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หวัข้อระบบการเงินและโครงสรา้งตลาดการเงิน 

 

1.   หน่วยงานที/ทาํหน้าที/กาํกบัดแูลและพฒันาตลาดทุนของประเทศไทย คอืหน่วยงานใด 

ตวัเลอืกที/ 1  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตวัเลอืกที/ 2  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตวัเลอืกที/ 3  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัเลอืกที/ 4  คณะกรรมการนโยบายการเงนิ 

 

2. การดาํเนินการในตวัเลอืกใด ไมใ่ช่ บทบาทหน้าที/ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ตวัเลอืกที/ 1  การปรบัลดอตัราดอกเบีQยนโยบาย 

 ตวัเลอืกที/ 2  การทาํธุรกรรม Swap กบัสถาบนัการเงนิ  

 ตวัเลอืกที/ 3  การซืQอขายหลกัทรพัยร์ฐับาลกบั Primary Dealer  

 ตวัเลอืกที/ 4  การปรบัลดอตัราภาษเีงนิได ้

 

หวัข้อตลาดการเงินระหว่างประเทศ 

 

3.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQเป็นการลงทุนโดยตรงในตลาดการเงนิระหว่างประเทศ 

 ตวัเลอืกที/ 1 นาย ก. ซึ/งเป็นผูล้งทุนชาวไทยลงทุนในหุน้สามญัของ Apple Inc. ซึ/งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 

            ตลาดหุน้สหรฐัอเมรกิา 

 ตวัเลอืกที/ 2 ธนาคารรกัชาตไิทยซึ/งเป็นธนาคารที/จดทะเบยีนในประเทศไทยลงทุนในหุน้กูอ้าย ุ20 ปี ซึ/งออก 

            และเสนอขายโดยธนาคารที/จดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร ์

 ตวัเลอืกที/ 3 บรษิทัผูผ้ลติชิQนสว่นรถยนตท์ี/จดทะเบยีนในประเทศไทยร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิจดัตั Qง 

  โรงงานผลติชิQนสว่นรถยนตใ์นประเทศอนิโดนิเซยี 

 ตวัเลอืกที/ 4 นาย ข. ซึ/งเป็นผูล้งทุนชาวไทยลงทุนในกองทุน FIF ที/มนีโยบายลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั 

            ญี/ปุ่นที/จดทะเบยีนซืQอขายในตลาดหุน้ญี/ปุ่น   
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หวัข้อผลตอบแทนและความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

4.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQจดัเป็นความเสี/ยงที/เป็นระบบ (Systematic Risk) 

ตวัเลอืกที/ 1  ความเสี/ยงทางธุรกจิ (Business Risk) 

ตวัเลอืกที/ 2  ความเสี/ยงทางการเงนิ (Financial Risk) 

ตวัเลอืกที/ 3  ความเสี/ยงจากภาวะเศรษฐกจิที/ตกตํ/า (Economic Downturn Risk) 

ตวัเลอืกที/ 4  ความเสี/ยงทางดา้นเครดติ (Credit Risk) 

 

5.  ตวัเลอืกใดเป็นปัจจยักาํหนดอตัราผลตอบแทนที/ผูล้งทุนตอ้งการ (Required Rate of Return) ในการพจิารณาเลอืก 

    ลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

 ตวัเลอืกที/ 1  โอกาสที/ราคาหลกัทรพัยจ์ะสงูขึQน 

 ตวัเลอืกที/ 2  เงนิปันผลที/นกัลงทุนจะไดร้บั 

 ตวัเลอืกที/ 3  อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสี/ยงที/แทจ้รงิ สว่นชดเชยเงนิเฟ้อที/คาด สว่นชดเชยความเสี/ยง 

    ตวัเลอืกที/ 4  อตัราผลตอบแทนปราศจากความเสี/ยงที/เป็นตวัเงนิ สว่นชดเชยเงนิเฟ้อที/คาด สว่นชดเชยความเสี/ยง 
 

6.   ผูล้งทุนรายหนึ/งลงทุนในตั gวเงนิคลงัที/ใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4%  โดยมอีตัราผลตอบแทนที/ตอ้งการเท่ากบั 

5% ขณะที/อตัราเงนิเฟ้อในปัจจบุนัเท่ากบั 1.5%  อตัราผลตอบแทนที/แทจ้รงิที/ปราศจากความเสี/ยง ที/ผูล้งทุนจะ

ไดร้บัเท่ากบัเท่าใด  

 ตวัเลอืกที/ 1  2.5% 

 ตวัเลอืกที/ 2  3.5% 

 ตวัเลอืกที/ 3  5.5% 

 ตวัเลอืกที/ 4  6.5% 

 

7.  กาํหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนและสว่นเบี/ยงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของหุน้ AAA , BBB 

    และ CCC เป็นไปตามตารางขา้งล่างดงัต่อไปนีQ ผูล้งทุนควรตดัสนิใจเลอืกลงทุนในหุน้ตวัใด

 
 ตวัเลอืกที/ 1  หุน้ AAA 

 ตวัเลอืกที/ 2  หุน้ BBB 

 ตวัเลอืกที/ 3  หุน้ CCC 

 ตวัเลอืกที/ 4  ไม่สามารถสรุปไดจ้ากขอ้มลูที/มอียู ่
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8.  หุน้สามญัของบรษิทัแหง่หนึ/งมรีาคาตอนตน้ปีเท่ากบั 60 บาทต่อหุน้ ในระหว่างปี บรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื 

    หุน้ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ และในระหว่างปี บรษิทัไดอ้อกหุน้เพิ/มทุน โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิในการซืQอหุน้สามญั 

    ที/ออกใหมใ่นอตัรา 1 หุน้เดมิต่อหุน้ใหม ่1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 55 บาท ตอนสิQนปี ราคาหุน้ของบรษิทัอยูท่ี/ 70 บาท  

    จงคาํนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัดงักล่าว 

ตวัเลอืกที/ 1  22% 

ตวัเลอืกที/ 2  25% 

ตวัเลอืกที/ 3  30% 

ตวัเลอืกที/ 4  47% 

 

หวัข้อขา่วสารข้อมูลเพื�อการตดัสินใจ 

 

9.   ในกรณีที/ผูล้งทุนตอ้งการทราบเกี/ยวกบัแหล่งที/มาและใชไ้ปของกระแสเงนิสดของกจิการ ในระหว่างงวดบญัช ี     

