กบั
 มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง โดยได้รบัค่าตอบแทนตามท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนัน้ก าหนดไว้ การกระท าดงักล่าวเป็นไป
 ตามหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบติังานในส่วนของหน้าท่ีต่อนายจา้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 
     1) เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณเน่ืองจากการรบัสอนหนังสอืในมหาวทิยาลยัไมใ่ช่การท าธุรกจิแขง่ขนักบันายจา้ง 
     2)  เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณแตต่อ้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบโดยระบุรายละเอยีดของงานทีท่ า ระยะเวลา และ 
  ค่าตอบแทน รวมถงึไดร้บัความยนิยอมจากนายจา้ง 
     3) ไม่เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณเนื่องจากเป็นการรบัจา้งโดยมคี่าตอบแทนซึง่อาจท าใหน้ายจา้งเสยีประโยชน์ 
     4) ไม่เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณเนื่องจากอาจส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบันายจา้งได ้ 
 

 
9.  นักวิเคราะห์ท าบทวิเคราะห์หลกัทรพัยข์องบริษทัท่ีได้รบัสมัปทานขดุน ้ามนัในต่างประเทศ โดยได้รบัขอ้มลูท่ี
 เก่ียวข้องกบัท าเลท่ีตัง้ ข้อมูลธรณีวิทยา และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ แล้ว จึงประมาณการน ้ามนัดิบท่ีคาดวา่จะ
 ขดุได้ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 20 ปี และตัง้สมมติฐานจากประสบการณ์การวิเคราะห์ของตนเองเพื่อการ
 ประมาณการปริมาณน ้ามนัดิบท่ีจะขดุได้ตลอดระยะเวลาสมัปทาน และได้สรปุในบทวิเคราะห์ว่าบริษทัแห่งน้ีมี
 ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีขดุได้ไม่ต า่กว่า 100 ลา้นบารเ์รลในช่วง 5 ปีแรก และไม่ต า่กวา่ 150 ลา้นบารเ์รลในปีท่ี 
 6 - 20 ซ่ึงจะสร้างรายได้จ านวนมากให้แก่บริษทัในแต่ละปี การกระท าของนักวิเคราะห์เป็นไปตามหลกั
 จรรยาบรรณหรือไม่เพราะเหตุใด    
     1) เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ เพราะไดร้บัขอ้เทจ็จรงิจากแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
     2) เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ เพราะเป็นการจดัท าตามหน้าทีแ่ละเป็นการใหค้วามเหน็จากขอ้มลูทีม่อียู่ 
     3) ไม่เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ เพราะไม่ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิอกีครัง้กบับรษิทัเพื่อความถูกตอ้งในการเตรยีม
  ขอ้มลู 

     4) ไม่เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ เพราะไม่ไดแ้ยกความเหน็ส่วนตวัออกจากขอ้เทจ็จรงิอย่างชดัเจน 
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10. นาย B เป็นนักวิเคราะห์หลกัทรพัยใ์น บล. แห่งหน่ึง และมคีวามต้องการท่ีจะขายหุ้นในบญัชีส่วนตวัเพื่อน าเงิน
 ไปใช้ส าหรบัเป็นทุนการศึกษาของบุตร นาย B ต้องการขายหุ้นของ บมจ. ABC ออกไป แต่เมื่อวานน้ี ทาง
 บริษทันายจา้งได้ออกบทวิเคราะห์การลงทุนของ บมจ. ABC โดยได้ปรบัเพ่ิมค าแนะน าการลงทุนจาก “ขาย” 
 เป็น “ซ้ือ” นาย B ควรด าเนินการอยา่งไรเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
 ปฏิบติังาน 

     1) ไม่สามารถขายหุน้ได ้เพราะจะไดป้ระโยชน์จากราคาหุน้ของ บมจ. ABC ทีอ่าจปรบัตวัเพิม่สงูขึน้จากการปรบัเพิม่
  ค าแนะน าการลงทุนโดยบรษิทันายจา้ง 
     2) ไม่สามารถขายหุน้ไดเ้พราะกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลหา้มมใิหพ้นักงานซื้อขายหุน้ทีบ่รษิทันายจา้งออกบท
  วเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
     3) สามารถขายหุน้ได ้ถา้ไดแ้จง้และไดร้บัอนุญาตจากบรษิทันายจา้ง 
     4) สามารถขายหุน้ไดถ้า้มกีารแจง้ขอ้มลูใหห้น่วยงานก ากบัดแูลรบัทราบ 
 

 
มาตรฐานสากลด้านการวดัผลการด าเนินงานการลงทุน  
 

11. ตวัเลือกใด ไมใ่ช่ ลกัษณะท่ีส าคญัของมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานระดบัสากล (GIPS)  
 1) กรณีทีก่ฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์อ้งถิน่หรอืประเทศใดขดัแยง้กบั GIPS มาตรฐานก าหนดใหป้ฏบิตัติาม GIPS 
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยตอ้งเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ระหว่างขอ้กฎหมายหรอืหลกัเกณฑก์บั GIPS ให้
  ครบถว้น 
     2) GIPS ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามเพื่อแสดงว่าไดม้กีารปฏบิตัติาม GIPS แลว้ เพื่อใหบ้รรลุถงึการ
  ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best practice) ของการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
     3) GIPS เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัทอ้งถิน่หรอืประเทศ ซึง่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืหลกัปฏบิตัขิองอุตสาหกรรม
  ไม่ไดก้ าหนดการวดั และ/หรอื การน าเสนอผลการด าเนินงาน 
     4) GIPS ก าหนดใหต้อ้งใชว้ธิกีารค านวณและการน าเสนอผลการด าเนินงานตามทีก่ าหนด และตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลู
  ตามทีก่ าหนดประกอบการแสดงผลการด าเนินงานดว้ย 
 

 
12. ตวัเลือกใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัแนวทางการโฆษณาผลิตภณัฑก์ารลงทุนตามมาตรฐานการวดัผลการ
 ด าเนินงานระดบัสากล (GIPS)  
     1) การแสดงตนของบรษิทัว่าปฏบิตัติามมาตรฐานของ GIPS นัน้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของ GIPS อย่าง
  ครบถว้นเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัยดึมัน่ในเจตนารมณ์ของ GIPS 
     2) การแสดงตนของบรษิทัว่าปฏบิตัติามมาตรฐานของ GIPS นัน้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ GIPS อย่าง
  ครบถว้นและ GIPS สนับสนุนใหป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดว้ย 
     3) การแสดงตนของบรษิทัว่าปฏบิตัติามมาตรฐานของ GIPS นัน้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ และขอ้ก าหนด
  ของ GIPS อย่างครบถว้นเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัยดึมัน่ในเจตนารมณ์ของ GIPS 
     4) การแสดงตนของบรษิทัว่าปฏบิตัติามมาตรฐานของ GIPS นัน้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ GIPS และ
  เปิดเผยส่วนทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GIPS 
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13. บลจ.ดี บริหารกองทุนประเภท Pooled Fund 2 กอง กองทนุแรกคือกองทุนสดใส ซ่ึงจดัตัง้กองทุนมาแลว้เป็น
 ระยะเวลา 9 เดือนและยงัด าเนินงานอยู่ กองทุนท่ีสองคือกองทุนรุ่งเรือง ซ่ึงจดัตัง้กองทนุมาแล้ว 7 ปี แต่
 ปัจจบุนัส้ินสุดการด าเนินงานแล้ว ทัง้สองกองทุนมีการค านวณผลตอบแทนแบบ Money-weighted Return 
 จากขอ้มูลขา้งต้นตวัเลือกใดกล่าวถกูต้องเก่ียวกบัการน าเสนอผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล 
     1) กองทุนสดใส ไม่ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานเนื่องจากมรีะยะเวลาไม่ครบ 1 ปี  
  กองทุนรุ่งเรอืงจะน าเสนอผลการด าเนินงานในช่วงเวลา 5 ปียอ้นหลงันับตัง้แต่ปัจจบุนั 

 
     2)  กองทุนสดใส ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุสดใสนับตัง้แตจ่ดัตัง้กองทุนกระทัง่สิน้ปีแรกของการด าเนินงาน  
  กองทุนรุ่งเรอืง จะน าเสนอผลการด าเนินงานในช่วงเวลา 5 ปียอ้นหลงันับตัง้แต่ปัจจบุนั 

 
     3)  กองทุนสดใส ไม่ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานเนื่องจากมรีะยะเวลาไม่ครบ 1 ปี  
  กองทุนรุ่งเรอืง ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานรายปีตัง้แต่วนัจดัตัง้กองทุนกระทัง่วนัสิน้สุดการด าเนินงาน 

 
     4)  กองทุนสดใส ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุสดใสนับตัง้แตจ่ดัตัง้กองทุนกระทัง่สิน้ปีแรกของการด าเนินงาน 

  กองทุนรุ่งเรอืง ตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานรายปีตัง้แต่วนัจดัตัง้กองทุนกระทัง่วนัสิน้สุดการด าเนินงาน 

 
 

เกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์การลงทุน 

 
14. ตวัเลือกใด ไมใ่ช่ หลกัเกณฑใ์นการท าค าเสนอซื้อ  
     1) ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ุกรายตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั 
     2) การแจง้ผูบ้รหิารของกจิการทีจ่ะถูกท าค าเสนอซื้อใหท้ราบล่วงหน้า 
     3) การเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
     4) ผูถ้อืหลกัทรพัยม์เีวลาเพยีงพอในการตดัสนิใจ 
 

 
15. บริษทัแห่งหน่ึงประกอบธรุกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการรบัหลกัทรพัยจ์ากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรพัยไ์ปเสนอขาย
 ต่อประชาชนโดยได้รบัค่าธรรมเนียมจากการด าเนินธรุกิจ ลกัษณะการด าเนินธรุกิจดงักล่าวเขา้ข่ายการ
 ประกอบธรุกิจหลกัทรพัยป์ระเภทใด  
   1) การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(securities underwriter) 
    2) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์(securities broker) 
    3) การคา้หลกัทรพัย ์(securities dealer) 
    4) การเป็นนายหน้าระหว่างผูค้า้หลกัทรพัย ์(inter-dealer broker) 
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16. ตวัเลือกใด ไมใ่ช่ คณุสมบติัของหุ้นสามญัท่ีจะขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
     1) มมีลูค่าทีต่ราไวไ้ม่น้อยกว่าหุน้ละ 0.50 บาท และช าระเตม็มลูค่า 
     2) เป็นหุน้สามญัชนิดระบุชื่อผูถ้อื 
     3) ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหุน้ เวน้แต่เป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั 
     4) มลีกัษณะไรใ้บหุน้ 
 
17. กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (IFF) มีข้อมูลดงัน้ี 

 -  กองทุนรวมปิด ประเภทไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 -  ช่ือกองทุน “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม” 

 -  มูลค่าการระดมทุน 4,000 ล้านบาท 

 -  ลงทุนในโครงการท่ีแล้วเสรจ็ (brownfield project) และโครงการท่ีไม่แลว้เสรจ็ (greenfield project) 
  มากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม 

 -  น าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 ปี เมือ่โครงการท่ีไม่แล้วเสรจ็ (greenfield 
  project) เร่ิมมีรายได้ 

 -  มีการกู้ยมืเงินไม่เกิน 2 เท่าของส่วนทุน โดยเป็นหน้ีสินแบบไมม่ีสิทธิไล่เบีย้ (non-recourse debt) 
 ตวัเลือกใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองน้ี 

    1) กองทุนระดมทุนต ่ากว่าคุณสมบตักิารจดัตัง้กองทุน เนื่องจากตอ้งมกีารระดมทุนเกนิกว่า 5,000 ลา้นบาท 
     2)  กองทุนไม่สามารถกูย้มืเงนิได ้เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถกูย้มืเงนิมาเพื่อซื้อหรอืลงทุนในทรพัยส์นิได้ 
 3) กองทุนไม่สามารถเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไปได ้เน่ืองจากมกีารลงทุนในโครงการทีไ่ม่แลว้เสรจ็ (greenfield project) 
  เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่ากองทนุ 
    4) กองทุนตอ้งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์ลงัจากการเสนอขาย เนื่องจากเป็นการเสนอขายตอ่นักลงทุนทัว่ไป
  เพื่อใหม้ตีลาดรองทีส่ามารถเปลีย่นมอืกนัได ้
 
18. โครงการทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REIT) มีขอ้มูลดงัน้ี  
 - การจดัตัง้กองทรสัต์เป็นไปตาม พ.ร.บ. ทรสัต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง
  ของส านักงาน ก.ล.ต. 
 -  มีทุนช าระแล้วหลงัการเสนอขาย 900 ล้านบาท 

