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สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
การทดสอบความรู้เพื�อการขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี  

 

วัตถุประสงค์ของการขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี  
 การขึ �นทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนี � มีวตัถปุระสงค์เพื อสง่เสริมมาตรฐานของผู้ ค้าตราสารหนี � เพื อให้มั นใจวา่ผู้ ค้าตราสารหนี �
มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบที เกี ยวข้อง มีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าที   ตลอดจนทราบถึงแนวทางและมาตรฐาน              
การปฏิบตัิงานในการค้าตราสารหนี �เป็นอย่างดี ทั �งนี � สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กําหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ต้องแต่งตั �ง
ผู้ รับผิดชอบในการซื �อขายตราสารหนี �ซึ งต้องเป็นผู้ ที ได้ขึ �นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.       
ที  ทด.67/2552 เรื อง หลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนี � 
 

หวัข้อการทดสอบ 
 การขึ �นทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนี �นั �น สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยกําหนดให้ผู้สมคัรจะต้องผา่นการทดสอบความรู้
เกี ยวกบัการเป็นผู้ ค้าตราสารหนี � โดยการทดสอบจะครอบคลมุความรู้ในหมวดตา่งๆ ดงันี � 
 

หมวดที� 1  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี  (จาํนวน 40 ข้อ)  
1.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

1.2 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.3 มาตรฐานและแนวทางการปฏิบตัิในตลาดตราสารหนี � (Market Convention) 

หมวดที� 2 ความรู้พื นฐาน (จาํนวน 20 ข้อ) 
   2.1 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 

 2.2  ตลาดการเงินระหวา่งประเทศ 

 2.3  ผลตอบแทนและความเสี ยงจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

 2.4  ขา่วสารข้อมลูเพื อการตดัสนิใจในตลาดการเงิน 

 2.5  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 

 2.6  การบริหารกลุม่หลกัทรัพย์ 

 2.7  ภาพรวมของตราสารอนพุนัธ์และตลาดอนพุนัธ์ 

หมวดที� 3  ความรู้เกี�ยวกับตราสารหนี  (จาํนวน 40 ข้อ) 
  3.1  คณุสมบตัิพื �นฐานและประเภทของตราสารหนี � 

3.2 โครงสร้างและกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนี � 

3.3 การประเมินมลูคา่ตราสารหนี � 

3.4 การคาํนวณอตัราผลตอบแทนและทฤษฎีโครงสร้างอตัราดอกเบี �ย 

3.5 การวเิคราะห์ความผนัผวนของราคาตราสารหนี � 

3.6 การวเิคราะห์ความเสี ยงด้านเครดิตสาํหรับหุ้นกู้  
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3.7 การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
3.8 ตราสารอนพุนัธ์ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุและซื �อขายตราสารหนี � 
3.9 การบริหารพอร์ตลงทนุตราสารหนี � 

 

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ 
1. กําหนดเกณฑ์การสอบผา่นในแตล่ะหมวด  ต้องไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 70  ดงันี � 

หมวดที� 1 กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง  ๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดตราสารหนี � ไมต่ํ ากวา่ 28 ข้อ
จาก 40 ข้อ  
หมวดที� 2 ความรู้พื �นฐาน  ไมต่ํ ากวา่ 14 ข้อจาก 20 ข้อ  
หมวดที� 3 ความรู้เกี ยวกบัตราสารหนี �  ไมต่ํ ากวา่ 28 ข้อจาก 40 ข้อ 

2. กรณีสอบไมผ่า่นในหมวดใด สามารถสมคัรสอบเฉพาะหมวดนั �นๆ ใหมไ่ด้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตค่รั �งแรกที สอบผา่น
หมวดใดหมวดหนึ ง ทั �งนี � อตัราคา่ธรรมเนียมการทดสอบเป็นไปตามที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสมาคม
ตลาดตราสารหนี �ไทย เรื อง ผู้ ค้าตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน  

