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หลักสูตรความรู้เกียวกับตราสารที มีความซับซ้อน : สัญญาซือขายล่วงหน้ า
1. ตัวเลือกใด ไม่ถกู ต้อง เกีย วกับสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) สัญญาทีกําหนดให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงส่งมอบสินค้าให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงซึงเป็ นผู้ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึงใน
อนาคต โดยมีจาํ นวนและราคาตามทีก าํ หนดในสัญญา
2) สินค้าอ้างอิงต้องเป็ นสินค้าทีม ตี วั ตนเท่านัน เนืองจากต้องมีขนั  ตอนการส่งมอบสินค้าภายหลังครบอายุสญ
ั ญา
3) สัญญาซือ ขายล่วงหน้าเป็ นสัญญาทางการเงินทีม อี ายุจาํ กัด
4) มีการใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมือเทียบกับเงินทีใ ช้ลงทุนโดยตรงในสินค้าอ้างอิง
2. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับตราสารอนุพนั ธ์ กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาฟอร์เวิรด์ และสัญญาฟิ วเจอร์สได้ถูกต้อง
1) สัญญาฟอร์เวิรด์ ซือ ขายในศูนย์กลางซือ ขายทีต งั  ขึน เป็ นทางการ (Exchange) แต่สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ส มักซือ ขายในตลาดที
ไม่เป็ นทางการ (OTC)
2) สัญญาฟอร์เวิรด์ มีลกั ษณะความเป็ นมาตรฐานมากกว่าสัญญาฟิ วเจอร์ส
3) สัญญาฟอร์เวิรด์ มีความเสีย งของคู่สญ
ั ญาสูงกว่าสัญญาฟิ วเจอร์ส
4) สัญ ญาฟอร์เวิร์ด จําเป็ น ต้องปรับ มูล ค่าตามราคาตลาดทุ กสิน วัน (Mark to Market) ในขณะที สัญ ญาฟิ วเจอร์ส ไม่
จําเป็ นต้องปรับมูลค่าตามราคาตลาด
3. ตัวเลือกใด ไม่ถกู ต้อง เกีย วกับประเภทของสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) สัญญาฟอร์เวิรด์ เป็ นสัญญาแบบพันธะผูกพัน
2) สัญญาออปชัน เป็ นสัญญาแบบสิทธิเรียกร้อง (Contingent Claim)
3) สัญญาฟิ วเจอร์ส เป็ นสัญญาแบบสิทธิเรียกร้อง
4) สัญญาสวอป เป็ นสัญญาแบบพันธะผูกพัน
4. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) ใช้บริหารความเสีย งจากราคา
2) ใช้ทาํ กําไรจากการเปลีย นแปลงของราคา
3) ใช้เป็ นเครืองมือสะท้อนราคาของสินค้าอ้างอิงในอนาคต
4) ใช้เป็ นแหล่งระดมทุนสําหรับบริษทั
5. นาย ก. ลงทุนในหุน้ ทีอ ยู่ใน SET 50 ต่อมา นาย ก.คาดการณ์ว่า ราคาหุน้ จะปรับลดลงในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า จึงขายชอร์ต
SET50 Index Futures จากการกระทําดังกล่าว แสดงว่า นาย ก.เป็ นผูล้ งทุนในตลาดสัญญาซือ ขายล่วงหน้าประเภทใด
1) ผูเ้ ก็งกําไร
2) ผูป้ ระกันความเสีย ง
3) ผูค้ า้ กําไร
4) ผูด้ แู ลสภาพคล่อง
6. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) ลักษณะของเป็ นการต่อรองโดยตรงระหว่างผูซ้ อื และผูข้ ายในตลาดทีไ ม่เป็ นทางการ (OTC)
2) สัญญาฟิ วเจอร์ส ถูกออกแบบให้เป็ นสัญญาทีส ามารถตกลงตามความต้องการของคู่สญ
ั ญาได้
3) สัญญาฟิ วเจอร์ส มีความเสีย งตําทีจ ะเกิดการผิดนัดการชําระราคาและส่งมอบของคู่สญ
ั ญา
4) มีสภาพคล่องตําในการซือ ขายเปลีย นมือ
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7. ตัวเลือกใด ไม่ถกู ต้อง เกีย วกับสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) สัญญาฟิ วเจอร์สเป็ นสัญญามาตรฐานทีม กี ารระบุขอ้ กําหนดต่างๆ ไว้ชดั เจน ผูซ้ อื และขายจะต่อรองเพียงราคาทีซ อื ขาย
ล่วงหน้าและจํานวนสัญญาเท่านัน