 -  หน่วยทรสัต์ของกองทุนจะถกูจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 -  หน่วยลงทุนมสิีทธิประโยชน์ผลตอบแทนแตกต่างกนัตามแต่ละ Tranche ของกองทุน 

 -  ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์ตัง้อยู่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 -  มีการกู้ยมืเงินร้อยละ 35 ของสินทรพัยร์วม โดยมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั Investment Grade 

 -  ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์พร้อมจดัหาประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่หน่วยทัง้หมดท่ีเสนอขาย 

 จากขอ้มูลขา้งต้นตวัเลือกใดกล่าวถกูต้อง 

     1) กองทุนไม่สามารถกูย้มืเงนิเกนิกว่ารอ้ยละ 35 กรณีทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในระดบั Investment Grade 
     2) กองทุนมทีุนช าระแลว้ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ี ่1,000 ลา้นบาท 
     3) กองทุนไม่สามารถลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศได ้
     4) กองทุนสามารถน าหน่วยทรสัตไ์ปจดทะเบยีนเพื่อซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้
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19. กิจการแห่งหน่ึงต้องการท าสญัญาขายหลกัทรพัยโ์ดยมขี้อตกลงว่าจะซื้อหลกัทรพัยด์งักล่าวคืนในอนาคต 
 (repurchase agreement) การท าธรุกรรมดงักล่าวน้ีอยู่ภายใต้พระราชบญัญติัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 
 2546 (พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายลว่งหน้า) หรือไม่ เพราะเหตุใด 
     1) อยู่ภายใต ้พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพราะมสีนิคา้อา้งองิเป็นไปตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. สญัญาซื้อขาย
  ล่วงหน้า 
     2) อยู่ภายใต ้พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพราะเป็นการตกลงทีจ่ะซื้อคนืหลกัทรพัยใ์นอนาคต 
     3) ไม่อยู่ภายใต ้พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพราะเป็นธุรกรรมทีอ่ยู่ในการก ากบัดแูลของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ 
     4) ไม่อยู่ภายใต ้พ.ร.บ. สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพราะเป็นการกูย้มืเงนิโดยโอนกรรมสทิธิใ์นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็น 
  หลกัประกนั 
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กลุ่มวิชาท่ี 2 : เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน  
 
วิชาหลกัการลงทุน 

20. ตวัเลือกใดเป็นปัจจยัภายในของผู้ลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 
 I.   ทศันคตทิีม่ตี่อความเสีย่งของผูล้งทุน 
 II.  ระดบัการยอมรบัความเสีย่งของผูล้งทุน 
 III. ความตอ้งการ และอารมณ์ส่วนบุคคลของผูล้งทุน 
 1)  I และ II 
     2) I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
 

 
21. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีเป็นข้อมูลในระดบัตลาดและอตุสาหกรรม 
 I. ลกัษณะการแขง่ขนัของแต่ละธุรกจิ 
 II. ระดบัของความเสีย่งทางการเงนิของบรษิทั 
 III. ดชันีหลกัทรพัยท์ีเ่ผยแพร่โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

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

 
22. นางสาวเอน าเงินไปฝากธนาคาร 25,000 บาท ท่ีอตัราดอกเบีย้ทบต้นเท่ากบั 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 ณ  ส้ินปีท่ี 5 เงินฝากน้ีจะมีค่าใกล้เคียงกบัตวัเลือกใด  
     1) 31,000 บาท 
     2)  31,900 บาท 
     3)  39,000 บาท 
     4)  39,100 บาท 
 
 

23. หากต้นปีฝากเงินจ านวน 1,200 บาท ในบญัชีเงินฝากท่ีให้อตัราดอกเบีย้อย่างง่ายร้อยละ 4 ต่อปี จา่ยดอกเบีย้
 ปีละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยถอนดอกเบีย้ท่ีได้รบัออกมาใช้จ่ายทุกส้ินปี ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง 
 1) ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัรวมทัง้หมดเท่ากบั 240 บาท 
 2) สิน้ปีที ่5 หลงัจากถอนดอกเบีย้งวดสุดทา้ยแลว้ จะมเีงนิอยู่ในบญัชเีงนิฝาก 1,200 บาท 
 3) หากปิดบญัชตีอนตน้ปีที ่5 จ านวนเงนิตน้รวมกบัดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัทัง้หมดเท่ากบั 1,440 บาท 
 4) ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัในแต่ละปีจะเท่ากบั 48 บาท โดยจะไม่มกีารน าไปทบตน้แต่อย่างใด 
 

https://www.set.or.th/professional/File/download/cisa/level1/M2.pdf
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24. หากต้องการมีเงินออมจ านวน 105,000 บาท ในอีก 2 ปีขา้งหน้า โดยการฝากเงินในบญัชีเงินฝากประจ า 2 ปี   
 ท่ีอตัราดอกเบีย้ 4% ต่อปี ธนาคารคิดทบต้นปีละครัง้ จะต้องน าเงินมาฝากธนาคารในวนัน้ีใกล้เคียงตวัเลือกใด 

    1) 92,500 บาท 
 2)  94,300 บาท 
 3)  96,100 บาท 
 4)  97,100 บาท 
 

 
25. นาย A กู้เงินจากธนาคารเป็นเวลา 2 ปี โดยมีเง่ือนไขต้องผอ่นช าระคืนจ านวน 10,500 บาท ทุก 6 เดือน 
 ธนาคารคิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ 6% ต่อปี มูลค่าเงินในอนาคตของเงินกู้ดงักล่าว ณ ส้ินปีท่ี 2 เท่ากบัเท่าใด 
     1) 41,200 บาท 
     2) 41,840 บาท 
     3) 42,400 บาท 
     4) 43,928 บาท 
 

 
26. หุ้นกู้มีมูลค่าหน้าตัว๋เท่ากบั 1,000 บาท จา่ยดอกเบีย้ทุก ๆ คร่ึงปี โดยมอีตัราดอกเบีย้ (coupon rate) เท่ากบั 
 12% ต่อปี หุ้นกู้น้ีมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเท่ากบั 5 ปี อตัราคิดลดเท่ากบั 10% ต่อปี ถ้าหุ้นกู้น้ีขายอยูท่ี่ราคา 
 1,050 บาท ตวัเลือกใดต่อไปน้ีถกูต้องท่ีสุด 
     1) ไมค่วรซื้อหุน้กูต้วันี้ เพราะ Underpriced 
     2) ไมค่วรซื้อหุน้กูต้วันี้ เพราะ Overpriced 
     3) ควรซื้อหุน้กูต้วันี้ เพราะ Underpriced 
     4) ควรซื้อหุน้กูต้วันี้ เพราะ Overpriced 
 
 

27. อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียงท่ีเป็นตวัเงิน (nominal interest rate) ประกอบด้วยตวัเลือกใดต่อไปน้ี 

 I.   ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อทีค่าดการณ์ไว ้

 II.  อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีผู่ล้งทุนตอ้งการ 

 III. อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ (real risk-free rate of return) 
     1) I และ II 
     2) I และ III 
     3) II และ III 
     4) I, II และ III 
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28. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ องคป์ระกอบของการค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนต้องการ 
     1) ส่วนชดเชยความเสีย่ง 
     2) ส่วนชดเชยเงนิเฟ้อทีค่าด 
     3) ส่วนชดเชยระยะเวลาการลงทุน 
     4) อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิ 
 

 
29. หลกัทรพัย ์A และ B มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(correlation) ท่ี 0.55 โดยหลกัทรพัย ์A และ B มีส่วนเบี่ยงเบน
 มาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัท่ี 7% และ 5% ตามล าดบั ค่าความแปรปรวนร่วม (covariance) 
 ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์A และ B คือเท่าใด 
     1)  15.71 
     2)  19.25 
     3)  0.001571 
     4)  0.001925 
 

 
30. พอรต์การลงทุนหน่ึงประกอบด้วยเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์K ในสดัส่วน 60% ซ่ึงหลกัทรพัย ์K ให้อตัรา
 ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10% และ 7% ตามล าดบั เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือถกู
 น าไปลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเท่ากบั 4% ตวัเลือกใดต่อไปน้ีถกูต้องท่ีสุด 
     1) อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 6.4% และความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 2.8% 
     2) อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 6.4% และความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 4.2% 
     3) อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 7.6% และความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 2.8% 
     4) อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 7.6% และความเสีย่งของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 4.2% 
 

 
31. หากผู้ลงทุนต้องการจะลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยเ์พียงกลุ่มเดียว ควรเลือกใช้มาตรวดัผลการด าเนินงานของ
 กลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
     1) Sharpe Model  
     2) Treynor Model 
     3) Jensen Model 
     4) Appraisal Ratio 
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32. จากขอ้มูลในรปูด้านลา่ง ตวัเลือกใดถกูต้องท่ีสุด 

 
 
     1) ควรซื้อหุน้ A เพราะราคาถูกกวา่ทีค่วรจะเป็น 
     2)  ควรซื้อหุน้ A เพราะราคาแพงกว่าทีค่วรจะเป็น 
     3)  ไม่ควรซื้อหุน้ A เพราะราคาถูกกว่าทีค่วรจะเป็น 
     4)  ไม่ควรซื้อหุน้ A เพราะราคาแพงกว่าทีค่วรจะเป็น 
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วิชาพื้นฐานการเงินธรุกิจ 

 
33. โครงการ A และโครงการ B เป็นโครงการลงทุนท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent projects) ถ้า NPV ของทัง้สอง
 โครงการเป็นบวก ควรเลือกลงทุนในโครงการใด  
     1)  โครงการ A เท่านัน้ 
     2)  โครงการ B เท่านัน้ 
     3)  เลอืกลงทุน ทัง้โครงการ A และโครงการ B 
     4)  ไม่ลงทุน ทัง้โครงการ A และโครงการ B 
 

 
34. อตัราคิดลดท่ีท าให้ NPV ของโครงการลงทุนมีคา่เท่ากบัศนูย ์คือตวัเลอืกใดต่อไปน้ี 
     1)  IRR 
     2)  WACC 
     3)  Required Rate of Return 
     4)  Risk-Free Rate 
 
 

35. กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินโครงการ A โครงการ B โครงการ C และโครงการ D ซ่ึงแต่ละโครงการมีอายุ 
 3 ปีเท่ากนั และแต่ละโครงการใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นในจ านวนท่ีเท่ากนั โดยมีรายละเอียดดงัตารางด้านล่าง 

 
โครงการลงทุนใดมี NPV มากท่ีสุด 

 1) โครงการ A 
     2) โครงการ B 
     3) โครงการ C 
     4) โครงการ D 
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36. กระแสเงินสดจากการด าเนินโครงการ A ในแต่ละปี มีรายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

 
 จากข้อมูลขา้งต้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ A เท่ากบัก่ีปี  
     1) 2.0 ปี 
     2)  2.1 ปี 
     3) 2.2 ปี 
     4) 2.3 ปี 
 

 
37. บริษทั ก จ ากดั ก าลงัพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีท าร่วมกนัไม่ได้ (mutually exclusive projects) 2 โครงการ 
 ได้แก่ โครงการ A และโครงการ B ซ่ึงหลงัจากท่ีได้ศึกษาโครงการในเบือ้งต้นพบว่ามีรายละเอียดท่ีส าคญัของ
 แต่ละโครงการดงัต่อไปน้ี 
 - โครงการทัง้สองโครงการมคีวามเสีย่งในระดบัทีเ่ท่ากนั และตอ้งใชเ้งนิลงทุนเริม่ตน้จ านวน 5 ลา้นบาทเท่ากนั 
 - กระแสเงนิสดสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแต่ละโครงการเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

  
   หากอตัราต้นทุนเงินทุนของโครงการเท่ากบั 10% ตวัเลอืกใดต่อไปน้ีเป็นขอ้สรปุท่ี ไม่ถกูต้อง 
     1)  NPV ของโครงการ A เท่ากบั 3.30 ลา้นบาท และ NPV ของโครงการ B เท่ากบั 1.34 ลา้นบาท 
     2)  บรษิทั ก ตอ้งเลอืกท าเฉพาะโครงการ A หรอืเฉพาะโครงการ B เท่านัน้ 
     3)  บรษิทั ก ควรเลอืกท าเฉพาะโครงการ B 
     4)  บรษิทั ก ควรเลอืกลงทุนเฉพาะโครงการ A 
 