ผูล้งทุนควรพจิารณาและวเิคราะหง์บการเงนิใดดงัต่อไปนีQ จงึจะเหมาะสมที/สดุ 

ตวัเลอืกที/ 1  งบแสดงฐานะการเงนิ 

ตวัเลอืกที/ 2  งบกระแสเงนิสด 

ตวัเลอืกที/ 3  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ตวัเลอืกที/ 4  งบแสดงการเปลี/ยนแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

10.   ตลาดหลกัทรพัยท์ี/มปีระสทิธภิาพในระดบัตํ/า การวเิคราะหห์ลกัทรพัยร์ปูแบบใดจะไม่สามาถสรา้งผลกาํไรที/เกนิ

ปกตไิด ้  

ตวัเลอืกที/ 1  การวเิคราะหด์ว้ยปัจจยัพืQนฐาน 

ตวัเลอืกที/ 2  การวเิคราะหด์ว้ยปัจจยัเชงิเทคนิค 

ตวัเลอืกที/ 3  การวเิคราะหง์บการเงนิ 

ตวัเลอืกที/ 4  การวเิคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มลูภายในของบรษิทั   

 

หวัข้อการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์

 

11.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQเรยีงลาํดบัขั Qนตอนการวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัพืQนฐานแบบบนลงล่าง (Top Down 

Analysis) ไดถู้กตอ้ง 

ตวัเลอืกที/ 1  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ การวเิคราะหบ์รษิทั การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม 

ตวัเลอืกที/ 2  การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ การวเิคราะหบ์รษิทั 

ตวัเลอืกที/ 3  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม การวเิคราะหบ์รษิทั 

ตวัเลอืกที/ 4  การวเิคราะหบ์รษิทั การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ 
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12.   ในช่วงที/ภาวะเศรษฐกจิของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตวั และการลงทุนภาคเอกชนลดตํ/าลงอย่างมาก รฐับาลควรใช้

นโยบายการคลงัตามตวัเลอืกใด เพื/อกระตุน้การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ 

ตวัเลอืกที/ 1  การลดอตัราดอกเบีQยนโยบาย 

ตวัเลอืกที/ 2  การเพิ/มอตัราภาษ ี

ตวัเลอืกที/ 3  การเพิ/มปรมิาณเงนิสาํรองของธนาคารพาณิชย ์

ตวัเลอืกที/ 4  การใชน้โยบายการคลงัแบบขาดดุล 

 

13.   ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั ค. จาํกดั สาํหรบัปีสิQนสดุวนัที/ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25X8 มดีงัต่อไปนีQ 

       งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
        หน่วย: ลา้นบาท 

ยอดขายรวม 4,000 
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร 2,500 
ค่าใชจ้่ายอื/นๆในการดาํเนินธุรกจิ 1,000 
กาํไรสทุธ ิ 500 
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 2.50 บาท 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
        หน่วย: ลา้นบาท 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,000 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,000 
สนิทรพัยร์วม 6,000 
หนีQสนิรวม 4,000 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,000 
หนีQสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 6,000 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ตวัเลอืกใดสรุป ไม่ถกูต้อง 

ตวัเลอืกที/ 1  อตัรากาํไรขั Qนตน้ (Gross Profit Margin) เท่ากบั 37.50% 

ตวัเลอืกที/ 2  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั 20% 

ตวัเลอืกที/ 3  อตัราสว่นหนีQสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2 เท่า 

ตวัเลอืกที/ 4  มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 10 บาท 
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หวัข้อการบริหารกลุ่มหลกัทรพัย ์

 

14.   ในช่วงที/ตลาดหุน้อยู่ในช่วงขาขึQน (Bullish Market) ถา้ท่านใชก้ลยุทธก์ารบรหิารกลุ่มหลกัทรพัยใ์นเชงิรุก (Active 

Strategy) ท่านควรดาํเนินการเช่นใด 

 ตวัเลอืกที/ 1  ลดการถอืครองเงนิสดและลงทุนในหุน้ใหม้ากขึQน โดยเน้นการลงทุนในหุน้ที/มค่ีาเบตา้มากกว่า 1 

 ตวัเลอืกที/ 2  ลดการถอืครองเงนิสดและลงทุนในหุน้ใหม้ากขึQน โดยเน้นการลงทุนในหุน้ที/มค่ีาเบตา้น้อยกว่า 1 

 ตวัเลอืกที/ 3  เพิ/มการถอืครองเงนิสดและลดการลงทุนในหุน้ โดยเน้นการลงทุนในหุน้ที/มค่ีาเบตา้เท่ากบั 1 

 ตวัเลอืกที/ 4  เพิ/มการถอืครองเงนิสดและลดการลงทุนในหุน้ โดยเน้นการลงทุนในหุน้ที/มค่ีาเบตา้เท่ากบั 0  
 

15. กาํหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนที/ปราศจากความเสี/ยงเท่ากบั 6% อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 

     เท่ากบั 13.5% และค่าเบตา้ของหลกัทรพัย ์A มค่ีาเป็น 2 เทา่ของค่าเบตา้ตลาด อตัราผลตอบแทนที/ตอ้งการของ 

     หลกัทรพัย ์A จะมค่ีาเท่าใด 

ตวัเลอืกที/ 1   6.00% 

ตวัเลอืกที/ 2   9.75% 

ตวัเลอืกที/ 3  13.50% 

ตวัเลอืกที/ 4  21.00% 

 

16.   ตวัเลอืกใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เกี/ยวกบัแนวคดิของการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์ 

ตวัเลอืกที/ 1  ผูล้งทุนเป็นผูท้ี/กลวัความเสี/ยงดงันั Qนหากมทีางเลอืกในการลงทุน 2 ทางเลอืก ที/มอีตัราผลตอบแทนที/ 
คาดหวงัเท่ากนั แต่มรีะดบัความเสี/ยงที/ต่างกนั ผูล้งทุนจะเลอืกการลงทุนที/มคีวามเสี/ยงตํ/ากว่า  

 ตวัเลอืกที/ 2   กลุ่มหลกัทรพัยท์ี/มกีารกระจายการลงทุนเป็นอย่างด ีจะไม่มคีวามเสี/ยงในการลงทนุ  
 ตวัเลอืกที/ 3   แนวคดิที/ว่าผูล้งทุนเป็นผูท้ี/กลวัความเสี/ยงจะทาํใหเ้สน้แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน

  ที/ตอ้งการจากการลงทุนและความเสี/ยงเป็นเสน้ที/ทอดขึQนจากล่างซา้ยไปบนขวา  
 ตวัเลอืกที/ 4   การที/ระดบัการกลวัความเสี/ยงของผูล้งทุนแต่ละคนไม่เท่ากนั จะทาํใหส้ดัสว่นการลงทุนใน 