2) สัญญาฟิ วเจอร์สทีอ า้ งอิงสินค้าเกษตรต้องกําหนดคุณภาพและเกรดสินค้าทีจ ะใช้ในการส่งมอบ หากสินค้าทีส ง่ มอบจริง
มีคุณภาพแตกต่างจากทีก าํ หนดจะมีสตู รปรับราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของสินทรัพย์ทจี ะส่งมอบ
3) สัญญาฟิ วเจอร์ส ไม่มกี ําหนดช่วงการเปลีย นแปลงของราคาสูงสุด สําหรับการซือขายในแต่ละวัน (Dairy Price Limit)
แต่จะขึน กับการต่อรองราคาระหว่างผูซ้ อื และผูข้ ายเป็ นสําคัญ
4) สัญญาฟิ วเจอร์ส สามารถซือ ขายเพือเปลีย นมือในตลาดรองได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากคู่สญ
ั ญาเดิม
8. นายเกษม ขายสัญญาฟิ วเจอร์สของหุน้ สามัญ ABC จํานวน e สัญญา ทีร าคาฟิ วเจอร์ส eff บาทต่อหุน้ สัญญามีอายุ g เดือน
ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับผลตอบแทนและความเสีย งของสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) หากสิน วัน ราคาฟิ วเจอร์สของหุน้ สามัญ ABC เท่ากับ hf บาท นายเกษมจะได้กาํ ไรจากการถือสัญญาฟิ วเจอร์ส
2) หากราคาหุน้ สามัญ ABC ปรับตัวลดลง นายเกษมมีความเสีย งทีจ ะขาดทุนจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์ส
3) หากในวันหมดอายุสญ
ั ญา ราคาของสามัญ ABC เท่ากับ 110 บาท นายเกษมจะมีกาํ ไรจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์ส
4) ทุกตัวเลือกถูกต้อง
h. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับการกําหนดราคาสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) ราคาฟิ วเจอร์สทีเ ป็ นราคายุตธิ รรม จะต้องเป็ นราคาทีท าํ ให้มลู ค่าสุทธิของสัญญา ณ วันทําสัญญา มีมลู ค่าเป็ นบวก จาก
ทัง มุมมองของผูซ้ อื และผูข้ าย
2) ราคาฟอร์เวิรด์ ทีเ ป็ นราคายุตธิ รรม จะต้องเป็ นราคาทีท ําให้มูลค่าสุทธิของสัญญา ณ วันทําสัญญา มีมูลค่าเป็ นลบ จาก
ทัง มุมมองของผูซ้ อื และผูข้ าย
3) ราคาฟิ วเจอร์สทีม สี นิ ทรัพย์อา้ งอิงเหมือนกัน คุณภาพสินค้าเหมือนกัน แม้อายุสญ
ั ญาแตกต่างกัน จะมีราคาฟิ วเจอร์สที
เท่ากัน
4) ณ ดุลยภาพราคา ณ วันส่งมอบ ราคาฟิ วเจอร์สจะมีค่าเท่ากับราคาสินค้าอ้างอิง (Spot price)
ef. ตัวเลือกใดต่อไปนี ไม่ใช่ ปั จจัยในการกําหนดราคาฟิ วเจอร์สของสินค้าโภคภัณฑ์
1) ประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์อา้ งอิง
2) เงินปั นผล
3) ต้นทุนค่าเก็บรักษาสินค้า
4) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
11. ค่าเบสิส (Basis) ของสัญญาฟิ วเจอร์ สของตราสารทางการเงินเมือถึงวันครบกําหนดอายุของสัญญามีคา่ เท่าใด
1) มีคา่ เป็ นบวก
2) มีคา่ เป็ นลบ
3) มีคา่ เท่ากับศูนย์
4) มีคา่ เท่ากับราคาสินค้ าอ้ างอิง
ek. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับเบสิสของสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) เบสิส คือ ผลรวของราคาสัญญาฟิ วเจอร์ส กับราคาสินทรัพย์อา้ งอิง (Spot price)
2) หากราคาสัญญาฟิ วเจอร์สเพิม ขึน มากกว่าราคาสินทรัพย์อา้ งอิง (Spot price) จะทําให้เบสิสกว้างขึน
3) หากอัตราจ่ายเงินปั นผลเพิม ขึน ในขณะทีป ั จจัยอืนคงที จะทําให้เบสิสของสัญญาฟิ วเจอร์สหุน้ สามัญกว้างขึน
4) หากต้นทุนค่าขนส่งและค่าเก็บรักษาลดลง โดยปั จจัยอืนคงที จะทําให้เบสิสของสัญญาฟิ วเจอร์สนิ ค้าเกษตรกว้างขึน
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eg. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับสเปรดของสัญญาฟิ วเจอร์ส