 
38. การด าเนินการใดต่อไปน้ี ไม่ได้ ท าให้ก าไรสะสมของกิจการลดลง 
     1)  การจ่ายหุน้ปันผล 
     2)  การแตกหุน้ 
     3)  การจ่ายเงนิสดปันผล 
     4)  ทุกตวัเลอืกท าใหก้ าไรสะสมของกจิการลดลง 
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39. ตวัเลือกใดเป็นค่าท่ีใช้วดัความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปล่ียนแปลงของปริมาณการขายและก าไรต่อหุ้น 

 1) ระดบัภาระผกูพนัรวม  
     2) ระดบัภาระผกูพนัจากการด าเนินงาน 
     3) ระดบัภาระผกูพนัทางการเงนิ 
     4) ระดบัภาระผกูพนัอนัเนื่องจากตน้ทุนการด าเนินงาน 
 

 
40. กรณีท่ีก าไรสุทธิของกิจการคงท่ี ไม่มี การเปล่ียนแปลง การด าเนินการในตวัเลือกใดต่อไปน้ีจะท าให้ก าไรต่อ
 หุ้น (earnings per share: EPS) ของกิจการเพ่ิมขึ้น 

     1) การใหหุ้น้ปันผล 
     2) การจ่ายเงนิสดปันผล 
     3) การแตกหุน้ 
     4) การซื้อหุน้คนื 
 

 
41. กิจการแห่งหน่ึงอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการขยายก าลงัการผลิต โดยในการพฒันาและด าเนินโครงการ
 ดงักล่าว กิจการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยมืเงิน การออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ และก าไรสะสม ในการ
 ค านวณหา NPV ของโครงการดงักล่าว กิจการควรใช้ต้นทนุใดต่อไปน้ีเป็นอตัราคิดลด (discount rate) 
     1) ตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของโครงการ  
     2)  ตน้ทุนการกูย้มื 
     3)  ตน้ทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ
     4)  ตน้ทุนของก าไรสะสม 
 

 
42. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกล่าว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราต้นทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) 
 หากก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ WACC คงท่ี 

     1) เมื่อตน้ทุนของหนี้สนิเพิม่ขึน้ WACC กจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย  
     2) เมื่ออตัราดอกเบีย้ตลาด (market interest rate) เพิม่ขึน้ WACC กจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย 
     3) เมื่ออตัราภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลเพิม่ขึน้ WACC กจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย 
     4) เมื่อตน้ทุนในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ขึน้ WACC กจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

 
43. อตัราต้นทุนหน้ีสินของบริษทั ก. ก่อนหกัภาษีเท่ากบั 5% และอตัราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ก. 
 เท่ากบั 9% หากสดัส่วนของเงินทุนจากหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ก. อยู่ท่ี 1:1 อตัราต้นทุนเงินทุน
 ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของบริษทั ก. จะเท่ากบัเท่าใด ก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ท่ี 20% 

     1) 6.5% 
     2) 7.0% 
     3) 7.5% 
     4) 8.0% 
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44. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีใช้วดัสภาพคล่องในระยะสัน้ของกิจการ  
     1) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
     2) อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็ 
     3) อตัราส่วนเงนิสด 
     4) อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
 

 
45. การท่ีฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่สินค้าบางประเภทอาจมภีาวะขาดแคลนในอนาคตอนัใกล ้ท าให้กิจการต้อง
 กกัตุนสินค้าดงักล่าวในปริมาณท่ีมากกว่าปกติเพื่อจดัจ าหน่ายในอนาคต ในกรณีน้ีเป็นการถือครองสินค้า
 คงเหลือโดยมีแรงจงูใจในด้านใด  
     1) แรงจงูใจดา้นธุรกรรม 
     2) แรงจงูใจในการป้องกนั 
     3) แรงจงูใจในการเกง็ก าไร 
     4) แรงจงูใจในการท าก าไรจากการขาย 
 

 
46. งบการเงินของบริษทั A ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 แสดงต้นทุนขายจ านวน 45 ลา้นบาท โดยยอดสินค้า
 คงเหลือของบริษทั A ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X0 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 แสดงยอดจ านวน 10 ล้านบาท 
 และ 20 ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ จ านวนวนัหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษทั A ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 25X1 เท่ากบัเท่าใด โดยก าหนดให้ 1 ปีมี 365 วนั  
     1) 119.67 วนั 
     2) 120.67 วนั 
     3) 121.67 วนั 
     4) 122.67 วนั 
 

 
47. อตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีการค้า และอตัราการหมุนเวียนของ
 เจ้าหน้ีการค้าของบริษทั A ในปี 25X1 เท่ากบั 20 รอบ 23 รอบ และ 20 รอบ ตามล าดบั จากข้อมูลดงักลา่ว 
 ให้ค านวณหาวงจรเงินสด (cash conversion cycle) ของบริษทั A ในปี 25X1 โดยก าหนดให้ 1 ปีมี 365 วนั 

     1) 15.87 วนั 
     2) 16.87 วนั 
     3) 17.87 วนั 
     4) 18.87 วนั 
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48. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถือ ว่าเป็นผูม้ีส่วนได้เสียภายนอกกิจการ  
     1) พนักงานและลูกจา้ง 
     2)  ลูกคา้ 
     3)  ชุมชนทอ้งถิน่ 
     4)  เจา้หนี้การคา้ 
 

 
49. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการในเร่ืองการรกัษาความน่าเช่ือถือทางการ
 เงินและการเปิดเผยข้อมูล  
     1) การตดิตามและดแูลใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 
     2)  การตดิตามและดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
     3)  การดแูลใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลาและ
  เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
     4) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการเพื่อความยัง่ยนื 
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วิชาการวิเคราะห์งบการเงิน 

 
50. สญัญาออกแบบและก่อสร้างอาคารส าหรบัโครงการอลัฟ่า ท่ีบริษทั ก จ ากดั เสนอให้บริษทัลูกค้า A 
 พิจารณา มีมูลค่าตามสญัญา (lump-sum value) รวมทัง้ส้ิน 20 ลา้นบาท กรณีท่ีบริษทั ก เสนอบริการ
 ออกแบบและบริการก่อสร้างท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัให้ลูกค้าพิจารณา ราคาค่าบริการออกแบบและ
 ค่าบริการก่อสร้างแยกต่างหากจากกนั จะเท่ากบั 6 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล าดบั ดงันัน้ เมื่อ
 บริษทัลูกค้า A จะมีการรบัรู้ต้นทุนการออกแบบและต้นทุนการก่อสร้างโครงการอลัฟ่า ตามสญัญาแยก
 ต่างหากจากกนั เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษทัลูกค้า A ควรจะมีการรบัรู้ต้นทุนแต่ละ
 ส่วนของโครงการอลัฟ่า เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

1) รบัรูต้น้ทุนการออกแบบ 5 ลา้นบาท และรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้ง 15 ลา้นบาท 

2) รบัรูต้น้ทุนการออกแบบ 15 ลา้นบาท และรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้ง 5 ลา้นบาท 

3) รบัรูต้น้ทุนการออกแบบ 6 ลา้นบาท และรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้ง 18 ลา้นบาท 

4) รบัรูต้น้ทุนการออกแบบ 18 ลา้นบาท และรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้ง 6 ลา้นบาท 

 

 

51. รายการท่ีส าคญัท่ีปรากฏบนงบกระแสเงินสดของบริษทั ก จ ากดั ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X5 
 ได้แก่ 

      - รายการซือ้อปุกรณ์เพื่อขยายก าลงัการผลิตรวม 35 ล้านบาท 

      - รายการขายท่ีดินรวม 20 ล้านบาท 

      - รายการซือ้สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนเพื่อใช้ในการด าเนินงานรวม 5 ลา้นบาท 

      - รายการซือ้เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวม 4 ลา้นบาท 

 ดงันัน้ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X5 ตวัเลอืกใดต่อไปน้ีกล่าวได้ถกูต้อง 

1) บรษิทั ก มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวนทัง้สิน้ 24 ลา้นบาท 

2) บรษิทั ก มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวนทัง้สิน้ 30 ล้านบาท 

3) บรษิทั ก มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวนทัง้สิน้ 24 ลา้นบาท 

4) บรษิทั ก มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวนทัง้สิน้ 24 ลา้นบาท 

 

 

52. ก าหนดให้ ROE ของบริษทั A เท่ากบั 8% และอตัราการจา่ยเงินปันผลของกิจการเท่ากบั 60% อตัราการ
 เติบโตในระยะยาวของบริษทั A จะเท่ากบัเท่าใด 

1) 2.90% 

2) 3.00% 

3) 3.10% 

4) 3.20% 
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53. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่จดัเป็น สินค้าคงเหลือ 

1) วตัถุดบิหรอืวสัด ุ

2) สนิคา้ส าเรจ็รปูทีข่ายแลว้ 

3) สนิคา้ระหว่างผลติ 

4) สนิคา้ส าเรจ็รปู 

 

 

54. บริษทั ก จ ากดั ด าเนินธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทยร์าคาแพง ซ่ึงเคร่ืองมือแพทยแ์ต่ละ
 เคร่ืองจะได้รบัการออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะตามค าสัง่ซื้อของลูกค้าแต่ละราย โดยฝ่ายบญัชีจะมี
 การจดัเกบ็ขอ้มูลต้นทุนการออกแบบและการผลิตส าหรบัเคร่ืองมือแต่ละเคร่ืองท่ีผลิตและจ าหน่ายให้แก่
 บริษทัลูกค้า ดงันัน้ บริษทั ก ควรใช้วิธีการวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด 

1) วธิรีาคาเจาะจง 

2) วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน 

3) วธิเีขา้หลงั-ออกก่อน 

4) วธิตีน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

 

 

55. บริษทั ก บนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ข ซ่ึงจดัเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดใน
 ประเทศท่ีมีราคาทุนเท่ากบั 2.5 ล้านบาท ด้วยวิธี FVPL โดยบริษทั ก ซือ้เงินลงทุนดงักล่าวเมื่อวนัท่ี  
 2 กมุภาพนัธ ์25X1 ต่อมา  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X1 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชีของบริษทั ก ราคายุติธรรม
 ของเงินลงทุนในบริษทั ข เท่ากบั 2.3 ล้านบาท ดงันัน้ บริษทั ก ควรมีการรบัรู้รายการดงักล่าวอย่างไรในงบ
 การเงินของบริษทั 

1) รบัรูผ้ลก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทั ข 0.2 ลา้นบาท 

2) รบัรูผ้ลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทั ข 0.2 ลา้นบาท 

3) รบัรูม้ลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทั ข 2.3 ลา้นบาท 

4) ถูกทัง้ 2) และ 3) 
 

 

56. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงิน 

1) บรษิทัผูอ้อกตราสารประสบปัญหาทางการเงนิอย่างมนียัส าคญั 

2) บรษิทัผูอ้อกตราสารผดินัดช าระหนี้หรอืผดิเงือ่นไขในสญัญา 

3) บรษิทัผูอ้อกตราสารมแีนวโน้มทีจ่ะมส่ีวนแบ่งตลาดในธุรกจิเพิม่ขึน้จากปีก่อน 

4) หลกัทรพัยข์องผูอ้อกตราสารไมม่ขีายในตลาดรองเพราะประสบปัญหาทางการเงนิ 
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57. ในการตีราคาสินทรพัยใ์หม่หากกิจการเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่ โดยตีราคาท่ีดินเพ่ิมจาก 8 ล้านบาท เป็น 
 10 ลา้นบาท มลูค่าของท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นดงักลา่วจะมีการรบัรูใ้นส่วนใดของงบการเงิน 

1) รายไดห้ลกัของกจิการ 

2) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

3) ตน้ทุนทางการเงนิ 

4) ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
 
58. ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 25X1 สินทรพัยร์วมและหน้ีสินรวมตามงบการเงินภายในของบริษทั ข จ ากดั เท่ากบั 560 
 ล้านบาท และ 360 ล้านบาท ตามล าดบั ในวนัเดียวกนันัน้ บริษทั ข ได้เข้าท าสญัญาเช่าทรพัยสิ์นระยะยาว
 ในฐานะผู้เช่าทรพัยสิ์น (lessee) กบักิจการแห่งหน่ึง โดยในการรบัรู้รายการเช่าทรพัยสิ์นดงักล่าวนัน้ 
 บริษทั ข ต้องมีการรบัรู้รายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช้จ านวน 30 ล้านบาท และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจ านวน 
 35 ลา้นบาท ดงันัน้ เมื่อมีการรบัรู้รายการเช่าทรพัยสิ์นระยะยาวดงักล่าวแล้ว อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
 สินทรพัยร์วมของบริษทั ข ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 25X1 จะเท่ากบัเท่าใด 