  หลกัทรพัยท์ี/มคีวามเสี/ยงแต่ละประเภทของผูล้งทุนแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป  
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หวัข้อภาพรวมของตราสารอนุพนัธแ์ละตลาดอนุพนัธ ์

 

17.   ผูล้งทุนท่านหนึ/งลงทุนในหุน้สามญั AAA ที/จดทะเบยีนซืQอขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทั QงเปิดสถานะซืQอ       

พุทออปชนั (Put Option) ที/มดีชันีหุน้ AAA เป็นตวัแปรอา้งองิ การกระทาํของผูล้งทุนดงักล่าว จดัเป็นผูค้า้

ประเภทใด 

ตวัเลอืกที/ 1  ผูถ้วัความเสี/ยง 

ตวัเลอืกที/ 2  นกัเกง็กาํไร 

ตวัเลอืกที/ 3  นกัคา้กาํไร 

ตวัเลอืกที/ 4  ผูค้น้พบราคา 

 

18.   สญัญาซืQอขายล่วงหน้าที/คู่สญัญาตกลงในรายละเอยีดเกี/ยวกบัสนิคา้อา้งองิ ราคา ปรมิาณและเวลาสง่มอบไวแ้ลว้ 

โดยเป็นสญัญาซืQอขายล่วงหน้าที/มคีวามเป็นมาตรฐาน และสญัญาซืQอขายล่วงหน้าดงักล่าวสามารถซืQอขายใน

ตลาดตราสารอนุพนัธท์ี/จดัตั Qงอยา่งเป็นทางการ สญัญาซืQอขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าวเป็นสญัญาประเภทใด 

ตวัเลอืกที/ 1  สญัญาฟิวเจอรส์ 

ตวัเลอืกที/ 2  สญัญาฟอรเ์วริด์ 

ตวัเลอืกที/ 3  สญัญาสวอป 

ตวัเลอืกที/ 4  สญัญาออปชนั 
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หมวดที� 2 กฏระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

และการให้คาํแนะนําการลงทุนที�เหมาะสม  
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หวัข้อหลกัเกณฑใ์นการประกอบธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละการปฏิบติังานของผูท้าํหน้าที�ติดต่อผูล้งทุน 

 

19.   ตวัเลอืกใดดงัต่อไปนีQ ไมใ่ช่ การดาํเนินการที/เหมาะสมในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที/อาจเกดิขึQน

ในการดาํเนินงานของธุรกจิหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกที/ 1   บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนารกัษ์ จาํกดั เปิดเผยในบทวจิยัหลกัทรพัยข์องบรษิทั โชคชยั จาํกดั (มหาชน) 

                  ที/ออกโดยฝ่ายวจิยัหลกัทรพัยว์่าทางบรษิทัเป็นผูร้บัประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้เพิ/มทุน 

                  (underwriter) ของบรษิทั โชคชยั จํากดั (มหาชน) 

ตวัเลอืกที/ 2   บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนาโชค จาํกดั แต่งตั Qงนายอกัษรา มเีกดิผล เป็นกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธน 

                  กจิและฝ่ายวจิยัหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

ตวัเลอืกที/ 3   บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนาพล จาํกดั ไม่รบัจดัจาํหน่ายหุน้เพิ/มทุนของธนาคารกาํลงัไทย จาํกดั 

          (มหาชน) ซึ/งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 

ตวัเลอืกที/ 4  บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนาศริ ิจาํกดั จดัใหม้กีารแยกสถานที/ทาํงานอย่างชดัเจนระหว่างฝ่ายวจิยั 

หลกัทรพัยแ์ละฝ่ายวาณิชธนกจิ 

 

20.   การดาํเนินการใดต่อไปนีQมคีวาม ไม่เหมาะสม กบัหลกัทรพัยท์ี/อยู่ในบญัช ีwatch list 

ตวัเลอืกที/ 1   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ะนําหลกัทรพัยข์ึQนบญัช ีwatch list เมื/อบรษิทัไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน 

ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกที/ 2  หลกัทรพัยท์ี/อยูใ่นบญัช ีwatch list จะไดร้บัการเปิดเผยใหรู้ไ้ดเ้ฉพาะหน่วยงานและพนกังานที/ 

จาํเป็นตอ้งรูเ้พื/อการปฏบิตังิาน  

ตวัเลอืกที/ 3 พนกังานที/เกี/ยวขอ้งหรอืรูข้อ้มลูจะถูกหา้มไมใ่หซ้ืQอขายหลกัทรพัยท์ี/อยู่ใน watch list 

ตวัเลอืกที/ 4  เมื/อขอ้มลูเกี/ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัทรพัยท์ี/อยูใ่น watch list และบรษิทัหลกัทรพัยไ์ดร้บั 

การเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้พนกังานทั Qงหมดของบรษิทัหลกัทรพัยส์ามารถซืQอขายหลกัทรพัย ์

ดงักล่าวได ้

 

21.  ผูแ้นะนําการลงทุนคนใดต่อไปนีQมกีารดาํเนินการที/เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละจรรยาบรรณในการทาํหน้าที/ของผูแ้นะนํา

การลงทุน 

 ตวัเลอืกที/ 1   นายศกัดิ wศรใีชบ้ญัชขีองลกูคา้รายหนึ/งซืQอขายหุน้ใหแ้ก่ลกูคา้อกีรายหนึ/ง 
ตวัเลอืกที/ 2  นายสะสมแนะนําใหล้กูคา้ที/รบัความเสี/ยงจากการลงทุนไดต้ํ/ามากลงทุนในหุน้ของบรษิทัขนาด 

 เลก็ที/มคีวามผนัผวนของราคาสงู 
 ตวัเลอืกที/ 3   นายศกัดาแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลมคีวามเสี/ยงจากการผดินดัชาํระหนีQตํ/า 
 ตวัเลอืกที/ 4  นายสมหมายแจง้ใหล้กูคา้รายหนึ/งทราบวา่การลงทุนในหุน้ของบรษิทัที/มปัีจจยัพืQนฐานดบีรษิทั 

        หนึ/งจะใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนรอ้ยละ 10 ในช่วงหนึ/งปีขา้งหน้า 
หวัข้อกฎหมายวา่ด้วยการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน 
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22.  ตวัเลอืกใดดงัต่อไปนีQ ไมใ่ช่ ความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 

