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หลกัสตูรความรู้เกี�ยวกบัตราสารที�มีความซบัซ้อน : สญัญาซื�อขายล่วงหน้า  
 

1.   ตวัเลอืกใด ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหน้า  
1) สญัญาที�กําหนดให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งส่งมอบสนิค้าให้ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งซึ�งเป็นผู้ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ�งใน

อนาคต โดยมจีาํนวนและราคาตามที�กาํหนดในสญัญา   
2) สนิคา้อา้งองิตอ้งเป็นสนิคา้ที�มตีวัตนเท่านั �น เนื�องจากตอ้งมขี ั �นตอนการสง่มอบสนิคา้ภายหลงัครบอายุสญัญา  
3) สญัญาซื�อขายล่วงหน้าเป็นสญัญาทางการเงนิที�มอีายุจาํกดั   
4) มกีารใชเ้งนิลงทุนน้อยกว่าเมื�อเทยีบกบัเงนิที�ใชล้งทุนโดยตรงในสนิคา้อา้งองิ 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย สินค้าอ้างอิง เป็นได้ทั �งสินค้าที�มีตัวตน และตัวแปรต่างๆ เช่น ดัชนีการเงิน อัตรา

ดอกเบี�ย  ซึ�งตวัแปรต่างๆ ไม่จําเป็นต้องส่งมอบสนิคา้ (Physical delivery) แต่จะใชก้าร
ชาํระสว่นต่างเงนิสด (Cash settlement) แทน 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 1-2 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายลกัษณะพื�นฐานที�สาํคญัของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

 
 

2.  ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัตราสารอนุพนัธ ์กล่าวถงึความแตกต่างระหว่างสญัญาฟอรเ์วริด์ และสญัญาฟิวเจอรส์ไดถู้กตอ้ง 
1) สญัญาฟอรเ์วริด์ ซื�อขายในศนูยก์ลางซื�อขายที�ตั �งขึ�นเป็นทางการ (Exchange) แต่สญัญาฟิวเจอรส์ มกัซื�อขายในตลาดที�

ไม่เป็นทางการ (OTC)   
2) สญัญาฟอรเ์วริด์ มลีกัษณะความเป็นมาตรฐานมากกว่าสญัญาฟิวเจอรส์  
3) สญัญาฟอรเ์วริด์ มคีวามเสี�ยงของคู่สญัญาสงูกว่าสญัญาฟิวเจอรส์   
4) สญัญาฟอร์เวิร์ด จําเป็นต้องปรบัมูลค่าตามราคาตลาดทุกสิ�นวนั (Mark to Market) ในขณะที� สญัญาฟิวเจอร์ส ไม่

จาํเป็นตอ้งปรบัมลูค่าตามราคาตลาด 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ตัวเลอืก ] ผิด  การซื�อขายสญัญาฟิวเจอร์ส ซื�อขายในศูนย์ซื�อขาย [Exchange]  แต่

สญัญาฟอรเ์วริด์ เกดิจากการทําสญัญาตามความต้องการของคู่สญัญา 
จงึซื�อขายในตลาดต่อรอง ไม่เป็นทางการ (OTC)   

ตวัเลอืก ` ผดิ  สญัญาฟิวเจอรส์มคีวามเป็นมาตรฐาน มกีารกาํหนดรปูแบบสญัญา 
[contract specification] ทุกสญัญาเหมอืนกนัหมด แต่สญัญาฟอรเ์วริด์ 
สามารถตกลงตามความตอ้งการของคู่สญัญา [customized contract] 

ตวัเลอืก e ถูก  สญัญาฟอรเ์วริด์ เป็นการทาํสญัญากนัเองระหว่างนกัลงทุน จงึมคีวาม
เสี�ยงคู่ของสญัญาสงูกว่าสญัญาฟิวเจอรส์  ซึ�งสาํนกัหกับญัชเีป็น
คู่สญัญาจงึไมม่คีวามเสี�ยงในการผดินดัชาํระหนี� 

ตวัเลอืก f ผดิ  สญัญาฟิวเจอรส์ ตอ้งมกีารปรบัมลูค่าทุกสิ�นวนัทาํการ ในขณะที�สญัญา
ฟิวเจอรส์ มกีารชาํระและสง่มอบครั �งเดยีวในวนัครบกาํหนดสญัญา 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 3-6 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายลกัษณะ และจาํแนกประเภทของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแบบพนัธะผกูพนัและ

แบบสทิธเิรยีกรอ้ง 
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3. ตวัเลอืกใด ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัประเภทของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
1) สญัญาฟอรเ์วริด์ เป็นสญัญาแบบพนัธะผกูพนั  
2) สญัญาออปชนั เป็นสญัญาแบบสทิธเิรยีกรอ้ง (Contingent Claim) 
3) สญัญาฟิวเจอรส์ เป็นสญัญาแบบสทิธเิรยีกรอ้ง  
4) สญัญาสวอป เป็นสญัญาแบบพนัธะผกูพนั 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย สญัญาฟอรเ์วริด์ สญัญาฟิวเจอรส์ และสญัญาสวอป เป็นสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแบบ

พนัธะผกูพนั สว่นสญัญาออปชนัเป็นสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแบบสทิธเิรยีกรอ้ง 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 13 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
 
 

4.   ตวัเลอืกใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
1) ใชบ้รหิารความเสี�ยงจากราคา  
2) ใชท้าํกาํไรจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 
3) ใชเ้ป็นเครื�องมอืสะทอ้นราคาของสนิคา้อา้งองิในอนาคต 
4) ใชเ้ป็นแหล่งระดมทุนสาํหรบับรษิทั 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 4 
คาํอธิบายเฉลย สญัญาซื�อขายล่วงหน้าไม่ใช่แหล่งระดมทุนของบรษิทั 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 35-37 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายประโยชน์ ความเสี�ยง และขอ้ควรระวงัของการใชส้ญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
 