1) 0.57 เท่า 

2) 0.67 เท่า 

3) 0.77 เท่า 

4) 0.87 เท่า 

 
 
59. ทุกตวัเลอืกต่อไปน้ีแสดงว่าบริษทั A มอี านาจควบคมุ (control) บริษทั B ยกเว้น ตวัเลือกใด  

1) บรษิทั A มสีทิธใินการแต่งตัง้ มอบหมาย และถอดถอนผูบ้รหิารหลกัของบรษิทั B 

2) บรษิทั A มสีทิธใินการแต่งตัง้ มอบหมาย และถอดถอนเจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิารของบรษิทั B 

3) บรษิทั A มสีทิธใินการแต่งตัง้ หรอืถอดถอนอกีกจิการหนึ่งทีเ่ป็นผูส้ ัง่การในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั B 

4) บรษิทั A ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของบรษิทั B ในสดัส่วนรอ้ยละ 99 
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กลุ่มวิชาท่ี 3 : การวิเคราะห์หลกัทรพัยแ์ละการบริหารกลุ่มสินทรพัยล์งทุน 

 
วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน 

60. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานแบบบนลงล่าง 

     1) การวเิคราะหร์ะดบัมหภาค 
     2) การวเิคราะหท์างเทคนิค 
     3) การวเิคราะหร์ะดบัอุตสาหกรรม 
     4) การวเิคราะหร์ะดบับรษิทั 
 

 
61. การท่ีภาครฐัใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายและเพ่ิมปริมาณเงินในระบบ
 เศรษฐกิจ จดัเป็นการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบใด 

     1) นโยบายการคลงัแบบขยายตวั 
     2) นโยบายการคลงัแบบหดตวั 
     3) นโยบายการเงนิแบบขยายตวั 
     4) นโยบายการเงนิแบบหดตวั 
 

 
62. ตลาดสินค้าท่ีมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวและไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ เป็นตลาดแบบใด 

     1) ตลาดผกูขาด 
     2) ตลาดผูผ้ลติน้อยราย 
     3) ตลาดแขง่ขนัแบบสมบูรณ์ 
     4) ตลาดแขง่ขนักึง่สมบูรณ์ 
 

 
63. ค่าดชันี Herfindahl - Hirschmann ของอตุสาหกรรม A, B, C และ D เท่ากบั 0.3250, 0.2042, 0.0978 และ 
 0.0523 ตามล าดบั จากข้อมูลดงักล่าว อตุสาหกรรมใดมีการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมสูงท่ีสุด 

     1) อุตสาหกรรม A 
     2) อุตสาหกรรม B 
     3) อุตสาหกรรม C 
     4) อุตสาหกรรม D 
 

 
64. อตัราส่วนทางการเงินใดต่อไปน้ีใช้ในการวดัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ (profitability) 
     1) อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
     2) อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ
     3) อตัราส่วนเงนิสด 
     4) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 
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65. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ได้ ใช้ในการประมาณการตวัแปรทางการเงินรายตวั 

     1) ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
     2) ค่าเฉลีย่เรขาคณิต 
     3) การพยากรณ์งบการเงนิ 
     4) สมการถดถอย 
 

 
66. ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา รายได้จากการขายของบริษทั A เติบโตร้อยละ 4, 3, 2.5, 3 และ 2 ตามล าดบั ดงันัน้ 
 อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายของบริษทั A ท่ีค านวณโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) 
 เท่ากบัเท่าใด 

     1) 2.6% 
     2)  2.7% 
     3) 2.8% 
     4) 2.9% 
 

 
67. ตวัแบบการคิดลดเงินปันผลและตวัแบบการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น ใช้ส าหรบัการประเมิน
 มูลค่าตราสารทางการเงินประเภทใดต่อไปน้ี 

     1) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
     2) ตราสารหนี ้
     3) มลูค่ากจิการ 
     4) หุน้สามญั 
 

 
68. กระแสเงินสดหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ตลอดจนภาษีจ่ายของกิจการไปแล้ว โดยกิจการ
 สามารถน ากระแสเงินสดส่วนน้ีไปจ่ายให้แก่เจา้หน้ีทางการเงินและผู้ถือหุ้น เป็นกระแสเงินสดประเภทใด 

     1) กระแสเงนิสดอสิระของกจิการ 
     2) กระแสเงนิสดอสิระของผูถ้อืหุน้ 
     3) ก าไรคงเหลอื 
     4) เงนิปันผล 
 

 
69. วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (DCF) เหมาะส าหรบัใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของกิจการในตวัเลือกใด
 ต่อไปน้ี 

     1) กจิการทีม่ปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตีทีม่คีวามสม ่าเสมอ 
     2) กจิการทีม่ผีลขาดทุนจากการด าเนินงานมาโดยตลอด 
     3) กจิการทีอ่ยูใ่นระหว่างการปรบัโครงสรา้ง 
     4) กจิการทีม่สีนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชง้านจ านวนมาก 
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70. ตวัเลือกใด ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัการประเมินมูลค่ากิจการโดยใช้กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (FCFF) 
     1) ในการประเมนิมลูค่ากจิการ ผูว้เิคราะหจ์ะใชอ้ตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (ke) เป็นอตัราคดิลด 
     2) ในกรณีทีโ่ครงสรา้งเงนิทุนของกจิการประกอบดว้ยหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิและหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ ผูว้เิคราะหต์อ้ง
  ทราบตน้ทุนเงนิทุนของแหล่งเงนิทุนแต่ละประเภท เพื่อค านวณอตัราคดิลด 
     3) จากมลูค่าของกจิการทีค่ านวณได ้ผูว้เิคราะหส์ามารถค านวณหามลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ (equity value) ได ้ 
  หากทราบมลูค่าหนี้สนิ 
     4) กระแสเงนิสดอสิระของกจิการเป็นกระแสเงนิสดหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ตลอดจนภาษจี่าย
  ของกจิการไปแลว้ โดยกจิการสามารถน ากระแสเงนิสดส่วนนี้ไปจ่ายใหแ้ก่เจา้หนี้ทางการเงนิและผูถ้อืหุน้ 
 
 

71. ในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นต้องการ (ke) โดยใช้ CAPM Model นักวิเคราะห์ ไม่จ าเป็น ต้อง
 ทราบขอ้มูลใดดงัต่อไปน้ี 

     1) อตัราผลตอบแทนแบบไรค้วามเสีย่ง (rf) 
     2) อตัราผลตอบแทนของตลาด (rm) 
     3) อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล (dividend yield) ของกจิการ 
     4) ค่าเบตา้ของหุน้ทีต่อ้งการประเมนิมลูค่า (β) 
 
 

72. บริษทั ก มีนโยบายจะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 2.50 บาทต่อหุ้นต่อปี ตลอดไป หากอตัรา
 ผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้นต้องการจากการลงทุนในหุ้นของบริษทั ก เท่ากบั 10% ราคาท่ีเหมาะสมของหุ้นของ
 บริษทั ก จะเท่ากบัเท่าใด 

     1) 23 บาทต่อหุน้ 
     2) 24 บาทต่อหุน้ 
     3) 25 บาทต่อหุน้ 
     4) 26 บาทต่อหุน้ 
 

 
73. กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (FCFF) ของบริษทั A ในปีลา่สุดเท่ากบั 200 ล้านบาท และประมาณการวา่
 หลงัจากน้ี FCFF ของบริษทั A จะเติบโตในอตัราร้อยละ 2 ต่อปีตลอดไป หากอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ถือหุ้น
 ต้องการ (ke) ของบริษทั A เท่ากบัร้อยละ 10 และอตัราต้นทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของบริษทั A 
 เท่ากบัร้อยละ 6.5 มลูค่ากิจการของบริษทั A (corporate value) จะเท่ากบัเท่าใด 

     1) 2,500 ลา้นบาท 
     2) 2,550 ลา้นบาท 
     3) 4,444.44 ลา้นบาท 
     4) 4,533.33 ลา้นบาท 
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74. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีแสดงสูตรการค านวณมูลค่าตลาดส่วนเพ่ิม (market value added: MVA) ได้ถกูต้อง 

     1) MVA = มลูค่าตามราคาตลาดของธุรกจิ – เงนิทุนรวม 
     2) MVA = มลูค่าตามราคาตลาดของธุรกจิ + เงนิทุนรวม 
     3) MVA = มลูค่าตามราคาตลาดของธุรกจิ x เงนิทุนรวม 
     4) MVA = มลูค่าตามราคาตลาดของธุรกจิ / เงนิทุนรวม 
 
 

75. การเปล่ียนแปลงของตวัเลอืกใดต่อไปน้ีจะท าให้ก าไรคงเหลือของกิจการลดลง เมื่อก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนคงท่ี 

     1) ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
     2) สนิทรพัยร์วมลดลง 
     3) อตัราตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักเพิม่ขึน้ 
     4) ดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 
 

 
76. ก าไรจากการด าเนินงานหลงัภาษี (NOPAT) ของบริษทั A เท่ากบั 4 ล้านบาท อตัราต้นทนุเงินทุนของบริษทั A 
 เท่ากบั 3% และเงินทุนรวมของบริษทั A เท่ากบั 100 ล้านบาท มูลค่าส่วนเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (economic value 
 added: EVA) ของบริษทั A เท่ากบัเท่าใด 

     1) 1 ลา้นบาท 
     2)  2 ลา้นบาท 
     3)  3 ลา้นบาท 
     4)  4 ลา้นบาท 
 

 
77. บริษทั ก มีก าไรสุทธิประจ าปี 25X1 ทัง้ส้ิน 200 ลา้นบาท และมีดอกเบีย้จา่ยส าหรบัปีเดียวกนัจ านวน 30 ลา้น
 บาท จ านวนเงินทุนของกิจการทัง้จากเจ้าหน้ีท่ีมีดอกเบีย้และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 500 ล้านบาท โดย
 สดัส่วนของเงินทุนจากเจา้หน้ีท่ีมีดอกเบีย้และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ี 1:1 ต้นทุนเงินทุนของหน้ีท่ีมีภาระ
 ดอกเบีย้ (ก่อนหกัภาษี) และส่วนของเจ้าของเท่ากบัร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ตามล าดบั ให้ค านวณหาก าไร
 คงเหลือของบริษทั ก ประจ าปี 25X1 โดยก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 20  
     1) 187 ลา้นบาท 
     2) 188 ลา้นบาท 
     3) 189 ลา้นบาท 
     4) 190 ลา้นบาท 
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78. นักวิเคราะห์คนหน่ึงก าลงัประเมินมูลค่าหุ้นของบริษทั A ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมมีูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นเท่ากบั 
 3 บาท นักวิเคราะห์ประมาณการว่า ROE ในระยะยาวของกิจการจะเท่ากบั 12% โดยท่ีอตัราผลตอบแทนแบบ
 ไร้ความเส่ียงเท่ากบั 2% อตัราผลตอบแทนของตลาดเท่ากบั 9% อตัราการขยายตวัในระยะยาวของบริษทั A 
 เท่ากบั 1.85% และคา่เบต้าของหุ้น A เท่ากบั 0.6 จากข้อมลูดงักล่าว ให้ค านวณหาราคาหุ้นของบริษทั A ณ 
 ปัจจบุนั 

     1) 5 บาทต่อหุน้ 
     2)  6 บาทต่อหุน้ 
     3)  7 บาทต่อหุน้ 
     4)  8 บาทต่อหุน้ 
 

 
79. ในการค านวณอตัราส่วน EV / EBITDA นัน้ นักวิเคราะห์ ไม่จ าเป็น ต้องทราบข้อมูลใดต่อไปน้ี 

     1)  ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษขีองกจิการ (EBIT) 
     2)  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  
     3)  ก าไรขัน้ตน้ของกจิการ 
     4)  มลูค่าตามราคาตลาดของหนี้สนิระยะยาว หุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามญัของกจิการ 
 

 
80. ราคาปิดของหุ้น A อยู่ท่ี 8 บาทต่อหุ้น ประมาณการก าไรต่อหุ้น (projected EPS) ของบริษทั A ท่ีพยากรณ์เป็น
 รายไตรมาส ในช่วง 4 ไตรมาสข้างหน้าเท่ากบั 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.3 บาท ตามล าดบั จากข้อมูลดงักลา่ว 
 ข้อสรปุใดต่อไปน้ีถกูต้อง  
     1)  Leading P/E ของหุน้ของบรษิทั A เท่ากบั 5.33 เท่า 
     2)  Leading P/E ของหุน้ของบรษิทั A เท่ากบั 6.33 เท่า 
     3)  Trailing P/E ของหุน้ของบรษิทั A เท่ากบั 5.33 เท่า 
     4)  Trailing P/E ของหุน้ของบรษิทั A เท่ากบั 6.33 เท่า 
 