 ตวัเลอืกที/ 1  การลกัลอบหนีภาษศีุลกากร 

ตวัเลอืกที/ 2  การฉ้อโกงประชาชน 

ตวัเลอืกที/ 3  ความผดิต่อตําแหน่งหน้าที/ราชการ พนกังานในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั 

ตวัเลอืกที/ 4  ถูกทุกตวัเลอืก  

 

23.   การดาํเนินการในลกัษณะใดต่อไปนีQ ไม่ต้อง รายงานการทาํธุรกรรมต่อสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ 

 ตวัเลอืกที/ 1  การฝากหรอืถอนเงนิสดจากธนาคารพาณิชยใ์นจาํนวน 1.5 ลา้นบาท 

 ตวัเลอืกที/ 2  การประมลูทรพัยส์นิที/ธนาคารพาณิชยข์ายทอดตลาดในจาํนวนเงนิทั QงสิQน 12.5 ลา้นบาท 

 ตวัเลอืกที/ 3  การซืQอตั gวสญัญาใชเ้งนิในมลูค่าทั QงสิQน 3 ลา้นบาท 

 ตวัเลอืกที/ 4  การที/ลกูคา้เปิดบญัชซีืQอขายหลกัทรพัยท์ี/สาขาแหง่หนึ/งของบรษิทัหลกัทรพัยแ์ต่ชาํระราคาค่าซืQอ

  ขายหลกัทรพัยใ์นหลายสาขาที/ไม่ใช่สาขาที/เปิดบญัช ี

 

หวัข้อหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ 

 

24.   การออกและเสนอขายหุน้สามญัในลกัษณะใดต่อไปนีQตอ้งยื/นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ตวัเลอืกที/ 1 การเสนอขายต่อประชาชนในวงกวา้ง(PO) การเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้(RO) 
 ตวัเลอืกที/ 2 การเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้(RO) การเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงจาํกดั(PP) 
 ตวัเลอืกที/ 3 การเสนอขายต่อประชาชนในวงกวา้ง(PO) 
 ตวัเลอืกที/ 4 การเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงจาํกดั(PP) 
 

25.  ตวัเลอืกใดดงัต่อไปนีQ ไมใ่ช่ หลกัการในการทาํคาํเสนอซืQอหลกัทรพัย ์

 ตวัเลอืกที/ 1  ผูถ้อืหลกัทรพัยท์กุรายจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั 

 ตวัเลอืกที/ 2  ตอ้งไดร้บัอนุมตักิารทาํรายการจากที/ประชมุผูถ้อืหุน้และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ตวัเลอืกที/ 3  มกีารเปิดเผยขอ้มลูที/ถูกตอ้งและครบถว้น 

 ตวัเลอืกที/ 4  ผูถ้อืหลกัทรพัยม์เีวลาเพยีงพอในการตดัสนิใจ 

 

 

 
 

หวัข้อการวางแผนการลงทุน 
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26.   กระบวนการใหค้าํแนะนําการลงทุนที/เหมาะสมประกอบดว้ยขั Qนตอนต่างๆ ดงันีQ  

ก. การวเิคราะหข์อ้มลูและประเมนิระดบัความเสี/ยงที/รบัไดข้องผูร้บัคาํปรกึษา 

ข. การตดิตามและวดัผลการลงทุนและการปรบัเปลี/ยนกลุ่มหลกัทรพัย ์

ค. การรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 

ง. การจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนที/เหมาะสมกบัผูร้บัคาํปรกึษา 

จ. การสรา้งและบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกใดต่อไปนีQเรยีงลาํดบัขั Qนตอนของกระบวนการใหค้าํแนะนําการลงทุนที/เหมาะสมไดถู้กตอ้งที/สดุ 

ตวัเลอืกที/ 1  ข , ค , ก , จ , ง 

ตวัเลอืกที/ 2  ค , ก , ง , จ , ข 

ตวัเลอืกที/ 3  ค , ข , ก , ง , จ 

ตวัเลอืกที/ 4  ง , ก , ค , จ , ข 

 

27.   ผูล้งทุนที/มชีว่งอายุอยู่ในระยะอุทศิ (Gifting Phase) จะมอีตัราผลตอบแทนที/คาดหวงัและระดบัความเสี/ยงที/รบัได้

เป็นอย่างไร 

      ตวัเลอืกที/ 1  มอีตัราผลตอบแทนที/คาดหวงัตํ/าและมรีะดบัความเสี/ยงที/รบัไดต้ํ/า 

ตวัเลอืกที/ 2  มอีตัราผลตอบแทนที/คาดหวงัสงูแต่มรีะดบัความเสี/ยงที/รบัไดต้ํ/า 

ตวัเลอืกที/ 3  มอีตัราผลตอบแทนที/คาดหวงัตํ/าแต่มรีะดบัความเสี/ยงที/รบัไดส้งู 

ตวัเลอืกที/ 4  มอีตัราผลตอบแทนที/คาดหวงัสงูและมรีะดบัความเสี/ยงที/รบัไดส้งู 

 

28.  ปัจจยัใดต่อไปนีQมผีลกระทบต่อความเตม็ใจในการรบัความเสี/ยงของผูล้งทุน 

ตวัเลอืกที/ 1  ช่วงอายุของผูล้งทนุ 

ตวัเลอืกที/ 2  ทศันคตทิี/มต่ีอความเสี/ยงของผูล้งทุน 

ตวัเลอืกที/ 3  สถานะการเงนิของผูล้งทุน 

ตวัเลอืกที/ 4  ระดบัภาระหนีQสนิของผูล้งทุน 
 

29.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQจดัเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณของผูร้บัคาํปรกึษาที/ผูแ้นะนําการลงทุนควรพจิารณาในการใหค้าํแนะนํา

การลงทุนในหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกที/ 1  ช่วงอายุของผูล้งทนุ 

ตวัเลอืกที/ 2  ขอ้จาํกดัและเงื/อนไขการลงทุน 

  ตวัเลอืกที/ 3  ขอ้มลูการเงนิสว่นบุคคลของผูล้งทุน 

 ตวัเลอืกที/ 4  วตัถุประสงคก์ารลงทุน 
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30.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQ ไมใ่ช่ ปัจจยัสว่นบุคคลของผูร้บัคาํปรกึษาซึ/งที/ปรกึษาการลงทุนควรพจิารณาในการใหค้าํแนะนํา