 

กาํหนดเวลาในการสอบ: 
 กําหนดเวลาการสอบในแตล่ะหมวด ดงันี � 

1. หมวดที  1 กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ  จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตัิในตลาดตราสารหนี � เวลาในการสอบ 75 นาที 

(1 ชั วโมง 15 นาที) 

2. หมวดที  2 ความรู้พื �นฐาน เวลาในการสอบ 30 นาที  

3. หมวดที  3 ความรู้เกี ยวกบัตราสารหนี �  เวลาในการสอบ 75 นาที  (1 ชั วโมง 15 นาที) 
 

ทั �งนี �  ผู้ เข้าสอบสามารถหาข้อมลูเพิ มเติมได้จากแหลง่ข้อมลูอื นๆ เช่น Website ของหนว่ยงานตา่งๆที เกี ยวข้องกบั
ตลาดตราสารหนี � เช่น 

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย             www.thaibma.or.th 

กระทรวงการคลงั                 www.mof.go.th 
สํานกับริหารหนี�สาธารณะ                 www.pdmo.mof.go.th 
ธนาคารแห่งประเทศไทย                    www.bot.or.th 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.         www.sec.or.th 
ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ www.tsi-thailand.org 
 

เนื อหาการทดสอบ 
 

หมวดที� 1  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิัตใินตลาดตราสารหนี  
1.1  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  เช่น พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบข้อบงัคบั และประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ 
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที เกี ยวข้องกบัการค้าตราสารหนี � 

1.1.1   หลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี �ในตลาดแรก  

• ตราสารหนี �ภาครัฐ –  วิธีการและกระบวนการเสนอขายตราสารหนี �ภาครัฐ วิธีการประมลูและการชําระราคา 

• ตราสารหนี �ภาคเอกชน – หลกัเกณฑ์การออกเสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้แก่ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ 
1.1.2 หลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรอง 
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• หลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี � และการทําธุรกรรมที เกี ยวข้อง 
เช่น Repo, Securitization เป็นต้น 

• หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานของผู้ ค้าตราสารหนี � 

• การควบคมุการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ 

• การรายงานข้อมลูการซื �อขายตราสารหนี � 

• ภาษีที เกี ยวข้องกบัการซื �อขายตราสารหนี � 
1.1.3  บทบาทหน้าที ของผู้มีสว่นเกี ยวข้องในตลาดตราสารหนี � เช่น กระทรวงการคลงั สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
          ธนาคารแหง่ประเทศไทย นายทะเบียน ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื อถือ (Credit Rating Agency),      
          TSD, Primary Dealers เป็นต้น 

1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.2.1  จรรยาบรรณสมาชิกและผู้ ค้าตราสารหนี � 
 1.2.2  มาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้ ค้าตราสารหนี � เช่น การเสนอราคา การติดตอ่กบัลกูค้า 
            1.2.3  ลกัษณะการปฏิบตัทีิ มิชอบในการซื �อขาย  (Improper trading practice)  เช่น   Price /  Volume manipulation  เป็นต้น 
1.3   มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี( (Market Convention) 

 1.3.1  การกําหนดสญัลกัษณ์ตราสารหนี � 
 1.3.2  มาตรฐานการคาํนวณราคา 
 1.3.3  การปิดสมดุทะเบียน 
 1.3.4  การกําหนดวนัคาํนวณและวนัชําระดอกเบี �ย 
 1.3.5  การกําหนดและแจ้งอตัราดอกเบี �ยลอยตวั 

หมวดที� 2 ความรู้พื นฐาน 
3.1 ระบบการเงนิและโครงสร้างตลาดการเงนิ 

� บทบาทหน้าที ของระบบการเงินและตลาดการเงิน และ องค์กรกํากบัดแุล 

� โครงสร้างตลาดการเงิน และ สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทตา่งๆ 