 
81. ในการประเมินมูลค่าหุ้น IPO ของ บมจ. A นักวิเคราะห์ได้ประเมินว่าประมาณการก าไรต่อหุ้น (projected 
 EPS) ของ บมจ. A ในปีหน้าเท่ากบั 1.50 บาท โดยค่า P/E เฉล่ียของหุ้นท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้กบัหุ้นของ 
 บมจ. A เท่ากบั 7 เท่า และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. A ก าหนดให้มีส่วนลด (discount) 
 20% จากราคาหุ้นท่ีเหมาะสมของบริษทัดงักล่าว ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. A จะเท่ากบัเท่าใด  
     1)  6.2 บาทต่อหุน้ 
     2)  7.3 บาทต่อหุน้ 
     3)  8.4 บาทต่อหุน้ 
     4)  9.5 บาทต่อหุน้ 
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82. ก าหนดให้วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์25X1 ราคาหุ้นของบริษทั A เท่ากบั 8 บาท และราคาของวอรแ์รนท์ท่ีมีหุ้น A เป็น
 หลกัทรพัยอ้์างอิงเท่ากบั 2 บาท และวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์25X1 ราคาหุ้นของบริษทั A เท่ากบั 10 บาท และ ราคา
 ของวอรแ์รนท์ท่ีมีหุ้น A เป็นหลกัทรพัยอ้์างอิงเท่ากบั 2.50 บาท คา่เดลตาของวอรแ์รนทท่ี์มีหุ้น A เป็น
 หลกัทรพัยอ้์างอิงจะเท่ากบัเท่าใด 

     1)  0.25 
     2)  0.50 
     3)  0.75 
     4)  1.00 
 

 
83. ราคาตลาดของวอรแ์รนท์ท่ีมหีุ้น A เป็นหลกัทรพัยอ้์างอิง เท่ากบั 7 บาท โดยท่ีมูลค่าตามเวลาของวอรแ์รนท์
 ดงักล่าวเท่ากบั 2 บาท หากราคาตลาดของหุ้น A เท่ากบั 10 บาท ราคาใช้สิทธิ (exercise price) ของวอรแ์รนท์
 ท่ีมีหุ้น A เป็นหลกัทรพัยอ้์างอิงจะเท่ากบัเท่าใด 

     1)  2 บาท 
     2)  3 บาท 
     3)  4 บาท 
     4)  5 บาท 
 
 

84. ตราสารทางการเงินท่ีผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการท่ีจะซื้อหรือจะขายสินทรพัยอ้์างอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือ
 ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นตราสารโดยผูอ้อก และจะได้รบัช าระเงิน ณ เวลา
 ใดเวลาหน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว้ ในจ านวนท่ีค านวณจากส่วนต่างของราคาสินทรพัยอ้์างอิง
 และราคาใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในตราสาร คือตวัเลือกใด 

     1)  ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
     2)  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
     3)  สญัญาฟิวเจอรส์ 
     4)  สญัญาสวอป 
 
 

85. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีเป็นปัจจยัท่ีต้องพิจารณาส าหรบัการลงทุนท่ีค านึงถึงความยัง่ยืนตามแนวทางของตลาด
 หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 I.  การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 II. การจดัการดา้นสงัคม 
 III. บรรษทัภบิาล 

     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
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86. ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาด
 หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตวัเลือกใดดงัต่อไปน้ี ไม่ใช่ ส่วนหน่ึงของการเปิดเผยข้อมูลความรบัผิดชอบต่อ
 สงัคม 

     1) การควบคุมภายใน 
     2) การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
     3) การเคารพต่อสทิธมินุษยชน 
     4) การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ี 

 
87. ตวัเลือกใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องของผู้ถือตราสารหน้ีและตราสารทุนแต่ละประเภท  
     1)  ผูถ้อืหุน้สามญัมสีทิธเิรยีกรอ้งเป็นอนัดบัแรก เนื่องจากเปรยีบไดก้บัเจา้ของกจิการ 
     2)  ผูถ้อืตราสารหนี้ไม่มปีระกนัและดอ้ยสทิธ ิมสีทิธเิท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้สามญั 
     3)  ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธไิดร้บัสทิธใินการช าระเงนิคนืทุนก่อนเจา้หนี้สามญั  
     4)  ผูถ้อืตราสารหนี้ไม่มปีระกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิไดร้บัสทิธใินการไดร้บัช าระหนี้เทา่เทยีมกบัเจา้หนี้สามญัทัว่ไป  
 
 

88. ถ้าราคาซื้อขายของตราสารหน้ี ABC ณ ปัจจบุนัอยู่ท่ีราคา 800 บาท มีมูลคา่ท่ีตราไว้เท่ากบั 1,000 บาท โดย
 ตราสารหน้ี ABC มีอตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ท่ี 8% ต่อปี ช าระดอกเบีย้เป็นรายครึ่งปี ดงันัน้ อตัราผลตอบแทน
 ปัจจบุนั (current yield) เท่ากบัเท่าใด 
     1)  8% ต่อปี 
     2)  9% ต่อปี 
     3)  10% ต่อปี 
     4)  11% ต่อปี 
 

 
89. ตัว๋เงินคลงัท่ีออกโดยกระทรวงการคลงัของประเทศไทยฉบบัหน่ึงมีราคาซื้อขายอยูท่ี่ 985 บาท โดยมอีายุ
 คงเหลือท่ี 85 วนั มูลค่าหน้าตัว๋ 1,000 บาท ตัว๋เงินคลงัน้ีมีผลตอบแทนต่อปีเท่าใด 
     1) 6.23% 
     2)  6.44% 
     3)  8.27% 
     4)  8.50% 
 

 
90. ตวัเลือกใดเป็นราคาตราสารหน้ีท่ี ไม่ได้ รวมดอกเบีย้คงคา้ง (accrued interest) 
     1)  Gross Price 
     2)  Clean Price 
     3)  Dirty Price 
     4)  Total Return Price 
 

 
91. หากนักลงทุนคาดวา่ในอนาคตดอกเบีย้ในท้องตลาดมีแนวโน้มปรบัตวัเพ่ิมสูงขึ้น นักลงทุนควรลงทุนใน
 ตราสารหน้ีใด 
     1)  ตราสารหนี้ทีม่อีตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ต ่า 
     2)  ตราสารหนี้ทีม่อีตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋สงู 
     3)  ตราสารหนี้ทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
     4)  ตราสารหนี้ทีไ่ม่มกีารจ่ายดอกเบีย้ 
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92. ตวัเลือกใดเป็นอตัราดอกเบีย้อ้างอิงส าหรบัตราสารหน้ีเงินบาทท่ีมอีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั 

I.   BIBOR 

II.  LIBOR 

III. THBFIX 

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

 
93. ตราสารหน้ี BBB มีมูลคา่ท่ีตราไว้ 1,000 บาท อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ 8% ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทุกวนัท่ี 31 มีนาคม 
 และ 31 ตุลาคม ของทุกปี มีอายุคงเหลือ 2 ปี หากวนัท่ีค านวณเป็นวนัท่ี 31 พฤษภาคม อตัราผลตอบแทน
 จนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนเท่ากบั 5% ต่อปี ราคารวม (gross price) เท่ากบั 1,080 บาท ราคาสุทธิ (clean 
 price) จะเป็นเท่าใด (ก าหนดการนับระยะเวลาเป็นแบบ 30/360) 
     1) 1,033.33 บาท 
     2) 1,053.33 บาท 
     3) 1,066.67 บาท 
     4) 1,106.67 บาท 
 

 
94. ตราสารหน้ี AAA มีการจา่ยอตัราดอกเบีย้ลดลงแบบขัน้บนัได (multiple step down) อายุคงเหลือ 3 ปี มูลคา่
 หน้าตัว๋ 1,000 บาท โดยมีการจ่ายดอกเบีย้ปีละ 1 ครัง้ ปีแรกมีอตัราดอกเบีย้ 6% ต่อปี หลงัจากนัน้จะมีการจา่ย
 ดอกเบีย้ลดลงปีละ 1% หากอตัราดอกเบีย้ท่ีต้องการส าหรบัตราสารหน้ี AAA เท่ากบั 4% ต่อปี มูลคา่ตราสาร
 หน้ี AAA ควรเป็นเท่าใด 
     1) 985.28 บาท 
     2) 998.58 บาท 
     3) 1,015.98 บาท 
     4) 1,028.45 บาท 

 
 
95. เส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ลกัษณะใด ท่ีนักลงทุนในตลาดคาดการณ์วา่เศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่
 ภาวะถดถอย 
     1)  เสน้อตัราผลตอบแทนแบบลาดชนัขึน้ 
     2)  เสน้อตัราผลตอบแทนแบบลาดชนัลง 
     3)  เสน้อตัราผลตอบแทนแบบแบนราบ 
     4)  เสน้อตัราผลตอบแทนแบบโกง่ 
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96. ตวัเลือกใดกลา่ว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัทฤษฎีส่วนตลาดท่ีนิยม (preferred habitat theory) 
     1) อธบิายโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้จากทฤษฎกีารคาดการณ์โดยตลาด แต่เพิม่ในประเดน็ความเสีย่ง 
     2)  มองว่าอุปสงคแ์ละอุปทานของผูล้งทุนทีม่หีลายกลุ่มในตลาดตราสารหนี้ ท าใหโ้ครงสรา้งเสน้อตัราผลตอบแทน
  เบีย่งเบนจากการคาดการณ์ 
     3) เสนอว่านักลงทุนแต่ละคนมรีะยะการลงทุนทีต่่างกนั 
     4) กลุ่มผูท้ีต่อ้งการเงนิทุนและกลุ่มผูใ้หเ้งนิทุนไม่สามารถเปลีย่นระยะเวลาทีต่อ้งการกูห้รอืใหกู้ไ้ด้ 
 

 
97. เส้นอตัราผลตอบแทนใด สร้างมาจากผลตอบแทนของตราสารหน้ีของรฐัท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ (treasury 
 zero coupon bond) 
     1)  Treasury yield curve 
     2)  Treasury spot rate curve 
     3)  Treasury forward curve 
     4)  Par yield curve 
 

 
98. ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราผลตอบแทนกบัราคาของตราสารหน้ีในตวัเลือกใดสามารถเกิดสภาพคอนเวคซิต้ี
 ในทางลบ (negative convexity) 
     1)  Puttable Bond 
     2)  Callable Bond 
     3)  Floating Rate Bond 
     4)  Fixed Rate Bond 
 

 
99. ประเภทของตราสารหน้ีใดมีอตัราผลตอบแทนจากดอกเบีย้ (current yield) มากกวา่อตัราผลตอบแทนจนครบ
 ก าหนดไถ่ถอน (YTM) 
     1)  Premium Bond 
     2)  Par Bond 
     3)  Discount Bond 
     4)  Zero Coupon Bond 
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100. อตัราผลตอบแทนและราคาของตราสารหน้ี AAA เป็นดงัตารางน้ี 

 อตัราผลตอบแทน (ต่อปี)  ราคาตราสารหน้ี 

4% 1,130 
 5% 1,050 
 6% 990 

 
หากตราสารหน้ี AAA มีอายุคงเหลือ 8 ปี อตัราดอกเบีย้ 8% ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ มีอตัราผลตอบแทน
กระทัง่ถึงก าหนดไถ่ถอน 5% ต่อปี  
ค่าดเูรชนัของตราสารหน้ีเป็นเท่าใด 

     1)  5.81  
     2)  6.67  
     3)  7.33 
     4)  7.51 
 

 
101. ตวัเลือกใดเป็นสญัลกัษณ์ตวัอกัษรของ TRIS ท่ีบ่งบอกถึงผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ี
 ระยะสัน้ในระดบัท่ียอมรบัได ้
     1)  T2 
     2)  T3 
     3)  T4 
     4)  T5 
 

 
102. สญัลกัษณ์การจดัอนัดบักลุ่มเครดิตตราสารหน้ีในตวัเลือกใด เป็นสญัลกัษณ์อนัดบัแรกหรือดีท่ีสุดในกลุ่ม
 ระดบัเกง็ก าไร (speculative grade) ของบริษทัจดัอนัดบัเครดิต Moody’s 
     1) Baa1 
     2) BBB+ 
     3) Ba1 
     4) BB+ 
 