เกี/ยวกบัการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน 

ตวัเลอืกที/ 1  สภาวะเศรษฐกจิทั Qงในและนอกประเทศ 

ตวัเลอืกที/ 2  ภาระหนีQสนิ 

ตวัเลอืกที/ 3  ประสบการณ์การลงทุน 

ตวัเลอืกที/ 4  แหล่งที/มาของรายได ้ 
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หมวดที� 3 ความรู้เกี�ยวกบัหลกัทรพัย ์กฏระเบยีบและ

มาตรฐานการปฏิบติังานเกี�ยวกบัหลกัทรพัย ์ 
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ความรูเ้กี�ยวกบัตราสารทุน  

 

31.   ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) จดัเป็นดชันีราคาหุน้ประเภทใด 

ตวัเลอืกที/ 1  ดชันีชนิดถ่วงนํQาหนกัดว้ยมลูค่าตลาด (Market Capitalization Weighted Index) 

ตวัเลอืกที/ 2  ดชันีชนิดถ่วงนํQาหนกัดว้ยราคาตลาด (Price Weighted Index) 

ตวัเลอืกที/ 3  ดชันีชนิดไม่ถ่วงนํQาหนกั (Equally Weighted Index) 

ตวัเลอืกที/ 4  ดชันีชนิดปรบัราคาตลาด (Market Customized Index) 

 

32.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQ ไม่ใช่ การซืQอขายหลกัทรพัยใ์นตลาดแรก (Primary Market) 

ตวัเลอืกที/ 1  การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต่์อผูล้งทุนในวงกวา้ง (Public Offering: PO) 

ตวัเลอืกที/ 2  การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต่์อผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement: PP) 

ตวัเลอืกที/ 3  การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต่์อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering: RO) 

ตวัเลอืกที/ 4  การสง่คาํสั /งซืQอขายหุน้ผ่านบรษิทันายหน้าซืQอขายหลกัทรพัย ์

 

33.   บรษิทัแห่งหนึ/งมสีว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 745.20 ลา้นบาท โดยบรษิทัมจีาํนวนหุน้ที/ชาํระแลว้ทั QงสิQน 22 ลา้นหุน้ 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (Book Value per Share) ของบรษิทัดงักล่าว จะเท่ากบัเท่าใด 

ตวัเลอืกที/ 1  33.87 บาท 

ตวัเลอืกที/ 2  44.25 บาท 

ตวัเลอืกที/ 3  55.24 บาท 

ตวัเลอืกที/ 4  62.23 บาท 

 

34.   ปัจจยัใดต่อไปนีQเมื/อเปลี/ยนแปลงเพิ/มขึQน จะสง่ผลใหม้ลูค่าของหุน้สามญัลดลง หากกาํหนดใหปั้จจยัอื/นๆ คงที/ 

ตวัเลอืกที/ 1  กระแสเงนิสดที/ไดร้บัจากการลงทุนในหุน้ 

ตวัเลอืกที/ 2  อตัราคดิลด 

ตวัเลอืกที/ 3  ความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกที/ 4  แนวโน้มอตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
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35.   สทิธปิระโยชน์ที/ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการลงทุนในหุน้สามญัในตวัเลอืกใดไปนีQจะทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อื

หุน้เดมิลดลง (Dilution effect) ในกรณีที/ผูถ้อืหุน้เดมิไม่ใชส้ทิธทิี/ตนไดร้บั 

ตวัเลอืกที/ 1  หุน้ปันผล (Stock Dividend) 

ตวัเลอืกที/ 2  การแตกหุน้ (Share Split) 

ตวัเลอืกที/ 3  การรวมหุน้ (Share Consolidation) 

ตวัเลอืกที/ 4  การใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิในการจองซืQอหุน้ที/ออกใหม่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Issue) 

 

36.   บรษิทัแห่งหนึ/งมมีลูค่าสนิทรพัยจ์ากการประเมนิตามราคาตลาด 120 ลา้นบาท มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 100 ลา้นบาท และ

มหีนีQสนิรวม 10 ลา้นบาท บรษิทัดงักล่าวมจีาํนวนหุน้ที/ชาํระแลว้ทั QงสิQน 5 ลา้นหุน้ ดงันั Qน มลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหุน้

ของบรษิทัดงักล่าวเท่ากบัเท่าใด  

 ตวัเลอืกที/ 1  14 บาท 

 ตวัเลอืกที/ 2  18 บาท 

ตวัเลอืกที/ 3  22 บาท 

ตวัเลอืกที/ 4  26 บาท 

 

37.   บรษิทั ธนารกัษ์ จาํกดั จ่ายเงนิปันผลครั Qงล่าสดุในปีที/ผ่านมาเทา่กบั 2 บาทต่อหุน้ โดยนกัวเิคราะหค์าดว่าเงนิปันผล

จ่ายของบรษิทัดงักล่าวจะเพิ/มขึQนรอ้ยละ 3 ต่อปีตลอดไป อตัราผลตอบแทนที/ผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุนในหุน้

ดงักล่าวเท่ากบั 8% ถา้ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ธนารกัษ์ ในปัจจุบนัเท่ากบั 12 บาท สว่นต่างระหว่างมลูค่าที/

แทจ้รงิและราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ธนารกัษ์ จาํกดั เท่ากบัเท่าใด 

ตวัเลอืกที/ 1  13.75 บาท 

ตวัเลอืกที/ 2  25.75 บาท 

ตวัเลอืกที/ 3  29.20 บาท 

ตวัเลอืกที/ 4  41.20 บาท 
 

38.  บรษิทั ชลวทิย ์จาํกดั (มหาชน) ประมาณการกาํไรสทุธใินปี พ.ศ.25x8 เท่ากบั 420 ลา้นบาท ณ สิQนปี 25x7 บรษิทั

ดงักล่าวมทีุนชาํระแลว้ทั QงสิQน 210 ลา้นบาท โดยมลูค่าที/ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัเท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ P/E ratio 

ของบรษิทัที/มลีกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยคลงึกนั (Comparable Firm) เท่ากบั 6.5 เท่า ถา้ราคาตลาดของหุน้สามญั

ของบรษิทั ชลวทิย ์เท่ากบั 23 บาท ท่านควรจะซืQอหุน้ของบรษิทัดงักล่าวหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

ตวัเลอืกที/ 1  ควรซืQอ เพราะมลูค่าที/แทจ้รงิของหุน้สงูกว่าราคาตลาดอยู่ 3 บาท 

ตวัเลอืกที/ 2  ควรซืQอ เพราะมลูค่าที/แทจ้รงิของหุน้สงูกว่าราคาตลาดอยู่ 4 บาท 

ตวัเลอืกที/ 3  ไม่ควรซืQอ เพราะมลูค่าที/แทจ้รงิของหุน้ตํ/ากว่าราคาตลาดอยู่ 3 บาท 

ตวัเลอืกที/ 4  ไม่ควรซืQอ เพราะมลูค่าที/แทจ้รงิของหุน้ตํ/ากว่าราคาตลาดอยู่ 4 บาท 
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กฏระเบียบและมาตรฐานการปฏิบติังานเกี�ยวกบัตราสารทนุ 

