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สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย 
หลักสูตรการทดสอบความรู้เพื�อการขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี  

 

วัตถุประสงค์ของการขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี  :  
  

 การขึ �นทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนี � มีวตัถปุระสงค์เพื อสง่เสริมมาตรฐานของผู้ ค้าตราสารหนี � เพื อให้มั นใจว่าผู้ ค้าตราสารหนี �
มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบที เกี ยวข้อง มีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าที  ตลอดจนทราบถึงแนวทางและมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ในการค้าตราสารหนี �เป็นอย่างดี ทั �งนี � สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กําหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ต้องแต่งตั �งผู้ รับผิดชอบ   
ในการซื �อขายตราสารหนี �ซึ งต้องเป็นผู้ ที ได้ขึ �นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี �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  

3.7 การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
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3.8 ตราสารอนพุนัธ์ที เกี ยวข้องกบัการลงทนุและซื �อขายตราสารหนี � 
3.9 การบริหารพอร์ตลงทนุตราสารหนี � 

 

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ 
1. กําหนดเกณฑ์การสอบผา่นในแตล่ะหมวด  ต้องไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 70  ดงันี � 

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

2. กรณีสอบไม่ผ่านในหมวดใด สามารถสมคัรสอบเฉพาะหมวดนั �นๆ ใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่ครั �งแรกที สอบผ่าน
หมวดใดหมวดหนึ ง  ทั �งนี �  อตัราค่าธรรมเนียมการทดสอบเป็นไปตามที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสมาคม
ตลาดตราสารหนี �ไทย เรื อง ผู้ ค้าตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน  

 

กาํหนดเวลาในการสอบ: 
 กําหนดเวลาการสอบในแตล่ะหมวด ดงันี � 

1. หมวดที  1 กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่าง  ๆจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตัิในตลาดตราสารหนี � 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 เข้าสอบสามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้จากแหลง่ข้อมลูอื นๆ เช่น Website ของหน่วยงานต่างๆที เกี ยวข้องกับ
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 ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ 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 

� หลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจการค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี � และการทําธุรกรรมที เกี ยวข้อง เช่น 
Repo, Securitization เป็นต้น 
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� 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    ลกัษณะการปฏิบตัิที 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 

2.5  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

� ความหมายและประเภทของการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

� ข้อมลูและเครื องชี �วดัในการการวเิคราะห์เศรษฐกิจและวเิคราะห์หลกัทรัพย์เบื �องต้น 
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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 � 
 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 
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 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 � 

หนังสืออ้างอิง: 
สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย. คู่มือประกอบการเตรียมตัวทดสอบความรู้เพื�อขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี : กฎหมาย 

ข้อบังคับ และจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมตราสารหนี .  บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากดั. 
กรุงเทพฯ. 2557. 

 

สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย. คู่มือประกอบการเตรียมตัวทดสอบความรู้เพื�อขึ นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี : ความรู้

เกี�ยวกับตราสารหนี .  บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากดั. กรุงเทพฯ. 2557. 
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วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
หมวดที� 1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี   
1.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

1.1.1 หลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี �ในตลาดแรก 
1.1.2 หลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรอง 
1.1.3 บทบาทหน้าที ของ Player ที เกี ยวข้องในตลาด  
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: เพื อให้ทราบถงึกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ ระเบียบต่างๆ  ที เกี ยวข้องในตลาดตราสารหนี �  เช่น พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต.  ธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถึง ระเบียบข้อบงัคบั และประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ  

1. เพื อให้ทราบหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี �ในตลาดแรก ได้แก่ 

� ตราสารหนี �ภาครัฐ – วธีิการและกระบวนการเสนอขายตราสารหนี �ภาครัฐ วธีิการประมลู การจดัสรร การจดัจําหน่าย
และการชําระราคาและส่งมอบ 

� ตราสารหนี �ภาคเอกชน – หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดตา่งๆ  ในการออกเสนอขายหุ้นกู้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้ , หุ้นกู้อนพุนัธ์, ตั�วเงินที 
เป็นหลกัทรัพย์  ทั �งการเสนอขายตอ่นกัลงทนุทั วไป (PO) และการเสนอขายในวงจํากดั (PP)  