 
103. กลยุทธก์ารลงทุนแบบใดเป็นการกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีตามอายุการไถ่ถอนด้วยมลูค่าท่ีเท่ากนั
 ตลอดช่วงของเส้นโค้งอตัราผลตอบแทน 
     1)  Ladder 
     2)  Bullet 
     3)  Barbell  
     4)  Carry Trade 
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104. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่ว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบักลยทุธก์ารลงทุนแบบผีเสือ้ 
     1)  เป็นการผสมกนัระหว่างกลยุทธ ์Barbell กบั Bullet ไปพรอ้มกนั แต่มทีศิทางตรงกนัขา้ม 
     2)  กลยุทธ ์Barbell จะเปรยีบเสมอืนส่วนล าตวัของผเีสือ้ 
     3) กระแสเงนิสดทีใ่ชใ้นสถานะซื้อและขาย จะหกัลา้งกนั 
     4) กลยุทธน์ี้สามารถสลบัสถานะซื้อและขายในส่วนของปีกและล าตวัของผเีสือ้ได ้
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ 
 
105. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง  
     1) ตราสารอนุพนัธ ์คอืสญัญาทางการเงนิประเภทหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายสนิทรพัยช์นิดใดชนิดหนึ่งใน 
  อนาคต โดยก าหนดเงือ่นไขของการซื้อขายใหค้งทีต่ัง้แต่วนัทีท่ าสญัญา 
     2) ตราสารอนุพนัธม์ปีระโยชน์ทัง้ในแงข่องการถวัความเสีย่ง (Hedging) และการเกง็ก าไร (Speculation) จากราคา
  สนิทรพัยอ์า้งองิในอนาคต 
     3) ตราสารอนุพนัธม์จีุดก าเนิดตัง้แต่ยุคกรกีโบราณ ในขณะทีก่ารซื้อขายตราสารอนุพนัธใ์นยุคใหม่เริม่ขึน้ตัง้แต่
  ศตวรรษที ่16 ในยุค Tulip Mania  
     4) คุณสมบตัใินการยกระดบัการลงทุน (Leverage) ของตราสารอนุพนัธ ์ท าใหต้ราสารอนุพนัธเ์ป็นตราสารทีม่ ี
  ความเสีย่งต ่า เพราะใชเ้งนิลงทนุน้อยกว่าการลงทุนในสนิทรพัยโ์ดยตรง 
 

 
106. ผู้ท่ีท าหน้าท่ีส่งค าสัง่เสนอซื้อ/เสนอขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีได้รบัมอบหมายตามภาระหน้าท่ีท่ี
 ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงกบัตลาดสญัญาซื้อขายลว่งหน้า คือตวัเลือกใด 

     1)  ผูถ้วัความเสีย่ง (Hedger) 
     2) ผูเ้กง็ก าไร (Speculator) 
     3) ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) 
     4) ผูค้า้ก าไร (Arbitrageurs) 
 

 
107. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีถกูต้อง 

     1)  สญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) เป็นสญัญามาตรฐานทีซ่ื้อขายกนัในตลาดทีจ่ดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการที่
  เรยีกว่า ตลาดฟอรเ์วริด์ (Forward Exchange)  
     2)  การท าสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) ท าใหเ้กดิภาระผกูพนัต่อผูข้าย ในขณะทีผู่ซ้ื้อมโีอกาสเลอืกว่าจะใช้
  สทิธติามภาระผกูพนัดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด ้
     3)  ประเภทและคุณสมบตัขิองสนิทรพัยอ์า้งองิถอืเป็นอกีหนึ่งองคป์ระกอบส าคญัทีคู่่สญัญาจะตอ้งระบุใหม้คีวาม
  เขา้ใจตรงกนัในสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) 
     4)  การช าระราคาจะเกดิขึน้ตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) ในขณะทีก่ารส่งมอบสนิคา้จะ 
  เกดิขึน้ในวนัส่งมอบ (Delivery Date) ทีก่ าหนดในสญัญา 
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108. ตวัเลือกใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัวิธีการช าระราคาและการส่งมอบของสญัญาฟอรเ์วิรด์ (Forward 
 Contract) 
     1)  ในการส่งมอบแบบ Physical Delivery ณ วนัส่งมอบ ผูซ้ื้อตอ้งช าระเงนิใหผู้ข้ายตามราคาทีต่กลงไว ้ส่วนผูข้าย
  ตอ้งส่งมอบสนิทรพัยอ์า้งองิใหผู้ซ้ื้อ 
     2)  ในการส่งมอบแบบ Cash Settlement จะไมม่กีารส่งมอบสนิทรพัยอ์า้งองิ 
     3)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ดีชันีราคาตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยอ์า้งองิ นิยมใชก้ารการส่งมอบแบบ Physical 
  Delivery 
     4)  Cash Settlement เป็นวธิกีารส่งมอบทีส่ะดวกและปฏบิตัติามสญัญาไดง้า่ยกว่า Physical Delivery 
 

 
109. นาย ก. ถือหุ้นบริษทั ABC อยู่เป็นจ านวนมาก แต่นาย ก. ไม่มัน่ใจในภาวะของตลาดหุ้นในช่วงเวลา  
 3 เดือนข้างหน้า ประกอบกบันาย ก. มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในช่วง 3 เดือนขา้งหน้า จึงเข้าท าสญัญาซื้อ
 ขายลว่งหน้ากบันาย ข. โดยนาย ก. เป็นคู่สญัญาฝ่ายขาย ส่วนนาย ข. เป็นคู่สญัญาฝ่ายซือ้ โดยสญัญาน้ีมี
 หุ้น ABC เป็นสินทรพัยอ้์างอิง ขนาดสญัญา 500,000 หุ้น ก าหนดราคาซื้อขายลว่งหน้าท่ี 20 บาท/หุ้น 
 สญัญามีอายุ 3 เดือน และเป็นการส่งมอบสินทรพัยอ้์างอิงจริง (Physical Delivery) หาก ณ วนัส้ินสุดสญัญา 
 ราคาหุ้น ABC ลดลงเหลือ 18 บาท/หุ้น ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกล่าวถกูต้อง ณ วนัส้ินสุดสญัญา 

     1)  นาย ก. ตอ้งส่งมอบหุน้ ABC จ านวน 500,000 หุน้ ใหน้าย ข. ขณะทีน่าย ข. ตอ้งช าระเงนิ 10 ลา้นบาท ใหน้าย ก. 
     2)  นาย ข. ตอ้งส่งมอบหุน้ ABC จ านวน 500,000 หุน้ ใหน้าย ก. ขณะทีน่าย ก. ตอ้งช าระเงนิ 10 ลา้นบาท ใหน้าย ข. 
     3)  นาย ก. ตอ้งช าระเงนิส่วนทีข่าดทุนจากสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ลา้นบาทใหน้าย ข. 
     4)  นาย ข. ตอ้งช าระเงนิส่วนทีข่าดทุนจากสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ลา้นบาทใหน้าย ก. 
 

 
110. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่ว ไม่ถกูต้อง 

     1) สญัญาฟิวเจอรส์ (Futures Contract) มลีกัษณะเหมอืนสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) ตา่งกนัทีส่ญัญา
  ฟิวเจอรส์เป็นสญัญามาตรฐานทีซ่ื้อขายกนัในตลาดทีถู่กจดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ ในขณะทีส่ญัญาฟอรเ์วริด์ท า
  การซื้อขายกนัในตลาด OTC  
     2)  สญัญาฟิวเจอรส์ (Futures Contract) เป็นสญัญามาตรฐาน (Standardized) ทีอ่อกแบบโดยตลาดทีเ่ป็นทางการ
  และมกีารระบขุอ้ก าหนดต่าง ๆ ของสญัญาไวค้งที ่
     3)  การทีม่สี านักหกับญัชที าใหค้วามเสีย่งในแงข่องการผดินัดช าระของสญัญาฟิวเจอรส์ (Futures Contract)  
  ต ่ากว่าสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) 
     4)  โดยปกตสิภาพคล่องของสญัญาฟิวเจอรส์ (Futures Contract) จะต ่ากว่าสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forward Contract) 
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111. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่วไม่ถกูต้อง 

     1)  นักลงทุนสามารถใช ้Single Stock Future (SSF) ในการเกง็ก าไรหรอืป้องกนัความเสีย่งจากราคาของหุน้สามญั
  รายตวัได ้
     2)  SET50 Index Futures เป็นสญัญาฟิวเจอรส์ทีใ่ชร้าคาดชันี SET50 Index เป็นสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยในการส่ง
  มอบจะใชว้ธิ ีCash Settlement 
     3)  สญัญาฟิวเจอรส์บนอตัราดอกเบีย้ เป็นสญัญาทีคู่่สญัญาตกลงแลกเปลีย่นดอกเบีย้และเงนิตน้ตามอตัราและ 
  จ านวนทีก่ าหนดไวล่้วงหน้า  
     4)  การเสนอราคาของสญัญาฟิวเจอรส์บนตัว๋เงนิคลงัจะเสนอเป็นราคาคดิลด เช่นเดยีวกบัตัว๋เงนิคลงัทีซ่ื้อขายกนัใน
  ตลาดสปอต 

 
 
112. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่ว ไม่ถกูต้อง  
 I. เมื่อเวลาผ่านไป ค่าเบสิส (Basis) ควรมีคา่เข้าใกล้ศนูยม์ากขึ้นเร่ือยๆ จนกระทัง่เท่ากบัศนูยท่ี์วนัส่งมอบ 
 II.  ณ วนัส่งมอบ หากค่าเบสิส (Basis) ต า่กว่าศนูย ์นักลงทุนควรท าอาบิทราจด้วยการซื้อสินทรพัยท่ี์ราคา
  สปอต แลว้จึงขายชอรต์สญัญาฟิวเจอรส์ เพื่อท าก าไรจากการอาบิทราจ เท่ากบั FT - ST 
 III.  สญัญาซื้อขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าโภคภณัฑ ์(Commodities) ซ่ึงมีสตอ็กของสินค้าเหลือเป็นปริมาณมากเป็น
  สินทรพัยอ้์างอิง อาจมีต้นทุนในการถือครองสินค้าสูง ส่งผลให้ราคาซื้อขายลว่งหน้าของสญัญาท่ีวนัส่งมอบ
  ใกล้จะมีราคาสูงกวา่ราคาซื้อขายลว่งหน้าของสญัญาท่ีมีวนัส่งมอบไกล 

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

 
113. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่ว ไม่ถกูต้อง 
 I. ปัจจยัเดียวท่ีท าให้ราคาซื้อขายล่วงหน้าและราคาท่ีคาดหมายในอนาคตมีค่าต่างกนัคือต้นทุนในการ
  ท าธรุกรรม 
 II.  ภาวะ Normal Contango จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการประกนัความเส่ียงด้านซื้อมีมากกวา่ด้านขาย ท าให้
  ต้องเสนอราคาซือ้ขายลว่งหน้าให้สูงขึ้น และท าให้ราคาฟิวเจอรส์สูงกว่าราคาท่ีคาดหมายในอนาคต 
 III.  หากสงัเกตเหน็ว่าราคาซื้อขายล่วงหน้าปรบัตวัเพ่ิมขึ้นเมือ่เวลาผ่านไป แสดงวา่ตลาดอยู่ในภาวะ  
  Normal Contango 

     1) I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
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114. ราคาหุ้น JKL ปัจจบุนัซือ้ขายกนัท่ี 30 บาท/หุ้น อตัราดอกเบีย้ปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Rate) อยู่
 ท่ี 4% ต่อปี ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกล่าวถกูต้องเก่ียวกบัราคาสญัญาซื้อขายลว่งหน้าของหุ้น JKL ท่ีเหมาะสม
 ในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 

     1)  ราคาซื้อขายล่วงหน้าของหุน้ JKL ทีเ่หมาะสมเท่ากบั 30.30 บาท/หุน้ หากผูข้ายตัง้ราคาสงูกว่านี้ ผูซ้ื้อจะซื้อหุน้ 
  JKL ทีต่ลาดสปอตแทน 
     2)  ราคาซื้อขายล่วงหน้าของหุน้ JKL ทีเ่หมาะสมเท่ากบั 30.30 บาท/หุน้ หากผูข้ายตัง้ราคาต ่ากว่านี้ ผูซ้ื้อจะซื้อหุน้ 
  JKL ทีต่ลาดสปอตแทน 
     3)  ราคาซื้อขายล่วงหน้าของหุน้ JKL ทีเ่หมาะสมเท่ากบั 29.70 บาท/หุน้ หากผูข้ายตัง้ราคาสงูกว่านี้ ผูซ้ื้อจะซื้อหุน้ 
  JKL ทีต่ลาดสปอตแทน 
     4)  ราคาซื้อขายล่วงหน้าของหุน้ JKL ทีเ่หมาะสมเท่ากบั 29.70 บาท/หุน้ หากผูข้ายตัง้ราคาต ่ากว่านี้ ผูซ้ื้อจะซื้อหุน้ 
  JKL ทีต่ลาดสปอตแทน 
 