 

39.   เมื/อบรษิทัจดทะเบยีนแห่งหนึ/งมขีา่วสารหรอืสารสนเทศที/ตอ้งชีQแจงหรอืรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่บรษิทั

จดทะเบยีนดงักล่าวไมจ่ดัสง่ขอ้มลูหรอืขา่วสารต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาที/กาํหนด หรอืตลาด

หลกัทรพัยฯ์ อยู่ระหว่างรอคาํชีQแจงหรอืรายงานเพิ/มเตมิจากบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึQน

เครื/องหมายใดดงัต่อไปนีQกบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าว 

ตวัเลอืกที/ 1  NR 

ตวัเลอืกที/ 2  NP 

ตวัเลอืกที/ 3  NC 

ตวัเลอืกที/ 4  XA 

 

40.  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะปิดซืQอขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชั /วคราว (Circuit Breaker) เมื/อใด  

ตวัเลอืกที/ 1  เมื/อ SET Index เพิ/มขึQน 5% ของค่าดชันีปิดในวนัทาํการก่อนหน้า 

ตวัเลอืกที/ 2  เมื/อ SET Index เพิ/มขึQน 10% ของค่าดชันีปิดในวนัทาํการก่อนหน้า 

ตวัเลอืกที/ 3  เมื/อ SET Index ลดลง 5% ของค่าดชันีปิดในวนัทาํการก่อนหน้า 

ตวัเลอืกที/ 4  เมื/อ SET Index ลดลง 10% ของค่าดชันีปิดในวนัทาํการก่อนหน้า 

 

41.   ในกรณีที/ผูซ้ืQอหรอืผูข้ายหลกัทรพัยต์อ้งการซืQอหรอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนมากๆแต่ไม่ตอ้งการใหแ้สดง

ปรมิาณการซืQอขายทเีดยีวทั Qงหมด เพราะอาจจะสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ เจา้หน้าที/การตลาดหลกัทรพัย์

ควรใชค้าํสั /งซืQอขายหุน้แบบใด 

ตวัเลอืกที/ 1  Iceberg 

ตวัเลอืกที/ 2  Fill-or-Kill Order 

ตวัเลอืกที/ 3  Special Market Order 

ตวัเลอืกที/ 4  Market to Limit Order 
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ความรูเ้กี�ยวกบัตราสารหนี�  

 

42.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQกล่าว ไม่ถกูต้อง เกี/ยวกบับทบาทของผูม้สีว่นเกี/ยวขอ้งในตลาดตราสารหนีQ 

ตวัเลอืกที/ 1  ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้าํหน้าที/ดแูลไม่ใหผู้อ้อกหุน้กูก้ระทาํการใดๆ ที/ทาํใหท้รพัยส์นิที/ใชเ้ป็น 

            หลกัประกนัการชาํระหนีQของหุน้กูล้ดตํ/าลงกว่าขอ้กาํหนดที/ระบุไวใ้นการออกหุน้กู ้และดาํเนินการ 

                เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหผู้ถ้อืหุน้กู ้เมื/อผูอ้อกหุน้กูไ้มป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดในการออกหุน้กู ้

ตวัเลอืกที/ 2 นายทะเบยีนหุน้กูท้าํหน้าที/เป็นศนูยก์ลางใหบ้รกิารรบัฝากและถอนหลกัทรพัย ์โอนหลกัทรพัย ์ 

     จาํนําและเบกิถอนจาํนําหลกัทรพัย ์รวมถงึดแูลงานดา้นการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

ตวัเลอืกที/ 3 สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื/อถอืทาํหน้าที/วเิคราะหแ์ละประเมนิความน่าเชื/อถอืของตราสาร  

                หนีQและผูอ้อกตราสารหนีQ 

ตวัเลอืกที/ 4 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์าํหน้าที/รบัจดัจาํหน่ายตราสารหนีQที/ออกโดยบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์  

    ใหแ้ก่ผูล้งทุน 
 

43.  ตวัเลอืกใดต่อไปนีQจดัเป็นการลงทุนทางออ้มผ่านตลาดตราสารหนีQ 

 ตวัเลอืกที/ 1  การซืQอขายตราสารหนีQผ่านตลาดตราสารหนีQ (BEX) 

 ตวัเลอืกที/ 2  การซืQอขายตราสารหนีQผ่านผูค้า้ตราสารหนีQ (Dealer) ในตลาด OTC    

ตวัเลอืกที/ 3  การซืQอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนีQ 

ตวัเลอืกที/ 4  การซืQอหุน้กูข้องบรษิทัเอกชนที/จดัจาํหน่ายโดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) 

 

44.   นายสมชยัซึ/งเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไดล้งทุนในหุน้กูข้องบรษิทั ทรพัยเ์จรญิ จาํกดั (มหาชน) และได้

ดอกเบีQยจากหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 200,000 บาท นายสมชยัจะมภีาระภาษสีาํหรบัดอกเบีQยรบัดงักล่าวหรอืไม ่

อย่างไร 

ตวัเลอืกที/ 1  มภีาระภาษ ีโดยนายสมชยัจะถูกหกัภาษ ีณ ที/จ่าย 10% 

ตวัเลอืกที/ 2  มภีาระภาษ ีโดยนายสมชยัจะถูกหกัภาษ ีณ ที/จ่าย 15% 

ตวัเลอืกที/ 3  มภีาระภาษ ีโดยนายสมชยัจะถูกหกัภาษ ีณ ที/จ่าย 20% 

ตวัเลอืกที/ 4  ไมม่ภีาระภาษ ี

 

45. ตวัเลอืกใดต่อไปนีQสรุปไดถ้กูตอ้ง เมื/ออตัราดอกเบีQยอยู่ในชว่งขาลง  

ตวัเลอืกที/ 1  Interest Rate Risk และ Reinvestment Rate Risk เพิ/มขึQน 

ตวัเลอืกที/ 2  Interest Rate Risk และ Reinvestment Rate Risk ลดลง 

ตวัเลอืกที/ 3  Interest Rate Risk เพิ/มขึQน แต่ Reinvestment Rate Risk ลดลง 

ตวัเลอืกที/ 4  Interest Rate Risk ลดลง แต่ Reinvestment Rate Risk เพิ/มขึQน 
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46.   เมื/ออตัราดอกเบีQยอยูใ่นชว่งขาลง การลงทุนในตราสารหนีQประเภทใดต่อไปนีQจะมคีวามเสี/ยงจากการถูกไถ่ถอนคนืก่อน

