คู่มือการทดสอบหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน
: สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

Complex Products : Derivatives (P3)
สาหรับ
 ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็ น “ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3”
หรือ
 ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็ น “ผูแ้ นะนาการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1”

ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผป้ ู ระกอบวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่ มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
จานวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 50 ข้อ
ระยะเวลา : ให้เวลาทาข้อสอบ 80 นาที
อัตราค่าธรรมเนี ยมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 950 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม
รายละเอียดหลักสูตร

จานวนข้อสอบ

ความรูเ้ กี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

50

1. ภาพรวมเกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

12

2. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสัญญาฟิ วเจอร์ส

20

3. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสัญญาออปชัน

8

4. กลไกการซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

5

5. ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

5
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ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“ความรูเ้ กี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน
(สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า)”

บทที่ 1: ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
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

อธิบายลักษณะพืน้ ฐานทีส่ าคัญของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายลักษณะและจาแนกประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแบบพันธะผูกพันและแบบสิทธิเรียกร้อง
จาแนกประเภทของสินค้าอ้างอิงในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายลักษณะพืน้ ฐานของสินทรัพย์ทน่ี ามาใช้เป็ นสินค้าอ้างอิงในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายนิยามความสาคัญและปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าอ้างอิงแต่ละประเภท
อธิบายประโยชน์ ความเสีย่ ง และข้อควรระวังของการใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายหลักการทาอาบิทราจ (arbitrage) และกฏของราคาเดียว (law of one price)
อธิบายตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ ป็ นทางการและทีม่ ลี กั ษณะติดต่อกันเอง
อธิบายพัฒนาการของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของไทยและต่างประเทศ
ธุรกรรมทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของไทย
อธิบายบทบาทหน้าทีข่ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสานักหักบัญชีในฐานะทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาให้กบั ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
จาแนกประเภทและลักษณะของผูล้ งทุนแต่ละประเภทในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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บทที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิ วเจอร์ส
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2
2.3

อธิบายลักษณะทีส่ าคัญต่างๆ ของสัญญาฟิ วเจอร์ส
จาแนกความแตกต่างระหว่างสัญญาฟิ วเจอร์สกับสัญญาฟอร์เวิรด์
อธิบายแนวคิดในการกาหนดราคาสัญญาฟิ วเจอร์สตามหลักการบรรจบกันของราคา และแบบจาลอง
ต้นทุนการถือครอง (Cost of Carry)
2.4 อธิบายแนวคิดการกาหนดราคาสัญญาฟิ วเจอร์สเมื่อมีประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการถือครองสินทรัพย์
2.5 คานวณผลตอบแทนจากฐานะซือ้ (Long) และฐานะขาย (Short) ในสัญญาฟิ วเจอร์ส
2.6 อธิบายความหมายของเบสิส(Basis)และสเปรด(Spread)ของสัญญาฟิ วเจอร์ส
2.7 อธิบายสภาวการณ์ของตลาดแบบBackwardation/ Contango/ Normal Backwardation/
Normal Contango
2.8 อธิบายหลักการประเมินมูลค่าสัญญาฟิ วเจอร์แต่ละประเภท
2.9 อธิบายกลยุทธ์เพื่อถัวความเสีย่ งกับสัญญาฟิ วเจอร์สประเภทต่างๆ
2.10 อธิบายกลยุทธ์เพื่อเก็งกาไรกับสัญญาฟิ วเจอร์สประเภทต่างๆ
2.11 อธิบายกลยุทธ์เพื่อการทาอาบิทราจกับสัญญาฟิ วเจอร์ส ประเภทต่างๆ
บทที่ 3: ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
3.1
3.2