 

115. ราคายางแผ่นรมควนั (RSS) ปัจจบุนัอยูท่ี่ 50 บาท/ก.ก. โดยมีอตัราดอกเบีย้ปราศจากความเส่ียง  
 (Risk-Free Rate) อยู่ท่ี 6% ต่อปี มีต้นทุนในการเกบ็รกัษาเป็นเวลา 4 เดือน คิดเป็นมูลค่าในอนาคตท่ี  
 2.4 บาท/ก.ก. ในขณะท่ีมูลคา่ในอนาคตของผลประโยชน์ในการถือครองยางแผ่นรมควนั 4 เดือน อยู่ท่ี 
 3.8 บาท/ก.ก. จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 I.  ค านวนราคาฟิวเจอรส์ของยางแผ่นรมควนั อายสุญัญา 4 เดือน ในกรณีท่ีไม่มีต้นทุนการเกบ็รกัษา และ
  ไม่มีผลประโยชน์ในการถือครองยางแผ่นรมควนั 
 II.  ค านวนราคาฟิวเจอรส์ของยางแผ่นรมควนั อายสุญัญา 4 เดือน ในกรณีท่ีมีการรวมต้นทนุการเกบ็ 
  รกัษา และผลประโยชน์ในการถือครองยางแผ่นรมควนัไวด้้วย 
 III.  หากมีผู้เสนอขายสญัญาฟิวเจอรส์ท่ี 50 บาท/ก.ก. ผู้ซื้อควรซื้อสญัญาฟิวเจอรส์ดงักลา่วหรือไม ่

     1)  51.00 บาท และ 49.60 บาท ตามล าดบั : ไม่ซื้อ เพราะราคาทีเ่หมาะสมของฟิวเจอรส์ต ่ากว่าราคาเสนอขาย 
     2)  51.00 บาท และ 52.40 บาท ตามล าดบั : ซื้อ เพราะราคาทีเ่หมาะสมของฟิวเจอรส์สงูกว่าราคาเสนอขาย 
     3)  49.02 บาท และ 47.62 บาท ตามล าดบั : ไม่ซื้อ เพราะราคาทีเ่หมาะสมของฟิวเจอรส์ต ่ากว่าราคาเสนอขาย 
     4)  49.02 บาท และ 50.42 บาท ตามล าดบั : ซื้อ เพราะราคาทีเ่หมาะสมของฟิวเจอรส์สงูกว่าราคาเสนอขาย 
 

 
116. ตวัเลือกใดกล่าวถกูต้อง 
 I.  สญัญาออปชนั เป็นตราสารอนุพนัธท่ี์แสดงถึงสิทธิ (Right) ท่ีผู้ขายมีต่อผูซื้้อ แต่เป็นภาระผกูพนั  
  (Obligation) ท่ีผู้ซือ้มีต่อผูข้าย  
 II.  สญัญาออปชนั แบ่งเป็นสิทธิในการซื้อ เรียกวา่ คอลออปชนั (Call Option) และสิทธิในการขาย เรียกว่า 
  พทุออปชนั (Put Option) 
 III.  ผู้ซื้อสิทธิในการขาย เรียกว่า Long Put Option ขณะท่ีผู้ขายสิทธิในการซือ้ เรียกว่า Short Call Option 

     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
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117. ตวัเลือกใดกล่าว ไม่ถกูต้อง 
 I.  สญัญาออปชนับนอตัราดอกเบีย้ มีลกัษณะใกล้เคียงกบั FRA ต่างกนัท่ี FRA จะไม่มีการช าระเงินต้น 
  (Notional Principal) แต่สญัญาออปชนัต้องมีการช าระเงินต้น  
 II.  สญัญาออปชนับนเงินตราต่างประเทศ บาทต่อดอลลารส์หรฐั ผู้ถือคอลออปชนับนเงินดอลลารส์หรฐั
  เปรียบเสมือนกบัการถือพทุออปชนับนเงินบาท 
 III.  บริษทั ABC ซือ้คอลออปชนัแบบยุโรปบนเงินดอลลารส์หรฐั อายุ 3 เดือน ท่ีอตัราใช้สิทธิ 31 บาท/ 
  ดอลลารส์หรฐั ผ่านไป 3 เดือน อตัราแลกเปล่ียนอยู่ท่ี 30.5 บาท/ดอลลารส์หรฐั บริษทั ABC ควรจะใช้
  สิทธิคอลออปชนัดงักล่าว เพราะได้อตัราแลกเปล่ียนท่ีดีกว่า 

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

 
118. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างราคาของสญัญาออปชนักบัปัจจยัต่าง ๆ  

     ทิศทางความสมัพนัธ ์
                                    ปัจจยั                                             คอลออปชนั          พทุออปชนั  

     1) ราคาปัจจุบนัของสนิทรพัยอ์า้งองิ (S0)                        +                               - 
     2) ราคาใชส้ทิธ ิ(X)                                                            -                                + 
     3) ความผนัผวนของราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ (σT)              +                               - 
     4) อตัราดอกเบีย้ทีป่ราศจากความเสีย่ง (rf)                     +                              - 
 

 
119. ตวัเลือกใดกล่าวถกูต้อง 
 I.  ค่าเดลตา (delta, ∆) สะท้อนความสมัพนัธร์ะหวา่งราคาของสญัญาออปชนักบัราคาสินทรพัยอ้์างอิง 
  โดยส าหรบัคอลออปชนั ค่าเดลตา (delta, ∆) จะสูงขึ้นเมือ่ราคาสินทรพัยอ้์างอิงสูงขึ้น 
 II.  ค่าเดลตา (delta, ∆) ของคอลออปชนัมีคา่สูงสุดเท่ากบั 1 และค่าต า่สุดเท่ากบั 0 ในขณะท่ีค่าเดลตา 
  (delta, ∆) ของพทุออปชนัมีคา่สูงสุดเท่ากบั 0 และคา่ต า่สุดเท่ากบั -1 
 III.  ค่าแกมมา (gamma, Γ) คือค่าความอ่อนไหวท่ีสะท้อนการเปล่ียนแปลงของคา่เดลตา (delta, ∆) เมื่อ
  ราคาออปชนัเปล่ียนไป โดยคา่แกมมา (gamma, Γ) จะมีคา่เป็นบวกทัง้คอลออปชนัและพทุออปชนั 

     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
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120. ผู้ซื้อพทุออปชนับนหุ้น ABC ท่ีมีราคาใช้สิทธิ 50 บาท และมีค่าพรีเมียม 3 บาท จะมกี าไรสูงสุดและ
 ขาดทุนสูงสุดเท่ากบัเท่าใด 

     1)  ก าไรสงูสุด ไม่จ ากดั ขาดทุนสงูสุด 3 บาท  
     2)  ก าไรสงูสุด 3 บาท ขาดทุนสงูสุด ไม่จ ากดั 
     3)  ก าไรสงูสุด 47 บาท ขาดทุนสงูสุด 3 บาท 
     4)  ก าไรสงูสุด 3 บาท ขาดทุนสงูสุด 47 บาท 
 

 
121. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่วถกูต้อง  
     1)  สญัญาสวอปมกัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเกง็ก าไรมากกว่าการบรหิารความเสีย่ง 
     2)  ตวักลางคา้สญัญาสวอป (Swap Dealer) มกับรหิารความเสีย่งของตวัเองดว้ยการเขา้ไปท าธุรกรรมสญัญาสวอป
  กบัลูกคา้อกีรายในทางตรงกนัขา้มกบัสญัญาสวอปเดมิ 
     3) สญัญาสวอปเป็นสญัญามสีภาพคล่องสงูและมมีลูค่าการท าสญัญาสงู ท าใหค้วามเสีย่งในการผดินัดช าระของ
  สญัญาสวอปค่อนขา้งต ่า 
     4) ลูกคา้ทีท่ าสญัญาสวอปกบัธนาคารทีเ่ป็นตวักลางคา้สญัญาสวอป (swap dealer) จะไม่สามารถเปลีย่นแปลง
  รายละเอยีดในสญัญาทีธ่นาคารเสนอมาใหไ้ด ้
 
 

122. ผู้บริหารกองทุน ABC มสิีนทรพัยใ์นพอรต์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน SET50 กงัวลวา่ตลาดมโีอกาสจะ
 ปรบัตวัลดลง แต่ไม่ต้องการขายหุ้นท่ีอยู่ในพอรต์ออกมา ขณะท่ีบริษทั XYZ ท าธรุกิจส่งออกสินค้าไปยงั
 ประเทศสหรฐั โดยจะได้รบัช าระเงินจากลูกค้าทุกส้ินไตรมาสเป็นเงินดอลลารส์หรฐั ต้องการลดความเส่ียง 
 จากความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐั ทัง้กองทุน ABC และบริษทั XYZ ควรท าอยา่งไรเพื่อ
 บริหารความเส่ียง 

     1) กองทุน ABC ท าสญัญาสวอปตราสารทุนกบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกดอกเบีย้คงทีก่บัผลตอบแทน  
  SET50 ขณะทีบ่รษิทั XYZ ท าสญัญาสวอปเงนิตราต่างประเทศกบัตวักลางคา้สญัญาสวอป เพื่อแลกเงนิดอลลาร์
  กบัเงนิบาททุกไตรมาส 
     2) กองทุน ABC ท าสญัญาสวอปตราสารทุนกบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกดอกเบีย้คงทีก่บัผลตอบแทน  
  SET50 ขณะทีบ่รษิทั XYZ ท าสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้กบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกเงนิดอลลารก์บั
  เงนิบาททุกไตรมาส 
     3) กองทุน ABC ท าสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้กบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกดอกเบีย้คงทีก่บัผลตอบแทน 
  SET50 ขณะทีบ่รษิทั XYZ ท าสญัญาสวอปเงนิตราต่างประเทศกบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกเงนิดอลลาร์
  กบัเงนิบาททุกไตรมาส 
     4) กองทุน ABC ท าสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้กบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกดอกเบีย้คงทีก่บัผลตอบแทน 
  SET50 ขณะทีบ่รษิทั XYZ ท าสญัญาสวอปตราสารทุนกบัตวักลางคา้สญัญาสวอปเพื่อแลกเงนิดอลลารก์บัเงนิ
  บาททุกไตรมาส 
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123. สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) อายุ 2 ปี ท่ีมีการจา่ยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ มีมูลคา่เท่ากบั
 ตวัเลือกใด 

     1)  อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 180 วนั ณ ปัจจุบนั 
     2)  อตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาล อายุ 2 ปี ทีจ่่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ณ ปัจจบุนั 
     3)  อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ของหุน้กู ้อายุ 2 ปี ทีจ่่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ มคีวามเสีย่งดา้นเครดติเท่ากนั และจ่าย
  ดอกเบีย้คงที ่
     4)  อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ของหุน้กู ้อายุ 2 ปี ทีจ่่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ มคีวามเสีย่งดา้นเครดติเท่ากนั และจ่าย
  ดอกเบีย้ลอยตวั 
 

 
124. ตวัเลือกใดกล่าวถกูต้อง 
 I. การประเมินราคา Interest Rate Swap หมายถึง การก าหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ี ท่ีจะใช้แลกกบักระแส
  เงินสดท่ีอ้างอิงบนดอกเบีย้ลอยตวั เพื่อให้มลูค่าสญัญามีค่าเท่ากบัศนูย ์ณ ตอนเร่ิมต้นสญัญา 
 II.  การประเมินมูลคา่สญัญา Swap คล้ายกบัการประเมินมูลค่าของสญัญา Option 
 III.  สญัญา Swap เป็น Zero Sum Game หากฐานะของคู่สญัญาด้านหน่ึงมีค่าเป็นบวก ฐานะของคู่สญัญา
  อีกฝัง่จะติดลบในมูลค่าท่ีเท่ากนั 

     1)  I เท่านัน้ 
     2)  I และ II  
     3)  I และ III 
     4)  II และ III 
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วิชาการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม 

 
125. ตวัเลือกใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบักองทุนเปิด  
 I. มจี านวนหน่วยลงทุนคงที ่ 
 II. ส่วนใหญ่มกีารก าหนดอายุโครงการทีแ่น่นอน 
 III. ไม่นิยมจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
 