กาํหนดมากที/สดุ 

ตวัเลอืกที/ 1  Puttable Bond 

ตวัเลอืกที/ 2  Callable Bond 

ตวัเลอืกที/ 3  Straight Bond 

ตวัเลอืกที/ 4  Convertible Bond 

 

47.   โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัแห่งหนึ/งประกอบดว้ยหุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิและหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใน

กรณีที/มกีารขายทรพัยส์นิของกจิการและนําเงนิมาใชค้นืใหแ้ก่เจา้ของเงนิทุนของกจิการ ใหเ้รยีงลาํดบับุคคลที/จะ

ไดร้บัเงนิคนืจากลาํดบัแรกไปถงึลาํดบัสดุทา้ย 

ตวัเลอืกที/ 1  ผูถ้อืหุน้สามญั ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิเจา้หนีQหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิและเจา้หนีQหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ

ตวัเลอืกที/ 2  เจา้หนีQหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเจา้หนีQหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิและผูถ้อืหุน้สามญั 

ตวัเลอืกที/ 3  เจา้หนีQหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิเจา้หนีQหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิและผูถ้อืหุน้สามญั 

ตวัเลอืกที/ 4  เจา้หนีQหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิเจา้หนีQหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิผูถ้อืหุน้สามญั และผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิ

 

48. ตวัเลอืกใดกล่าวถงึเสน้อตัราผลตอบแทนแบบปกต ิ(Normal Yield Curve) ไดถู้กตอ้ง   

ตวัเลอืกที/ 1  อตัราดอกเบีQยระยะสั Qนสงูกว่าอตัราดอกเบีQยระยะยาว 

ตวัเลอืกที/ 2  อตัราดอกเบีQยจะเท่ากนัทั Qงหมดในทุกชว่งอายขุองตราสารหนีQ 

ตวัเลอืกที/ 3  อตัราดอกเบีQยระยะสั Qนตํ/ากว่าอตัราดอกเบีQยระยะยาว 

ตวัเลอืกที/ 4  ในชว่งแรก เมื/ออายุของตราสารหนีQเพิ/มขึQน อตัราดอกเบีQยจะเพิ/มขึQน จนถงึจุดหนึ/งเมื/ออายุของ     

           ตราสารหนีQเพิ/มขึQน อตัราดอกเบีQยจะลดลง 
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กฏระเบียบและมาตรฐานการปฏิบติังานเกี�ยวกบัตราสารหนี�  

 

49.   สาํหรบัการซืQอขายตราสารหนีQในตลาด BEX เครื/องหมาย XI มคีวามหมายว่าอย่างไร 

ตวัเลอืกที/ 1  ผูซ้ืQอตราสารหนีQจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิตน้ที/บรษิทักาํหนดจ่ายในงวดนั Qน 

ตวัเลอืกที/ 2  ผูซ้ืQอตราสารหนีQจะไม่มสีทิธไิดร้บัดอกเบีQยที/บรษิทักาํหนดจ่ายในงวดนั Qน 

ตวัเลอืกที/ 3  ผูซ้ืQอตราสารหนีQจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิตน้และดอกเบีQยที/บรษิทักาํหนดจ่ายในงวดนั Qน 

ตวัเลอืกที/ 4  ผูซ้ืQอตราสารหนีQจะไม่มสีทิธขิายคนืหุน้กูก่้อนครบกาํหนด 

 

50. ตวัเลอืกใดกล่าว ไม่ถกูต้อง เกี/ยวกบัระบบการซืQอขายตราสารหนีQของตลาด BEX 

ตวัเลอืกที/ 1  การซืQอขายดว้ยระบบ AOM ระบบจะจบัคู่คาํสั /งซืQอขายดว้ยหลกัการ Price then Time Priority 

ตวัเลอืกที/ 2  กรณีเป็นการซืQอขายแบบ Big Lot การซืQอขายตราสารหนีQจะใชร้ะบบ Trade Report 

ตวัเลอืกที/ 3  หน่วยงานที/ดแูลงานทางดา้นการชาํระราคาและการสง่มอบหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศนูยร์บัฝาก        

                 หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตวัเลอืกที/ 4  ผูล้งทุนสามารถสง่คาํสั /งซืQอขายตราสารหนีQในตลาด BEX ผ่านบรษิทัหลกัทรพัยท์ี/เป็นสมาชกิของตลาด       

                 หลกัทรพัยฯ์ 

 

ความรูเ้กี�ยวกบักองทุนรวม  

 

51.   นาย ก ซืQอหน่วยลงทุนของกองทุนรวม A ที/ราคาหน่วยละ 10.20 บาท หนึ/งปีต่อมา เขาขายหน่วยลงทุนดงักล่าว

ไปที/ราคาหน่วยละ 10.50 บาท ในระหว่างปี กองทุนรวมดงักล่าวจ่ายเงนิปันผลหน่วยละ 0.30 บาท อตัรา

ผลตอบแทนที/นาย ก ไดจ้ากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม A เท่ากบัเท่าใด (ไม่ตอ้งพจิารณาถงึภาระ

ภาษแีละค่าใชจ้่ายต่างๆ ที/เกดิขึQนจากการลงทุนในกองทุนรวม A) 

ตวัเลอืกที/ 1  2.94% 

ตวัเลอืกที/ 2  5.71% 

ตวัเลอืกที/ 3  5.88% 

ตวัเลอืกที/ 4  6.00% 

 

52.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQเมื/อเพิ/มขึQน จะทาํใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ต่อหน่วย ของกองทุนรวมลดลง 

ตวัเลอืกที/ 1  มลูค่าทรพัยส์นิตามราคาตลาด  

ตวัเลอืกที/ 2  รายไดค้า้งรบั 

 ตวัเลอืกที/ 3  เงนิสด 

 ตวัเลอืกที/ 4  หนีQสนิของกองทนุรวม  
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53.   ผูล้งทุนท่านหนึ/งมนีโยบายการลงทุนแบบเชงิรบั ตอ้งการสภาพคล่องในการซืQอขายเปลี/ยนมอืสงูและตอ้งการ

ตดิตามการเคลื/อนไหวราคาหน่วยลงทุนไดแ้บบ real time ผูล้งทุนดงักล่าวควรจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมประเภทใด  