        2. เพื อให้ทราบหลกัเกณฑ์เกี ยวกบัการซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรอง ได้แก่ 
� หลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี � และการทําธุรกรรมที เกี ยวข้อง เช่น การทํา

ธุรกรรมซื �อคืน (Repo), การทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL), การทํา
ธุรกรรมที เกี ยวข้องกบัการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization), การทําธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงินที เกี ยวข้อง
กบัตราสารหนี � เป็นต้น 

� หลกัเกณฑ์ที เกี ยวข้องกบัมาตรการป้องปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาทในส่วนที เกี ยวข้องกบัตลาดตราสารหนี � 
� หลกัเกณฑ์การปฏิบตังิานของผู้ ค้าตราสารหนี � 
� การควบคมุการปฏิบตังิานและการปฏิบตัติอ่ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ 
� หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบตัใินการรายงานข้อมลูการซื �อขายตราสารหนี � 
� ภาษีที เกี ยวข้องกบัการซื �อขายตราสารหนี � ได้แก่ ประเภทของภาษีที เกี ยวข้อง วธีิการคํานวณภาษีที เกี ยวข้องกบัการทํา

ธุรกรรมด้านตราสารหนี �เช่น Repo, SBL, Securitization เป็นต้น 
         3.  เพื อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที ของผู้ ที มีส่วนเกี ยวข้องในตลาดตราสารหนี � เช่น กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี �สาธารณะ), 
สํานกังาน ก.ล.ต., ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ThaiBMA, นายทะเบียน, ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ , Credit Rating Agency, TSD, Primary Dealers เป็นต้น 
1.2   จรรยาบรรณในวชิาชีพ 
        1.2.1   จรรยาบรรณสมาชิกและผู้ ค้าตราสารหนี � 
        1.2.2   มาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้ ค้าตราสารหนี � 
        1.2.3   ลกัษณะการปฏิบตัิที มิชอบในการซื �อขาย (Improper Trading Practices)  

 วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ : เพื อให้ทราบถึงจรรยาบรรณที เกี ยวข้องในการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี �ของสมาชิกและ  ผู้ ค้าตราสารหนี � 
รวมถงึมาตรฐานการปฏิบตัขิองผู้ ค้าตราสารหนี � เช่น การตดิตอ่กบัลกูค้า/คูค้่า การเสนอราคาซื �อขาย การยืนยนัการซื �อขาย การเปลี ยนแปลงแก้ไขหรือ
ยกเลิกรายการ  รวมถึงลักษณะการปฏิบตัิที มิชอบในการซื �อขายอันเป็นสิ งที พึงหลีกเลี ยง เช่น การค้าตราสารหนี �ที ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
การซื �อขายโดยใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) การเผยแพร่ข้อความอนัเป็นเทจ็ และการปฏิบตัิงานที ไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมใน
ลกัษณะตา่งๆ เป็นต้น 
1.3  มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี  (Market Convention)  
 1.3.1 มาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดแรก 
 1.3.2  มาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดรอง 
 1.3.3  มาตรฐานการคํานวณราคา 
 1.3.4  มาตรฐานการปฏิบตัิที เกี ยวข้องกบัธุรกรรมซื �อคืน 
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วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ : เพื อให้ทราบถงึมาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดตราสารหนี � (Market Convention) ที เกี ยวข้อง ได้แก่ 

1. มาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดแรก  เช่น หลกัการคํานวณดอกเบี �ย  การกําหนดสญัลกัษณ์ของตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน การกําหนด

และแจ้งอตัราดอกเบี �ยลอยตวั การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นต้น 

2. มาตรฐานการปฏิบตัใินตลาดรอง ได้แก่ วนัชําระราคาและส่งมอบของการทําธุรกรรม Outright ตราสารหนี �กรณีวนัหยดุพิเศษ 