 
126. ก าหนดให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (risk free rate) เท่ากบั 3% และอตัรา
 ผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเท่ากบั 9% หากกองทุนรวม A มีค่าเบต้าเท่ากบั 1 จงค านวณหาอตัรา
 ผลตอบแทนท่ีต้องการจากการลงทุนในกองทุนรวม A 
     1)  -9% 
     2)  -3% 
     3)  3% 
     4)  9% 
 

 
127. หากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม A และกองทุนรวม B เท่ากบั 16% และ 7% ตามล าดบั 
 โดยอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดเท่ากบั 10% และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท่ี์ปราศจาก
 ความเส่ียงเท่ากบั 4% จงค านวณค่าเบต้าของกองทุนรวม A และกองทุนรวม B ตามล าดบั และอธิบาย
 ความหมาย 
     1) 0.5 และ 2 โดยกองทุนรวม A มคีวามผนัผวนของอตัราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวม B 
     2)  0.5 และ 2 โดยกองทุนรวม B มคีวามผนัผวนของอตัราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวม A 
     3)  2 และ 0.5 โดยกองทุนรวม A มคีวามผนัผวนของอตัราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวม B 
     4)  2 และ 0.5 โดยกองทุนรวม B มคีวามผนัผวนของอตัราผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวม A 
 

 
128. ตวัเลือกใดกล่าวถกูต้องเก่ียวกบักลยุทธถ์วัเฉล่ียต้นทนุ (dollar-cost averaging: DCA) 
 I.   ตอ้งก าหนดช่วงเวลาลงทุนไวอ้ยา่งแน่นอนเป็นงวด ๆ เช่น ทุกเดอืน และลงทุนเป็นจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัในแต่ละงวด  
 II.  เหมาะกบัผูล้งทุนทีส่ามารถลงทนุไดอ้ย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  
 III. ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงูกว่ากลยุทธก์ารจบัจงัหวะการลงทุนเสมอ 

     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
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129. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนแบบซบัซ้อน 

 I.  ผูล้งทุนทีช่อรต์หุน้ บรษิทั A หากตอ้งการบรหิารความเสีย่ง (hedge) แบบสมบูรณ์ (perfectly hedge) สามารถ
  บรหิารความเสีย่งโดยการซื้อคอลออปชนัประเภท Cash or Nothing บนหุน้บรษิทั A 

 II. Knock in Call Option + Knock out Call Option = Plain Vanilla Call Option (ความสมัพนัธด์งัสมการจะเป็นจรงิ 
  หากสนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตวัเดยีวกนัมรีาคาใชส้ทิธเิท่ากนัมรีะยะเวลาลงทุนและวนัใชส้ทิธเิป็นวนัเดยีวกนั และมี
  ขอบเขตอา้งองิเป็นราคาเดยีวกนั)    
 III. Knock in Put Option จะมสีดัส่วนผลตอบแทนต่อราคาออปชนัสงูกว่า Plain Vanilla Put Option เสมอ  
     1)  I และ II 
     2)  I และ III 
     3)  II และ III 
     4)  I, II และ III 
 
130. กองทุนรวมท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนแบบซบัซ้อนท่ีลงทุนในสญัญา Asian Call Option ซ่ึงอ้างอิงกบัราคา
 เฉล่ียของราคาปิดของน ้ามนั โดยสญัญามีอายุ 10 วนัท าการ และมีราคาใช้สิทธิ (exercise price) เป็นราคา
 เฉล่ียของราคาปิดของน ้ามนั ในช่วง 10 วนัท าการ โดยราคาปิดของน ้ามนัในวนัเร่ิมสญัญาอยู่ท่ี 105 เหรียญ/
 บารเ์รล 

 
 ตารางต่อไปน้ีแสดงราคาปิดของน ้ามนัในช่วงวนัเร่ิมสญัญาจนถึงวนัครบก าหนดสญัญา (10 วนัท าการ) 
 

วนัท่ี ราคาปิด (เหรียญ/บารเ์รล) 
1 105 

2 100 

3 95 
4 90 
5 110 
6 108 
7 102 
8 100 
9 97 
10 103 

 
เมื่อวนัครบก าหนดสญัญา ราคาน ้ามนัปิดท่ี 103 เหรียญ/บารเ์รล อยากทราบวา่ผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทน จาก
การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อนท่ีลงทุนในสญัญา Asian Call Option เป็นเงินเท่าใด
ต่อสญัญา 

     1) 0 เหรยีญ/บารเ์รล 
     2) 1 เหรยีญ/บารเ์รล 
     3) 2 เหรยีญ/บารเ์รล 
     4) 4 เหรยีญ/บารเ์รล 
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วิชาการบริหารกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน 

 
131. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไมใ่ช่ ปัจจยัท่ีต้องค านึงในการพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม 

1) อ านาจซื้อทีส่ญูเสยีไปเนื่องจากภาวะเงนิเฟ้อ (inflation) 

2) ช่องทางการซื้อขายหลกัทรพัย ์(channels) 

3) พนัธะผกูพนัของเงนิลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน (investment period) 

4) ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (opportunity cost) 

 

 

132. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไมใ่ช่ ข้อมูลเชิงคณุภาพ ในการท าความเขา้ใจคณุลกัษณะของผูล้งทุนบุคคล 

1) ขอ้มลูสถานภาพสมรส  

2) ขอ้มลูผูอ้ยูใ่นอุปการะ 

3) ต าแหน่งงาน 

4) กลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนในปัจจบุนั 

 
 
133. นาย A อายุ 54 ปี ประกอบอาชีพเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อการ
เกษียณ ปัจจบุนัลงทุนในตลาดทุนมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี นาย A มบีุตรชายท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ คาดวา่ต้องใช้เวลาในการศึกษาอีก 5 ปี จากขอ้มูลเบือ้งต้นตวัเลือกใดต่อไปน้ีเป็นข้อจ ากดัหรือ
เง่ือนไขท่ีส าคญัในการลงทุนของนาย A 

 I.   ขอ้พจิารณาทางดา้นภาษ ี

 II.  ภาระผกูพนัส่วนบุคคล 

 III. อายุและสุขภาพ 

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

 
 
134.  ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไมใ่ช่ องคป์ระกอบท่ีต้องตดัสินใจในการก าหนดกลยุทธก์ารจดัสรรสินทรพัยล์งทุน 

1) การป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น  

2) ประเภทของสนิทรพัยล์งทุนทีจ่ะน ามาพจิารณาส าหรบัการลงทุน 

3) ขอบเขตการจดัสรรเงนิลงทุน (allocation range) ในสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท 

4) นโยบายทีใ่ชใ้นการจดัสดัส่วนน ้าหนักการลงทุนในสนิทรพัยแ์ตล่ะประเภท 
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135.  ตวัเลือกใดต่อไปน้ีกลา่วถกูต้องเก่ียวกบักลยุทธก์ารบริหารกลุ่มหลกัทรพัยเ์ชิงรบั 

 I. การสรา้งกองทุนดชันีแบบย่อ (stratified sampling method) เป็นวธิกีารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยเ์ชงิรบัทีด่ทีีสุ่ด 

  เพราะใชป้รมิาณหลกัทรพัยน้์อยกว่าการสรา้งกองทุนดชันแีบบเตม็รปูแบบ (full replication) 

 II. การสรา้งกองทุนดชันีโดยใชแ้บบจ าลองทางสถติ ิ(optimization method) จะใหผ้ลลพัธท์ีด่ ีหากเหตุการณ์ใน

  อนาคตมลีกัษณะสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของหลกัทรพัยใ์นอดตี 

1) I เท่านัน้ 

2) II เท่านัน้ 

3) I และ II 

4) ไม่มตีวัเลอืกใดถูกตอ้ง 

 

 

136. นาย A ลงทุนในหลกัทรพัย ์ก ในสดัส่วน 50% ของเงินลงทุน และลงทุนส่วนท่ีเหลอืในหลกัทรพัย ์ข โดย
 หลกัทรพัย ์ก และ ข มีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.00 และ 7.00 ตามล าดบั หากหลกัทรพัย ์ก และ ข มี
 ค่าแปรปรวนร่วมเท่ากบั 28 ตวัเลือกใดต่อไปน้ีคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่หลกัทรพัยน้ี์   

1) 5.25 

2) 5.33 

3) 5.70 

4) 5.85 

 

 

137 จากข้อมูลกลุม่หลกัทรพัยด์้านล่างน้ี ตวัเลือกใดถกูต้อง 

หลกัทรพัย ์ อตัราผลตอบแทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สดัส่วนเงนิลงทุน 
ก 10% 8% 30% 

ข 12% 10% 70% 

 
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องหลกัทรพัย ์ก และ ข เท่ากบั -0.5 

I. อตัราผลตอบแทนกลุ่มหลกัทรพัย ์เท่ากบั 11.4% 

II. ค่าความแปรปรวนรว่มของหลกัทรพัย ์ก และ ข เท่ากบั 0.008 

III.    ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรพัย ์= 6.2% 

 1) I และ II 
 2) I และ III 
 3) II และ III 
 4) I, II และ III 
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138. ตวัเลือกใดต่อไปน้ีแนะน าวิธีการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนได้ถกูต้อง 

 I. กองทุน ก มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ไม่น้อยกวา่เป้าหมาย โดยคาดหวงัให้มีผลตอบแทนมากกว่า

  เงินเฟ้อ 6% ต่อปี หรือ CPI + 6% 

 II. กองทุน ข มีเป้าหมายบริหารให้ชนะเป้าหมายคือดชันี SET index โดยท่ี Tracking Error จะต้องไม่เกิน 

  10% ต่อปี 

  กองทุน ก  กองทุน ข 

1)  แบบสมับูรณ์  แบบสมับูรณ์ 

2)  แบบสมับูรณ์  แบบเปรยีบเทยีบ 

3)  แบบเปรยีบเทยีบ  แบบสมับูรณ์ 

4)  แบบเปรยีบเทยีบ  แบบเปรยีบเทยีบ 

 

 

139. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง เมื่อพิจารณาถึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบของผลตอบแทนการลงทุน 
 (performance attribution) ระหว่างกองทุน ก และ ข 

  

 ข้อมูลกองทุน ก 

ประเภทของ
หลกัทรพัย ์

สดัส่วนเงินลงทุน อตัราผลตอบแทน 

ท่ีเป็นจริง เกณฑอ้์างอิง ท่ีเป็นจริง เกณฑอ้์างอิง 

ตราสารทุน 65% 60% 12% 12% 

ตราสารหนี ้ 35% 40% 3% 2% 

 
 ข้อมูลกองทุน ข 

ประเภทของ
หลกัทรพัย ์

สดัส่วนเงินลงทุน อตัราผลตอบแทน 

ท่ีเป็นจริง เกณฑอ้์างอิง ท่ีเป็นจริง เกณฑอ้์างอิง 

ตราสารทุน 30% 60% 15% 12% 

ตราสารหนี ้ 70% 40% 1% 2% 

 
1) อตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นจรงิของเกณฑอ์า้งองิ (benchmark) เท่ากบั 8.00%  

2) กองทุน ก มอีตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นจรงิมากกว่ากองทุน ข 

3) กองทุน ก มอีตัราผลตอบแทนมากกว่าเกณฑอ์า้งองิมาตรฐาน เนื่องจากความสามารถในการจดัสรรเงนิลงทุน 

4) กองทุน ข มอีตัราผลตอบแทนมากกว่าเกณฑอ์า้งองิมาตรฐาน เนื่องจากความสามารถในการเลอืกหลกัทรพัย์ 
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140. ตวัเลือกใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัประเภทของเป้าหมายการลงทุน 

1) เป้าหมายการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษ ีมุ่งหวงัทีจ่ะไดร้บัเงนิหลงัหกัลดหย่อนคนืจากสรรพากรใหม้ากทีสุ่ด 

2) เป้าหมายการลงทุนเพื่อเพิม่มลูค่าของเงนิลงทุนเหมาะกบัผูล้งทนุทีร่บัความเสีย่งไดส้งู 

3) เป้าหมายการลงทุนเพื่อผลตอบแทนรวมคอืการลงทุนแบบผสมผสานระหว่างการเตบิโตของมลูค่าเงนิลงทุน 

 และผลตอบแทนทีม่ลีกัษณะสม ่าเสมอ 

4) เป้าหมายการลงทุนเพื่อความปลอดภยัของเงนิลงทุนเหมาะกบัผูล้งทุนทีห่ลกีเลีย่งความเสีย่ง 

 

 
 