ตวัเลอืกที/ 1  กองทุนรวมดชันี 

ตวัเลอืกที/ 2  กองทุนรวมตลาดเงนิ 

ตวัเลอืกที/ 3  กองทุน ETF 

ตวัเลอืกที/ 4  กองทุนรวมตราสารหนีQระยะสั Qน 

 

54.   ผูล้งทุนบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารสารทุน และไดร้บัผลตอบแทนในรปู

เงนิปันผลจากการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าว รวมถงึไดก้าํไรจากการขายคนืหน่วยลงทุน ผูล้งทุนดงักล่าวมภีาระ

ภาษอีะไรบา้ง 

 ตวัเลอืกที/ 1  ตอ้งเสยีภาษสีาํหรบัเงนิปันผลและกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน 

ตวัเลอืกที/ 2  ตอ้งเสยีภาษเีฉพาะเงนิปันผลที/ไดร้บัจากการลงทนุ 

       ตวัเลอืกที/ 3  ตอ้งเสยีภาษเีฉพาะกาํไรที/ไดจ้ากการขายหน่วยลงทุน 

  ตวัเลอืกที/ 4  ไมต่อ้งเสยีภาษใีดๆทั QงสิQนสาํหรบัการลงทุนในกองทุนรวม 

 

55.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQกล่าว ไม่ถกูต้อง เกี/ยวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long-Term Equity Fund: LTF) 

ตวัเลอืกที/ 1  มนีโยบายลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET โดยเฉลี/ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า           

                 รอ้ยละ 65 ของ NAV ของกองทุน 

ตวัเลอืกที/ 2 ผูล้งทุนตอ้งถอืครองหน่วยลงทุน LTF ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏทินิ จงึจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

ตวัเลอืกที/ 3  ผูล้งทุนใน LTF ตอ้งซืQอหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ทุกปี อย่างน้อยปีละ 5,000 บาท 

ตวัเลอืกที/ 4  ผูล้งทุนไม่สามารถโอน จาํนํา หรอืนําหน่วยลงทุนของ LTF ไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหนีQได ้

 

56. ค่าธรรมเนียมประเภทใดต่อไปนีQจะเรยีกเกบ็จากกองทุนรวมโดยตรง 

 ตวัเลอืกที/ 1  ค่าธรรมเนียมในการรบัซืQอคนืหน่วยลงทุน 

 ตวัเลอืกที/ 2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี/ยนหน่วยลงทุน 

 ตวัเลอืกที/ 3  ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน 

        ตวัเลอืกที/ 4  ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน 
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57.   ตวัเลอืกใดต่อไปนีQกล่าวไดถู้กตอ้งเกี/ยวกบัความแตกต่างระหว่างกองทุนเปิดและกองทุนปิด 

ตวัเลอืกที/ 1 กองทุนเปิดมกีารกาํหนดอายุโครงการที/แน่นอนขณะที/กองทุนปิดอาจจะมอีายุโครงการหรอืไม่กไ็ด ้

ตวัเลอืกที/ 2 กองทุนปิดมจีาํนวนหน่วยลงทุนคงที/ขณะที/กองทนุเปิดจาํนวนหน่วยลงทุนอาจเพิ/มขึQนหรอืลดลงกไ็ด ้

ตวัเลอืกที/ 3 หลงัจากการเสนอขายครั Qงแรกแลว้ ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะไม่สามารถซืQอ 

  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ/มไดอ้กี ในขณะที/ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดจะ                      

  สามารถซืQอหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทดงักล่าวเพิ/มไดอ้กี 

       ตวัเลอืกที/ 4 ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้

  จนกว่าจะครบอายโุครงการ ในขณะที/ผูล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดจะสามารถขายคนื 

             หน่วยลงทุนของกองทนุรวมไดเ้ป็นระยะๆ ตามกาํหนดเวลาที/ระบุในหนงัสอืชีQชวน 

 

กฏระเบียบและมาตรฐานการปฏิบติังานเกี�ยวกบักองทุน 

 

58.  ตามเกณฑท์ี/กาํหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (AIMC) ในกรณีที/ผูล้งทุนตอ้งการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน     

      รวมตราสารหนีQระยะสั Qน ผูล้งทุนควรอา้งองิเกณฑใ์ด 

  ตวัเลอืกที/ 1  อตัราดอกเบีQยเงนิฝากประจาํ 3 เดอืนเฉลี/ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคาร     

           กสกิรไทย 

  ตวัเลอืกที/ 2  อตัราดอกเบีQยเงนิฝากประจาํ 1 ปีเฉลี/ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคาร             

                 กสกิรไทย 

  ตวัเลอืกที/ 3  อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีQภาครฐัอายุ 1 ปี 

  ตวัเลอืกที/ 4  อตัราดอกเบีQยนโยบายที/กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

59.   ถา้นกัลงทุนเชื/อว่าตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตลาดที/ไม่มปีระสทิธภิาพ (Inefficient Market) และนกัลงทุนมโีอกาสที/จะสรา้ง

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที/สงูกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดถา้ใชเ้ครื/องมอืวเิคราะหก์ารลงทุนที/เหมาะสม นกั

ลงทุนควรจะใชก้ลยุทธก์ารลงทนุแบบใด 

 ตวัเลอืกที/ 1  Market Timing  

 ตวัเลอืกที/ 2  Share Cost Averaging 

ตวัเลอืกที/ 3  Dollar Cost Averaging 

ตวัเลอืกที/ 4  Neutral Strategy  
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60.  ตวัเลอืกใดต่อไปนีQกล่าว ไม่ถกูต้อง เกี/ยวกบั Expense Ratio ของกองทุนรวม 

ตวัเลอืกที/ 1  กองทุนรวมที/มนีโยบายการลงทุนเชงิรุกมกัจะม ีExpense Ratio ตํ/ากวา่กองทุนรวมที/มนีโยบายการ    

           ลงทุนเชงิรบั 

ตวัเลอืกที/ 2  Expense Ratio ยิ/งตํ/าเท่าไร แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการค่าใชจ้่าย       

                 ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึQนเท่านั Qน 

ตวัเลอืกที/ 3  กองทุนรวมที/มขีนาดใหญ่จะม ีExpense Ratio ตํ/ากว่ากองทุนรวมที/มขีนาดเลก็กวา่ 

ตวัเลอืกที/ 4  Expense Ratio จะคาํนวณจากอตัราสว่นค่าใชจ้่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม       

                 ต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

 

 