อธิบายนิยามและลักษณะของสัญญาออปชัน
จาแนกประเภทของออปชัน ตามลักษณะของการให้สทิ ธิ ตามระยะเวลาทีผ่ ซู้ อ้ื สามารถใช้สทิ ธิ และ
ตามประเภทของสินค้าอ้างอิง
3.3 อธิบายได้ถงึ สภาวะของสัญญาออปชัน
3.4 อธิบายลักษณะการใช้สทิ ธิ การไม่ใช้สทิ ธิ และการล้างฐานะของสัญญาออปชัน
3.5 อธิบายหลักการคานวณผลตอบแทนการมีฐานะซือ้ คอล ขายคอล ซือ้ พุท ขายพุท ของสัญญาออปชัน
3.6 อธิบายลักษณะของสัญญาออปชันบนสินทรัพย์อา้ งอิงประเภทต่างๆ
3.7 ระบุปัจจัยพืน้ ฐานในการกาหนดราคาและอธิบายปั จจัยต่างๆทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาสัญญาออปชัน
3.8 อธิบายขอบเขตบนและขอบเขตล่างของสัญญาออปชัน
3.9 อธิบายหลักการพืน้ ฐานในการกาหนดราคาสัญญาออปชัน
3.10 อธิบายรูปแบบกลยุทธ์การซือ้ ขายสัญญาออปชันเพื่อถัวความเสีย่ ง
3.11 อธิบายรูปแบบกลยุทธ์การซือ้ ขายสัญญาออปชันเพื่อเก็งกาไร
3.12 อธิบายรูปแบบกลยุทธ์การซือ้ ขายสัญญาออปชันเพื่อทาอาบิทราจ
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บทที่ 4: กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

อธิบายกระบวนการและเชื่อมโยงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายรูปแบบการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขายแบบ Electronic Trading Transaction และแบบ Block Trading
Transaction
อธิบายความหมายและสามารถเลือกใช้คาสังซื
่ อ้ ขายแต่ละประเภท
อธิบายกระบวนการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ ปิ ดซือ้ ขายในช่วงเวลากลางคืน
อธิบายลักษณะของหลักประกันแต่ละประเภททีส่ มาชิก(Broker) เรียกเก็บจากลูกค้า
อธิบายกระบวนการปรับมูลค่าตามราคาตลาด
อธิบายกระบวนการเรียกหลักประกันเพิม่ เติม(Call Margin) กรณีหลักประกันปรับตัวลดลงต่ากว่าระดับ
ทีก่ าหนด
อธิบายกระบวนการชาระราคาระหว่างสมาชิกกับลูกค้า
อธิบายลักษณะการส่งมอบสินค้าจริง(Physical Delivery) และส่งมอบส่วนต่างเงินสด(Cash delivery)
อธิบายลักษณะการรายงานสรุปการซือ้ ขายระหว่างวันและ ณ สิน้ วันของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายวัตถุประสงค์ และสาระสาคัญในการกากับดูแลธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายแนวปฏิบตั ใิ นการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้าและการเรียกและวางหลักประกันเพื่อ
ลดความเสีย่ งทีล่ กู ค้าจะไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
อธิบายความหมาย และจาแนกการกระทาทีไ่ ม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายบทกาหนดโทษของการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

บทที่ 5 ลักษณะและเงื่อนไขของสิ นค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

อธิบายเหตุผลและความสาคัญของการกาหนดมาตรฐานของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
จาแนกประเภทของสินค้าอ้างอิงทีซ่ อ้ื ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายความหมายและความสาคัญของลักษณะมาตรฐานของสัญญา
อธิบายสัญลักษณ์ ชื่อย่อทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายตัวคูณดัชนีของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายราคาทีใ่ ช้ในการชาระราคาของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายช่วงราคาเสนอซือ้ ขายขันต
้ ่าของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายการเปลีย่ นแปลงราคาซือ้ ขายสูงสุดในแต่ละวันของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายช่วงเวลาการซือ้ ขายของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายวันซือ้ ขายวันสุดท้ายของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายราคาทีใ่ ช้ในการชาระราคาของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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อธิบายจานวนการถือครองสูงสุดของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายวิธกี ารส่งมอบและชาระราคาของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายและชาระราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อธิบายและจาแนกลักษณะมาตรฐาน เงื่อนไขสัญญาตามประเภทของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าต่างๆ ได้

**********************************************
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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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