� บทบาทหน้าที ผู้มีสว่นเกี ยวข้องในตลาดการเงิน 

2.2   ตลาดการเงนิระหว่างประเทศ 

� บทบาทหน้าที  และความสาํคญัของธุรกรรมการเงินระหวา่งประเทศ 

� ลกัษณะการลงทนุในตลาดการเงินระหวา่งประเทศ 

� ผลกระทบของธุรกรรมการเงินระหวา่งประเทศที มีผลตอ่ตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

2.3   ผลตอบแทนและความเสี;ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

� หลกัเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

� แนวคิดเกี ยวกบัการคาํนวณอตัราผลตอบแทนการลงทนุ 

� ประเภทของความเสี ยงในการลงทนุทั �งจากปัจจยัมหภาคและจลุภาค 

2.4 ข่าวสารข้อมูลเพื;อการตัดสนิใจในตลาดการเงนิ 

� ความหมายและความสาํคญัของขา่วสารข้อมลูเพื อการตดัสนิใจลงทนุ 

� รูปแบบและช่องทางการเปิดเผยข้อมลูในตลาดการเงิน และการนําข้อมลูไปใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
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2.5  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

� ความหมายและประเภทของการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

� ข้อมลูและเครื องชี �วดัในการการวเิคราะห์เศรษฐกิจและวเิคราะห์หลกัทรัพย์เบื �องต้น 

2.6 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

� แนวคิดพื �นฐานเกี ยวกบัการลงทนุในกลุม่หลกัทรัพย์และการกระจายสนิทรัพย์ลงทนุ 

� หลกัการเบื �องต้นในการจดัสรรเงินลงทนุ 

� แนวคิดพื �นฐานของการบริหารกลุม่สนิทรัพย์ 

2.7 ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ 

� ลกัษณะและโครงสร้างของตลาดตราสารอนพุนัธ์ 

� นิยามและประเภทตา่งๆของตราสารอนพุนัธ์และประโยชน์โดยทั วไป 

หมวดที� 3 ความรู้เกี�ยวกับตราสารหนี  
3.1  คุณสมบัติพื(นฐานและประเภทของตราสารหนี( 

3.1.1  คณุสมบตัิพื �นฐานของตราสารหนี � 
3.1.2  ประเภทตา่งๆของตราสารหนี � 
3.1.3  ความเสี ยงจากการลงทนุในตราสารหนี � 

3.2   โครงสร้างและกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนี( 
3.2.1  ภาพรวมตลาดตราสารหนี �ในประเทศไทย 
3.2.2  กลไกการซื �อขายในตลาดแรก 
3.2.3  กลไกการซื �อขายในตลาดรอง 

3.3  การประเมินมูลค่าตราสารหนี( 
 3.3.1  หลกัการประเมินมลูคา่พนัธบตัรรัฐบาลโดยใช้อตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอาย ุ(Yield to Maturity: YTM)             
                          และโดยใช้อตัราผลตอบแทนแบบสปอต 
 3.3.2  หลกัการประเมินมลูคา่หุ้นกู้และพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจโดยใช้อตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบ  
   กําหนดอาย ุ(Yield to Maturity: YTM) และโดยใช้อตัราผลตอบแทนแบบสปอต 
 3.3.3  หลกัการประเมินมลูคา่ตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบอื นๆ เช่น จา่ยดอกเบี �ยลอยตวั   
   จ่ายดอกเบี �ยแบบ Step Up / Step Down และจ่ายแบบทยอยคนืเงินต้น 
3.4  การคํานวณอัตราผลตอบแทนและทฤษฏีโครงสร้างอัตราดอกเบี(ย 