และการทําธุรกรรมซื �อคืนภาคเอกชน กรณีตรงกบัวนัหยดุพิเศษ 

3. มาตรฐานการคํานวณราคา ได้แก่ การคํานวณราคาตราสารหนี �ภาครัฐ การคํานวณราคาหุ้นกู้ภาคเอกชน การคํานวณราคา 

Floating Rate Note (FRN) และการคํานวณราคา Inflation Linked Bond เป็นต้น 

        4. มาตรฐานการปฏิบตัทีิ เกี ยวข้องกบัธุรกรรมซื �อคืน เช่น สญัญามาตรฐานที ใช้  หลกัการลงบญัชี เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ : หมวดที� 2  ความรู้พื นฐาน 
2.1 ระบบการเงนิและโครงสร้างตลาดการเงนิ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์        บทที  1 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� เพื อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที ของระบบการเงิน 

� เพื อให้เข้าใจบทบาทขององค์กรกํากบัดแูลระบบการเงินและลกัษณะการกํากบัดแูล 

� เพื อให้เข้าใจโครงสร้างของตลาดการเงินซึ งเป็นแหล่งกลางในการซื �อขายสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ  
� สามารถอธิบายลกัษณะและประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถงึเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงิน

และตลาดการเงิน 

2.2 ตลาดการเงนิระหว่างประเทศ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์        บทที  4 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� เพื อให้เข้าใจบทบาทหน้าที  ความสําคญัของธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และช่องทางในการเคลื อนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ 
� เพื อให้เข้าใจถงึลกัษณะและบทบาทของศนูย์กลางการเงินระหวา่งประเทศ 
� เพื อให้เข้าใจลกัษณะการลงทนุในตลาดการเงินระหว่างประเทศทั �งทางตรงและทางอ้อมซึ งครอบคลมุทั �งตลาดตราสาร

หนี �ระหวา่งประเทศและตลาดทนุระหว่างประเทศและเข้าใจเกี ยวกบัประโยชน์และความเสี ยงจากการลงทนุในตลาด
การเงินระหว่างประเทศ 

� เพื อให้สามารถอธิบายถงึผลกระทบของธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศที มีผลตอ่ตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจในประเทศ          
2.3 ผลตอบแทนและความเสี�ยง 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์           บทที  5  ผลตอบแทนและความเสี ยงจากการลงทนุในหลกัทรัพย์รายตวั 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� เพื อให้เข้าใจแนวคดิเกี ยวกบัการประเมินผลตอบแทนจากการลงทนในหลกัทรัพย์ 

� เข้าใจแนวคดิเกี ยวกบัการคํานวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

� เพื อให้เข้าใจความหมายของส่วนชดเชยภาวะเงินเฟ้อ และส่วนชดเชยความเสี ยง  รวมทั �งเพื อให้เข้าใจถงึปัจจยัที เป็น
ตวักําหนดส่วนชดเชยความเสี ยงแต่ละประเภท 

� เพื อให้เข้าใจถงึความเสี ยงจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

� เพื อให้เข้าใจประเภทของความเสี ยงในการลงทนุทั �งความเสี ยงที เกิดขึ �นจากปัจจยัมหภาค และความเสี ยงที เกิดขึ �นจากปัจจยัจลุภาค 
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2.4 ข่าวสารข้อมูลเพื�อการตัดสนิใจในตลาดการเงนิ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์           บทที  6  ข่าวสารข้อมลูเพื อการตดัสินใจ 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� เพื อให้เข้าใจความหมายและความสําคญัของข่าวสารข้อมลูเพื อการตดัสินใจลงทนุ 
� สามารถอธิบายช่องทางและรูปแบบการเปิดเผยข้อมลูในตลาดการเงิน และสามารถอธิบายวธีิการนําข้อมลูไปใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ  

2.5 การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์           บทที  7  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� เพื อให้เข้าใจภาพรวมและประเภทของการวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 
� สามารถอธิบายข้อมลูและเครื องชี �วดัที ใช้ในการวเิคราะห์เศรษฐกิจและวเิคราะห์หลกัทรัพย์เบื �องต้น 
� เข้าใจถงึความแตกตา่งระหวา่งนโยบายการเงิน (monetary policy) และนโยบายการคลงั (fiscal policy) 
� สามารถวเิคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศเพื อนําไปสู่การคาดการณ์ผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค

ที มีตอ่อตุสาหกรรมตา่งๆ 
2.6 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์           บทที  8  การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: 
� เข้าใจแนวคดิพื �นฐานเกี ยวกบัความจําเป็นและข้อดีของการลงทนุในกลุ่มหลกัทรัพย์ 

� สามารถอธิบายหลกัการเบื �องต้นของการกระจายสินทรัพย์ลงทนุ และ การจดัสรรเงินลงทนุ 

� เพื อให้เข้าใจแนวคดิพื �นฐานเกี ยวกบัการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ (portfolio management) 
� เพื อให้สามารถคํานวณอตัราผลตอบแทนที คาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพย์ (expected portfolio return) 

2.7 ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ์และตลาดอนุพนัธ์ 

หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings) 

1. ตลาดการเงินและการลงทนุในหลกัทรัพย์           บทที  13  ภาพรวมของตราสารอนพุนัธ์และตลาดอนพุนัธ์ 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  
� สามารถอธิบายลกัษณะและโครงสร้างของตลาดตราสารอนพุนัธ์ในประเทศไทย 
� เพื อให้เข้าใจคํานิยามของตราสารอนพุนัธ์ (derivatives instruments) และระบคุวามแตกตา่งของตลาดตราสารอนพุนัธ์แตล่ะประเภทได้ 
� เพื อให้สามารถอธิบายเกี ยวกบัประโยชน์โดยทั วไปของตราสารอนพุนัธ์ 

 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ : หมวดที� 3  ความรู้เกี�ยวกับตราสารหนี   
3.1  คุณสมบัติพื นฐานและประเภทของตราสารหนี  
        3.1.1  คณุสมบตัพืิ �นฐานของตราสารหนี � 
        3.1.2  การแบง่ประเภทตราสารหนี �ในแบบต่างๆ 
        3.1.3  ความเสี ยงจากการลงทนุในตราสารหนี � 
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� อธิบายคณุลกัษณะพื �นฐานของตราสารหนี � เช่น อายคุงเหลือของตราสาร การไถ่ถอน อตัราการจ่ายดอกเบี �ย ระดบัของ
อตัราผลตอบแทน สิทธิแฝง เป็นต้น 

� เปรียบเทียบตราสารหนี �ประเภทตา่งๆ ที แบง่ตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี � ได้แก่ ตราสารหนี �ที ออกโดยรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน 
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� เปรียบเทียบตราสารหนี �ประเภทต่างๆ  ที แบง่ตามลกัษณะการจ่ายดอกเบี �ย เช่น ตราสารหนี �ที จ่ายดอกเบี �ยแบบคงที  แบบลอยตวั เป็นต้น 
� เปรียบเทียบตราสารหนี �ประเภทตา่งๆ ที แบง่ตามสิทธิการเรียกร้อง ได้แก่ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ 
� เปรียบเทียบตราสารหนี �ที มีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น (Amortizing Bond) และตราสารหนี �ที ไม่มีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น 

(Non-Amortizing Bond) 
� อธิบายข้อกําหนดในการไถ่ถอนตราสารหนี �ประเภทต่างๆ 
� วิเคราะห์ความเสี ยงในการลงทุนในตราสารหนี � แบ่งตามรูปแบบและสาเหตุต่างๆ ที ทําให้เกิดความเสี ยง ได้แก่ ความเสี ยง

จากอัตราดอกเบี �ย ความเสี ยงจากการนําดอกเบี �ยที ได้รับไปลงทุนต่อ ความเสี ยงจากการผิดนัดชําระหนี �ของตราสารหนี � 
ความเสี ยงจากสิทธิแฝงในตราสาร ความเสี ยงจากการเกิดเหตกุารณ์บางอย่างกบัผู้ออกซึ งมีผลต่อราคาตราสารหนี � และ
ความเสี ยงจากสภาพคล่องของตราสาร 

3.2  โครงสร้างและกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหนี  
3.2.1  ภาพรวมตลาดตราสารหนี �ในประเทศไทย 