1) Calendar Spread คือ ผลรวมของราคาสัญญาฟิ วเจอร์ส k สัญญา ทีม สี นิ ค้าอ้างอิงประเภทเดียวกัน แต่แตกต่างทีว นั
หมดอายุ
2) Bull Spread จะใช้เมือคาดการณ์ว่าราคาสัญญาฟิ วเจอร์สเดือนส่งมอบใกล้จะมีราคาสูงขึน โดยเปรียบเทียบกับเดือนส่ง
มอบไกล
3) การสร้างสเปรดจะต้องมีสถานะบนสัญญาฟิ วเจอร์สอย่างน้อย k สถานะ โดยสถานะซือ สัญญาฟิ วเจอร์สหนึงพร้อมกับ
สถานะขายสัญญาฟิ วเจอร์สอีกสัญญาหนึง
4) ถูกทุกตัวเลือก
el. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับการประยุกต์ใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์ส
1) การสร้างผลกําไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็ นการใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สเพือการถัวความเสีย ง (Hedging)
2) การสร้างผลกําไรจากการเปิ ดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็ นการใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สเพือการเก็งกําไร (Speculation)
3) การสร้างผลกําไรโดยปราศจากความเสีย ง เป็ นการใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สเพือการถัวความเสีย ง (Hedging)
4) ถูกทุกตัวเลือก
en. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับการใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สเพือถัวความเสีย งจากการลงทุน
1) วัตถุประสงค์หลักในการถัวความเสีย งคือเพือให้ได้ผลตอบแทนทีส งู สุด
2) นักลงทุนทีซ อื หุน้ สามัญและมีความกังวลว่าราคาจะปรับลดลง จะถัวความเสีย งด้วยการ Short Single Stock Futures
3) Beta เป็ นเครืองชีว ดั ความเสีย งทีเ ป็ นไม่เป็ นระบบ
4) Partial hedge คือ การกําจัดความเสีย งเฉพาะความเสีย งด้วยการผิดนัดการชําระราคาและส่งมอบ
ep. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับการใช้สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สเพือเก็งกําไร
1) หากคาดการณ์ว่าราคาทองคําจะลดลงในอนาคต นักลงทุนจะเก็งกําไรโดยการ Long Gold Futures
2) หากเบสิส หมีแนวโน้มกว้างขึน ต่อเนือง นักลงทุนจะเก็งกําไรโดยการซือ สัญญาฟิ วเจอร์สเดือนไกล พร้อมกับขายสัญญา
ฟิ วเจอร์สเดือนใกล้
3) การลงทุน สเปรด และ เบสิส จะมุ่งเน้นเก็งกําไรทิศทางราคา (Directional Bet) เป็ นสําคัญ
4) หากคาดการณ์ว่า ราคาหุน้ สามัญจะปรับตัวขึน ต่อเนือง นักลงทุนจะเก็งกําไรโดยการ Long Gold Futures
er. ตัวเลือกใดต่อไปนีถูกต้องเกีย วกับสัญญาออปชัน
1) คอลออปชัน เป็ นสัญญาทีใ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ในการซือ สินค้าอ้างอิง ณ ราคาตลาด
2) พุทออปชัน เป็ นสัญญาทีใ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ในการซือ สินค้าอ้างอิง ณ ราคาใช้สทิ ธิ
3) ผูซ้ อื พุทออปชัน ต้องเสียค่าพรีเมียมให้ผขู้ าย คอลออปชัน
4) ผูซ้ อื คอลออปชัน ต้องเสียค่าพรีเมียมให้ผขู้ าย คอลออปชัน
es. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับสัญญาออปชัน หากราคาสินทรัพย์อา้ งอิง (Spot) สูงกว่าราคาใช้สทิ ธิ (Exercise price)
1) ผูซ้ อื คอลออปชัน อยู่ในสถานะได้ประโยชน์
2) ผูซ้ อื พุทออปชัน อยูใ่ นสถานะได้ประโยชน์
3) ผูซ้ อื พุทออปชัน จะมี Intrinsic Value มากกว่าศูนย์
4) ผูซ้ อื คอลออปชัน จะมี Intrinsic Value เท่ากับศูนย์