 3.4.1    การคํานวณอตัราผลตอบแทนแบบตา่ง  ๆเช่น Nominal Yield / Current Yield / Yield to Maturity /Total Return Yield /  
                           Yield to Call 
 3.4.2    การแปลงอตัราผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบี �ยระหวา่งรูปแบบตา่งๆ  เช่น  Simple Yield / Semi - Annual Yield /   
                           Bond Equivalent Yield / Annualized Yield / Holding Period Yield 
  3.4.3  เส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) 
  3.4.4    ทฤษฏีโครงสร้างอตัราดอกเบี �ย – Pure Expectations / Liquidity / Preferred Habitat / Market  Segmentation 
  3.4.5  การคํานวณอตัราดอกเบี �ยฟอร์เวิด (Forward Rate) 
3.5 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารหนี( 
 3.5.1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาตราสารหนี �และอตัราผลตอบแทน 
 3.5.2  ปัจจยัที มีผลกระทบตอ่ความผนัผวนของราคาตราสารหนี � 
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 3.5.3  การคํานวณและประยกุต์ใช้ Duration และ Convexity 
 3.5.4  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง Duration และ Coupon Rate / Time-to-Maturity / Yield-to-Maturity 
 3.5.5  การคํานวณและประยกุต์ใช้ Price Value of a Basis Point (PVBP or PV01) 
 3.5.6  การคํานวณและประยกุต์ใช้ Portfolio Duration 
 3.5.7    ข้อจํากดัตา่ง  ๆของการใช้ Duration และทางเลอืกในการวิเคราะห์อื น  ๆเช่น Key Rate Duration / Effective Duration 
3.6 การวิเคราะห์ความเสี;ยงด้านเครดติสําหรับหุ้นกู้  
 3.6.1  หลกัการวิเคราะห์เครดิตโดยใช้ 4C – Capacity to Pay / Collateral / Covenants / Character of Management 
 3.6.2  การวิเคราะห์ความเสี ยงที เกิดจาก Business Risk / Financial Risk / Corporate Governance Risk 
 3.6.3  อนัดบัความนา่เชื อถือทางเดรดิต (Credit Rating) และการวิเคราะห์ Credit Spread 
3.7 การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) 
 3.7.1  แนวคดิการสร้างตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Asset-Back Securities) 
 3.7.2   โครงสร้างและประเภทของสนิทรัพย์ที นํามาใช้สาํหรับตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
 3.7.3    ความเสี ยงจากการลงทนุในตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ – Interest Rate Risk / Credit Risk /  
                        Concentration Risk / Prepayment Risk / Liquidity Risk 
3.8 ตราสารอนุพันธ์ที;เกี;ยวข้องกับการลงทุนและซื(อขายตราสารหนี( 
 3.8.1  โครงสร้างและการประยกุต์ใช้อนพุนัธ์ดอกเบี �ย เช่น Interest Rate Swap / Cross Currency Swap /  
      Interest Rate Futures / Forward Rate Agreement (FRA) / Bond Futures 
 3.8.2  โครงสร้างและการประยกุต์ใช้อนพุนัธ์เครดติ เช่น Credit Default Swap (Single Name, Basket) 
 3.8.3  โครงสร้างตราสารหนี �ที มอีนพุนัธ์แฝง เช่น Equity Linked Note / Credit Linked Note / Callable Bond /   
                        Puttable Bond / Convertible Bond 
3.9 การบริหารพอร์ตลงทุนตราสารหนี( 
 3.9.1  การบริหารแบบตั �งรับ (Passive Portfolio Strategies) 
 3.9.2  การบริหารแบบเชิงรุก (Active Portfolio Strategies) 
 3.9.3     การประยกุต์ใช้ดชันีตราสารหนี �ในการบริหารพอร์ตลงทนุตราสารหนี �และประเภทของดชันีตราสารหนี � ที เผยแพร่โดย ThaiBMA 
 3.9.4  การวดัผลการดําเนินงานของพอร์ตลงทนุตราสารหนี � (Performance Measurement) และหลกัการทํา  
     Performance Attribution เบื �องต้น 
 3.9.5  ปัจจยัมหภาคที มีผลตอ่ทิศทางอตัราดอกเบี �ยและการลงทนุในตลาดตราสารหนี � 
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