3.2.2  กลไกการซื �อขายในตลาดแรก 

3.2.3  กลไกการซื �อขายในตลาดรอง 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� อธิบายความความสมัพนัธ์ระหวา่งตลาดการเงิน ตลาดทนุและตลาดเงินได้ 
� อธิบายบทบาทและความสําคญัของตลาดตราสารหนี �ตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
� ระบถุงึประโยชน์และความสําคญัของตลาดแรก 
� อธิบายกระบวนการออกและการจดัจําหน่ายของตราสารหนี �ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้ 
� อธิบายความแตกตา่ง รวมถงึข้อดีและข้อเสียระหวา่งการประมลูพนัธบตัรแบบแข่งขนัราคาและแบบไม่แข่งขนัราคาได้ 

(Competitive Bidding และ Non-Competitive Bidding) 
� อธิบายความแตกตา่ง รวมถงึข้อดีและข้อเสียระหวา่งการประมลูพนัธบตัรแบบแข่งขนัราคาระบบ Multiple Price/ 

American Auction และระบบ Common Price/ Dutch Auction 
� ระบถุงึประโยชน์และความสําคญัของตลาดรอง 
� แยกแยะการซื �อขายประเภทตา่งๆ ในตลาดรองได้ 
� อธิบายขั �นตอนการชําระราคาและส่งมอบตราสารหนี �ในประเทศไทยได้ 
� อธิบายบทบาทและหน้าที ของผู้ ร่วมตลาดตราสารหนี �ไทย (อาท ิองค์กรกํากบัดแูลที สําคญั ผู้ ซื �อขายตราสารหนี � ผู้ออก ผู้จดัจําหน่าย / 

ตวัแทนจําหน่าย นกัลงทนุ และสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย) 
3.3  การประเมินมูลค่าตราสารหนี  
       3.3.1  หลกัการประเมินมลูค่าพนัธบตัรรัฐบาลโดยใช้อตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอายุ 
       3.3.2  หลกัการประเมินมลูค่าหุ้นกู้และพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจโดยใช้อตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอายุ (Yield to Maturity : YTM) 
และโดยใช้อตัราผลตอบแทนแบบสปอต 
       3.3.3   หลกัการประเมินมลูค่าตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบอื น  ๆเช่น จ่ายดอกเบี �ยลอยตวั จ่ายดอกเบี �ยแบบ Step Up / Step-Down 

และจ่ายดอกเบี �ยแบบทยอยคืนเงินต้น 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� อธิบายหลกัการพื �นฐานในการคํานวณมลูคา่ของตราสารหนี �ได้ 
� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคํานวณมลูค่าตราสารหนี �โดยการใช้วธีิ Arbitrage Free และวธีิคดิลดด้วยอตัรา

ผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอาย ุ(Yield to Maturity) ได้ 
� คํานวณมลูคา่ของตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบปกต ิ(Normal Bullet bond) โดยใช้วธีิ Arbitrage Free  
� คํานวณมลูคา่ของตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบปกต ิ(Normal Bullet bond) โดยใช้วธีิการคิดลดด้วยอตัรา

ผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอายไุด้ 
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� คํานวณมลูคา่ของตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบอื นๆ (ได้แก่ ตราสารหนี �ที มีการจ่ายคปูองแบบลอยตวั แบบ
ขั �นบนัได และทยอยจ่ายคืนเงินต้น) โดยใช้วธีิ Arbitrage Free  

� คํานวณมลูคา่ของตราสารหนี �ที มีโครงสร้างกระแสเงินสดแบบอื นๆ (ได้แก่ ตราสารหนี �ที มีการจ่ายคปูองแบบลอยตวั แบบ
ขั �นบนัได และทยอยจ่ายคืนเงินต้น) โดยใช้วธีิการคดิลดด้วยอตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอายไุด้ 

� คํานวณและอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างดอกเบี �ยค้างรับ ราคาที ไม่รวมดอกเบี �ยค้างรับ และราคาที รวมดอกเบี �ยค้างรับ  
� อธิบายความแตกตา่งระหวา่งตราสารหนี �ที ไม่มีความเสี ยงด้านความน่าเชื อถือและตราสารหนี �ที มีความเสี ยงด้านความน่าเชื อถือได้ 
� ระบปัุจจยัที มีผลตอ่ส่วนชดเชยความเสี ยงของตราสารหนี �ได้  (อนัดบัความน่าเชื อถือ อายุคงเหลือ สภาพคล่อง และสิทธิแฝง) 
� วเิคราะห์ผลกระทบของสิทธิแฝงเบื �องต้นตอ่ราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี �ได้ (สิทธิที ผู้ออกสามารถไถ่ถอน

คืนได้ก่อนครบกําหนดอาย ุและสิทธิที ให้ผู้ ถือสามารถขายคืนได้ก่อนครบกําหนดอาย)ุ  
3.4  การคํานวณอัตราผลตอบแทนและทฤษฎีโครงสร้างอัตราดอกเบี ย 
       3.4.1  การคํานวณอตัราผลตอบแทนแบบตา่งๆ เช่น 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    ทฤษฎีโครงสร้างอตัราดอกเบี �ย – Pure Expectations / Liquidity / Preferred Habitat / Market Segmentation 
      3.4.5    การคํานวณอตัราดอกเบี �ยแบบฟอร์เวดิ (Forward Rate) 
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: 

� อธิบายและคํานวณอตัราผลตอบแทนแบบตา่ง ๆ ได้แก่  
o อตัราผลตอบแทนที เป็นตวัเงิน (Nominal Yield)  
o อตัราผลตอบแทนจากดอกเบี �ย (Current Yield)  
o อตัราผลตอบแทนเมื อถือจนครบกําหนดอาย ุ(Yield to Maturity)  
o อตัราผลตอบแทนสทุธิ (Total Return Yield)  
o อตัราผลตอบแทนจากหุ้นกู้ประเภทไถ่คืนได้ก่อนกําหนด (Yield to Call) 

� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ (Simple Yield/ Semi – Annual Yield/ Bond 
Equivalent Yield/ Annualized Yield/ Holding Period Yield) 

� คํานวณอตัราผลตอบแทนโดยการแปลงอตัราผลตอบแทนระหว่างรูปแบบตา่งๆ  
� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบของเส้นอตัราผลตอบแทนแบบตา่งๆ ได้แก่  

o แบบปกต ิ(Normal Yield Curve)  
o แบบลาดลง (Inverted Yield Curve) 
o แบบหลงัเขา (Humped Yield Curve)  
o แบบราบ (Flat Yield Curve) 

� อธิบายการเปลี ยนแปลงของเส้นอตัราผลตอบแทนแบบต่างๆ ได้แก่  
o แบบขนาน (Parallel Shift)  
o แบบกระดานหก (Twist Shift)  
o แบบผีเสื �อ (Butterfly) 

� อธิบายทฤษฎีโครงสร้างอตัราดอกเบี �ยแบบต่างๆ ได้แก่  
o ทฤษฎีการคาดหวงัของตลาด (Pure Expectation Theory)  
o ทฤษฎี Liquidity Preference  
o ทฤษฎีการแยกส่วนตลาด (Market Segmentation Hypothesis)  
o ทฤษฎีส่วนตลาดที นิยม (Preferred Habitat Hypothesis) 

� อธิบายและคํานวณอตัราดอกเบี �ย Forward 
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3.5   การวเิคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารหนี  
        3.5.1   ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาตราสารหนี �และอตัราผลตอบแทน 
        3.5.2   ปัจจยัที มีผลกระทบต่อความผนัผวนของราคาตราสารหนี � 
        3.5.3   การคํานวณและประยุกต์ใช้ Duration และ Convexity 
        3.5.4   ความสมัพนัธ์ระหว่าง Duration และ Coupon Rate / Time-to-Maturity / Yield-to-Maturity 
        3.5.5   การคํานวณและประยุกต์ใช้ Price Value of a Basis Point (PVBP or PVO1) 
        3.5.6   การคํานวณและประยุกต์ใช้ Portfolio Duration 
        3.5.7   ข้อจํากดัต่างๆ ของการใช้ Duration และทางเลือกในการวเิคราะห์อื นๆ เช่น Key Rate Duration / Effective Duration 
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี �ประเภทที ไม่มีสิทธิแฝง และประเภทที มีสิทธิแฝง 
� วเิคราะห์ผลกระทบของอตัราการจ่ายดอกเบี �ย (Coupon Rate) อายคุงเหลือของตราสาร หรืออตัราผลตอบแทน ตอ่การ

