คู่มือการทดสอบหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน
: ตราสารหนี้ และ กองทุนรวม

Complex Products : Bond and Mutual Fund (P2)
สาหรับ
 ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็ น “ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2”

หรื อ
 ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็ น “ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1”

ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผป้ ู ระกอบวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้ และ กองทุนรวม
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
จานวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 25 ข้อ
ระยะเวลา : ให้เวลาทาข้อสอบ 40 นาที
อัตราค่าธรรมเนี ยมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 850 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม
รายละเอียดหลักสูตร

จานวนข้อสอบ

ความรูเ้ กี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้ และกองทุนรวม

25

1. ตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน

10

2. กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน

10

3. การให้คาแนะนาการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อน

5
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ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“ความรูเ้ กี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน
(ตราสารหนี้ และกองทุนรวม)”

บทที่ 1: ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

อธิบายและจาแนกลักษณะของตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนอันเนื่องมาจากการ
มีลกั ษณะคล้ายตราสารทุน มีอนุพนั ธ์แฝง และมีความเสีย่ งสูงจากการไม่ได้จดั อันดับเครดิตหรือมีอนั ดับ
เครดิตต่ากว่าระดับทีส่ ามารถลงทุน
จาแนกความแตกต่างของตราสารหนี้ทวไปกั
ั ่ บตราสารหนี้ทค่ี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
อธิบายรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่ละประเภท
คานวณหาผลตอบแทน (payoff) จากการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่ละประเภท
อธิบายประเภทความเสีย่ งของตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนแต่ละประเภท
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่ละประเภท
เปรียบเทียบลักษณะของตราสารหนี้ทวไปกั
ั ่ บตราสารหนี้ทม่ี อี นุพนั ธ์แฝง
ระบุความแตกต่างระหว่างหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์กบั ตราสารหนี้ทม่ี อี นุพนั ธ์แฝงประเภทอื่นๆ ได้
วิเคราะห์ผลตอบแทนและเงินต้นทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี อี นุพนั ธ์แฝง
แต่ละประเภท
อธิบายความหมายและสามารถตีความอันดับเครดิตแต่ละอันดับ
อธิบายและตีความของ credit spread ของการลงทุนในตราสารหนี้
เปรียบเทียบผลกระทบทีม่ ตี ่อราคาตราสารหนี้ดอ้ ยสิทธิกบั ราคาตราสารหนี้ทวไป
ั่
เมื่ออัตราดอกเบีย้ ตลาดเปลีย่ น
ตีตวามระดับการยอมรับความเสีย่ งของผูล้ งทุน เพื่อเลือกตราสารหนี้ทเ่ี หมาะสมได้
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บทที่ 2: กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

อธิบายลักษณะพืน้ ฐานของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนแต่ละประเภท
จาแนกประเภทของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
อธิบายลักษณะพืน้ ฐาน ผลตอบแทนและความเสีย่ งของตราสารและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ใน
ขอบเขตการลงทุนของกองทุนรวมซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนสามารถลงทุนได้
คานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
อธิบายและจาแนกประเภทความเสีย่ งของกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่ละประเภท
ให้คาแนะนาในกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของผูล้ งทุน
อธิบายประโยชน์ ข้อจากัด และข้อควรพิจารณาของการลงทุนในกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่ละประเภท

บทที่ 3: การให้คาแนะนาการลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
มีความซับซ้อน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
3.1
3.2
3.3
3.4

อธิบายแนวทางการให้คาแนะนาลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อน
อธิบายกระบวนการให้คาแนะนาการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อนให้กบั ผูล้ งทุนได้
อธิบายช่องทางการลงทุนและแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ประยุกต์ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการให้คาแนะนาการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือ
มีความซับซ้อน

**********************************************
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ช่องทางการซื้อตารา
• INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานฑูตจีน) ชัน้ ใต้ดนิ อาคาร B (ปิ ดทาการทุกวันจันทร์)
• สังซื
่ อ้ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook
• ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ท่ี
โทรศัพท์ 0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
• สังซื
่ อ้ ผ่านร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมีระยะเวลาในการรับสิน้ ค้าเป็ นไปตามทีแ่ ต่ละสาขา
กาหนด)

ช่องทางการสมัครสอบ
ศูนย์ความรูว้ ิ ชาชีพทางการเงิ น สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
Website : http://www.aimc.or.th
Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1
E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม.10110

ศูนย์ทดสอบความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
Website : http://www.ati-asco.org
Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204
Email : Examination@ati-asco.org
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 2 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม. 10110
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แนวทางการขึ้นทะเบียน
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