eh. ปั จจัยใดมีผลทําให้ราคาคอลออปชัน บนหุน้ สามัญ ปรับตัวเพิม ขึน หากกําหนดให้ปัจจัยอืน คงที
1) ราคาหุน้ สามัญลดลง
2) อายุคงเหลือของสัญญาออปชัน ลดลง
3) ความผันผวนของราคาหุน้ สามัญ ลดลง
4) อัตราการจ่ายเงินปั นผล ลดลง
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kf. ปั จจัยตามตัวเลือกใด ไม่เกียวข้อง กับการคิดมูลค่าของออปชัน
1)
2)
3)
4)

ราคาใช้สทิ ธิ
ความผันผวนของราคาสินทรัพย์อา้ งอิง
ระยะเวลาใช้สทิ ธิ
ระดับการยอมรับความเสีย งของผูล้ งทุน

ke. นักลงทุนซือ สัญญาฟิ วเจอร์สหุน้ สามัญ ABC (Long Single Stock Futures) จํานวน e สัญญา ทีร าคา 10f บาทต่อสัญญา หาก
ณ สิน วัน ราคาสัญญาฟิ วเจอร์สอยู่ที hp บาทต่อสัญญา นักลงทุนต้องวางหลักประกันเพิม เท่ากับเท่าใด
โดย กําหนดสัญญาฟิ วเจอร์สเท่ากับ e สัญญา มีขนาด e,fff หุน้
หลักประกันขัน ต้นเท่ากับ 10,000 บาท และหลักประกันขัน ตําเท่ากับ = 7,000 บาท
1) l บาท
2) e,000 บาท
3) l,000 บาท
4) ไม่ตอ้ งเพิม หลักประกันเนืองจากมีเพียงพอ
kk. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับการชําระราคาและส่งมอบ
1) นาย ก. ต้องการปิ ดฐานะ Long GFZ18 (Gold Futures) โดยการ Short GFH18
2) นาย ข. เปิ ด Short GFZ18 (Gold Futures) และต้องการชําระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement) โดยการส่งมอบ
ทองคําให้กบั คู่สญ
ั ญาทีช าํ ระราคาด้วยเงินสด ในวันหมดอายุสญ
ั ญา
3) นาย ค. เปิ ด Short RSS3Z18 (Rubber Futures) ต้องการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) โดยการส่งมอบ
ยางแผ่นรมควันชัน g ณ คลังสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ในวันหมดอายุสญ
ั ญา
4) ถูกทุกตัวเลือก
kg. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับแนวปฏิบตั ใิ นการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตราสารทุนและสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) ลูกค้ารายใหญ่ทที าํ การซือ ขายบ่อย จะได้รบั ความสําคัญเป็ นลําดับแรกเสมอในการส่งคําสังซื
 อ /ขาย
2) ลูกค้าทีม าจากตระกูลใหญ่ไม่จาํ เป็ นขอหลักฐานแหล่งทีม าของรายได้ เพราะเป็ นทีท ราบโดยทัวกั
 น
3) ลูกค้ารายใหญ่พเิ ศษทีแ สดงเจตนาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน ไม่จาํ เป็ นต้องประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
4) ถูกทุกตัวเลือก
kl. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) SET50 เป็ นชือย่อสัญญา ของ ดัชนี SET50 Index Futures
2) S50P เป็ นชือย่อสัญญาของดัชนี SET50 Index Put Options
3) GFM18 แทนสัญลักษณ์ สัญญาฟิ วเจอร์สทองคําส่งมอบเดือนมีนาคม kfes
4) GFM18 มีการส่งมอบทองคําจริง ณ วันหมดอายุสญ
ั ญา
kn. ตัวเลือกใดถูกต้องเกีย วกับสัญญาซือ ขายล่วงหน้า
1) ราคาทีใ ช้ชาํ ระ Single Stock Index Futures คํานวณจากค่าเฉลีย ถ่วงนําหนักการซือ ขายของหุน้ อ้างอิงของ Stock
Futures ในช่วง 15 นาที สุดท้ายและ ณ เวลาปิ ดทําการของหุน้ อ้างอิงในวันซือ ขายวันสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 2
ตําแหน่ง
2) ดัชนี SET50 Index Futures ใช้การชําระราคาด้วยการส่งมอบสินค้าจริง
3) วิธกี ารส่งมอบและชําระราคา Currency Futures เมือครบอายุสญ
ั ญา ใช้การชําระราคาเป็ นเงินสด ด้วยเงินตรา
ต่างประเทศ
4) Single Stock Futures ใช้การชําระราคาด้วยการส่งมอบหุน้ สามัญ