เปลี ยนแปลงราคาตราสารหนี � 
� อธิบายความหมายของ Duration และ Convexity 
� ระบคุวามแตกตา่งของ Macaulay Duration/ Modified Duration และ Effective Duration 
� คํานวณ Effective Duration และ Duration ของพอร์ตตราสารหนี �  
� คํานวณการเปลี ยนแปลงโดยประมาณของราคาตราสารหนี �และพอร์ตตราสารหนี � 
� อธิบายข้อจํากดัตา่งๆ ของ Duration ได้ 
� คํานวณการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหนี �เมื ออตัราผลตอบแทนเปลี ยนแปลง 1 หน่วย (Price Value of a Basis Point: PVBP) 
� อธิบายวธีิการวดัความผนัผวนของราคาตราสารหนี �แบบต่างๆ ได้แก่  

o การคํานวณมลูค่าตราสารหนี �เมื ออตัราผลตอบแทนเปลี ยนแปลงในระดบัตา่งๆ (Full Valuation)  
o การประมาณโดย Duration และ Convexity  
o การเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหนี �เมื ออตัราผลตอบแทนเปลี ยนแปลง 1 หน่วย 

3.6  การวเิคราะห์ความเสี�ยงด้านเครดิตสําหรับหุ้นกู้ 

      3.6.1  หลกัการวเิคราะห์เครดติโดยใช้ 4C – Capacity to Pay / Collateral / Covenants / Character of Management  

        3.6.2  การวเิคราะห์ความเสี ยงที เกิดจาก Business Risk / Financial Risk  / Corporate Governance Risk 

 3.6.3  อนัดบัความน่าเชื อถือทางเครดติ (Credit Rating) และการวเิคราะห์ Credit Spread 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: 

� ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งความเสี ยงของหุ้นกู้จากการผิดนดัชําระหนี � (Default Risk) และความเสี ยงจากการถกูลด

อนัดบัความน่าเชื อถือ (Downgrade Risk) 

� อธิบายหลกัการพื �นฐานของการวเิคราะห์เครดติด้วย 4 C’s (Character/ Capacity/ Collateral/ Covenants) 
� อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี ยงด้านเครดติและองค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบของ 4 C’s ได้  
� แยกแยะความแตกต่างของความเสี ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี ยงทางการเงิน (Financial Risk) ได้ 

รวมถงึอธิบายผลกระทบของความเสี ยงทางธุรกิจและการเงินตอ่เครดติของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้ 
� อธิบายความหมายของความเสี ยงจากบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Risk) และผลกระทบของความเสี ยงจาก

บรรษัทภิบาลตอ่เครดติของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้ 
� อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี ยงเครดติ (Credit Spread) และอนัดบัความน่าเชื อถือได้  
� อธิบายความหมายของอนัดบัความน่าเชื อถือประเภทต่างๆ ของตราสารหนี � (ความน่าเชื อระดบันานาชาต/ิ สากล 

ระดบัประเทศ ระยะยาว และระยะสั �น) 
� ระบขุ้อมลูและอตัราส่วนทางการเงินที สําคญัในการจดัอนัดบัความน่าเชื อถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื อถือได้ 

 



หลกัสูตรการสอบขึ�นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี�ของ ThaiBMA (ปี 2557) 

2.7  การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) 

       3.7.1   แนวคดิการสร้างตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Asset-Back Securities) 

   3.7.2  โครงสร้างและประเภทของสินทรัพย์ที นํามาใช้สําหรับตราสาร หนี �ที เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

   3.7.3  ความเสี ยงจากการลงทนุในตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ – Interest Rate Risk / Credit Risk /  

      Concentration Risk / Prepayment Risk / Liquidity Risk 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� ระบถุงึแรงจงูใจและประโยชน์ของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตราสารหนี �ที มีกลุ่มของสินทรัพย์เป็นหลกัประกนั ตราสารหนี �ที มีกลุ่มของสินเชื อ

อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั (Asset-backed Security และ Mortgage-backed Security) 
� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างแบบ Pass-through และ Tranching ของตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ได้ 
� ระบคุวามเสี ยงของการลงทนุในตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ได้ (Interest Rate Risk/ Credit Risk/ 

Concentration Risk/ Prepayment Risk/ Liquidity Risk) 
� สรุปข้อแตกตา่งที สําคญัระหวา่งตราสารหนี �ทั วไปและตราสารหนี �ที เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

3.8  ตราสารอนุพันธ์ที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนและซื อขายตราสารหนี  

        3.8.1   โครงสร้างและการประยุกต์ใช้อนพุนัธ์ดอกเบี �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 มีอนพุนัธ์แฝง เช่น Equity Linked Note / Credit Linked Note / Callable Bond / Puttable Bond / Convertible Bond 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้: 

� อธิบายโครงสร้างและคณุลกัษณะเบื �องต้นของอนพุนัธ์ดอกเบี �ยประเภทต่างๆ รวมถงึหลกัการในการนําไปใช้บริหารความเสี ยง
ด้านอตัราดอกเบี �ยของพอร์ตการลงทนุตราสารหนี � ได้แก่ 

o Interest Rate Swap 
o Cross Currency Swap 
o Interest Rate Futures 
o Forward Rate Agreement 
o Bond Futures 

� อธิบายโครงสร้างและคณุลกัษณะเบื �องต้นของอนพุนัธ์เครดติ (Credit Default Swap) รวมถงึหลกัการในการนําไปใช้
บริหารความเสี ยงด้านเครดติของพอร์ตการลงทนุตราสารหนี �ได้  

� อธิบายโครงสร้างและคณุลกัษณะเบื �องต้นตราสารหนี �ที มีอนพุนัธ์แฝงต่างๆ ได้แก่ 
o Equity Linked Note 
o Credit Linked Note 
o Callable Bond 
o Puttable Bond 
o Convertible Bond 

� เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหวา่งการลงทนุในตราสารหนี �ทั วไปและตราสารหนี �ที มีอนพุนัธ์แฝงได้ 
3.9   การบริหารพอร์ตลงทุนตราสารหนี  

    3.9.1  การบริหารแบบตั �งรับ (Passive Portfolio Strategies) 

    3.9.2   การบริหารแบบเชิงรุก (Active Portfolio Strategie) 
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    3.9.3   การประยุกต์ใช้ดชันีตราสารหนี �ในการบริหารพอร์ตลงทนุตราสารหนี �และประเภทของดชันีตราสารหนี �ที เผยแพร่โดย ThaiBMA 

    3.9.4   การวดัผลการดําเนินงานของพอร์ตลงทนุตราสารหนี � (Performance Measurement) และหลกัการทํา Performance Attribution เบื �องต้น 

    3.9.5   ปัจจยัมหภาคที มีผลตอ่ทิศทางอตัราดอกเบี �ยและการลงทนุในตลาดตราสารหนี � 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:  

� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบริหารพอร์ตการลงทนุแบบเชิงรับและเชิงรุกได้ (Passive และ Active Portfolio Management)  
� เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบริหารพอร์ตการลงทนุแบบเชิงรับได้ (Buy and Hold และ Indexing)  
� อธิบายหลกัการและวธีิการวดัผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทนุตราสารหนี �โดยใช้ดชันีตราสารหนี �ที เผยแพร่โดย ThaiBMA 

และดชันีตราสารหนี �อื นๆ ที เหมาะสมได้  
� ระบอุงค์ประกอบของผลตอบแทนเบื �องต้นของพอร์ตการลงทนุตราสารหนี � 
� อธิบายปัจจยัมหภาคที สําคญั (Key Macro Factor) ที มีผลตอ่ทศิทางอตัราดอกเบี �ยและการลงทนุในตราสารหนี �ได้ 

 