5.     นาย ก. ลงทุนในหุน้ที�อยูใ่น SET 50 ต่อมา นาย ก.คาดการณ์ว่า ราคาหุน้จะปรบัลดลงในอกี 2-3 เดอืนขา้งหน้า จงึขายชอรต์ 
SET50 Index Futures จากการกระทาํดงักล่าว แสดงวา่ นาย ก.เป็นผูล้งทุนในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าประเภทใด 
1) ผูเ้กง็กาํไร 
2) ผูป้ระกนัความเสี�ยง 
3) ผูค้า้กาํไร 
4) ผูด้แูลสภาพคล่อง 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย นาย ก. เป็นผูป้ระกนัความเสี�ยง โดยการขายชอรต์ SET50 Index Futures เพื�อนํากาํไร 

(ขาดทุน) จาก SET50 Index Futures ไปหกัลา้งกบัขาดทุน (กําไร) จากหุ้นใน SET50 
ที�ถอือยู่ 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 58-59 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
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6.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัสญัญาฟิวเจอรส์ 
1) ลกัษณะของเป็นการต่อรองโดยตรงระหว่างผูซ้ื�อและผูข้ายในตลาดที�ไม่เป็นทางการ (OTC)   
2) สญัญาฟิวเจอรส์ ถูกออกแบบใหเ้ป็นสญัญาที�สามารถตกลงตามความตอ้งการของคู่สญัญาได ้  
3) สญัญาฟิวเจอรส์ มคีวามเสี�ยงตํ�าที�จะเกดิการผดินดัการชาํระราคาและสง่มอบของคู่สญัญา  
4) มสีภาพคล่องตํ�าในการซื�อขายเปลี�ยนมอื 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ สญัญาฟิวเจอรส์ ซื�อขายในศนูยซ์ื�อขาย [Exchange]    

ตวัเลอืก ` ผิด สญัญาฟิวเจอร์ส ถูกออกแบบให้เป็นสญัญามาตรฐานในขณะที�สญัญา
ฟอรเ์วริด์ สามารถตกลงตามความต้องการของคู่สญัญา [customized 
contract] 

ตวัเลอืก e ถูก  สญัญาฟิวเจอรส์ มสีาํนกัหกับญัชเีป็นตวักลางในการจดัการ [Clearing 
House] เป็นคู่สญัญาจงึไมม่คีวามกงัวลการผดินดั การชาํระราคาและ
สง่มอบของคู่สญัญา  

ตวัเลอืก f ผดิ  สญัญาฟิวเจอรส์มสีภาพคล่องสงู เนื�องจากสามารถทาํการซื�อขาย
เปลี�ยนมอืในตลาดรองไดโ้ดยสะดวก 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� q2-67 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  งา่ย 
LOS อธบิายลกัษณะที�สาํคญัต่างๆ ของสญัญาฟิวเจอรส์ 
 
7.   ตวัเลอืกใด ไม่ถกูต้อง เกี�ยวกบัสญัญาฟิวเจอรส์ 

1) สญัญาฟิวเจอรส์เป็นสญัญามาตรฐานที�มกีารระบุขอ้กาํหนดต่างๆ ไวช้ดัเจน ผูซ้ื�อและขายจะต่อรองเพยีงราคาที�ซื�อขาย
ล่วงหน้าและจาํนวนสญัญาเท่านั �น  

2) สญัญาฟิวเจอรส์ที�อา้งองิสนิคา้เกษตรตอ้งกาํหนดคุณภาพและเกรดสนิคา้ที�จะใชใ้นการส่งมอบ หากสนิคา้ที�สง่มอบจรงิ
มคุีณภาพแตกต่างจากที�กาํหนดจะมสีตูรปรบัราคาใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพของสนิทรพัยท์ี�จะสง่มอบ 

3) สญัญาฟิวเจอรส์ ไม่มกีําหนดช่วงการเปลี�ยนแปลงของราคาสูงสุด สาํหรบัการซื�อขายในแต่ละวนั (Dairy Price Limit)  
แต่จะขึ�นกบัการต่อรองราคาระหว่างผูซ้ื�อและผูข้ายเป็นสาํคญั 

4) สญัญาฟิวเจอรส์ สามารถซื�อขายเพื�อเปลี�ยนมอืในตลาดรองได ้โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคู่สญัญาเดมิ 
 

เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย สญัญาฟิวเจอร์ส มีการกําหนดช่วงการเปลี�ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวนั  (Daily 

Price Limit) ขึ�นกบัประเภทสนิคา้ตามประกาศของตลาดอนุพนัธ ์  
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� q`-qt 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
 
8.   นายเกษม ขายสญัญาฟิวเจอรส์ของหุน้สามญั ABC จาํนวน ] สญัญา ที�ราคาฟิวเจอรส์ ]ww บาทต่อหุน้ สญัญามอีายุ e เดอืน 

ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัผลตอบแทนและความเสี�ยงของสญัญาฟิวเจอรส์ 
1) หากสิ�นวนั ราคาฟิวเจอรส์ของหุน้สามญั ABC เท่ากบั xw บาท นายเกษมจะไดก้าํไรจากการถอืสญัญาฟิวเจอรส์    
2) หากราคาหุน้สามญั ABC ปรบัตวัลดลง นายเกษมมคีวามเสี�ยงที�จะขาดทุนจากการขายสญัญาฟิวเจอรส์    
3) หากในวนัหมดอายุสญัญา ราคาของสามญั ABC เท่ากบั 110 บาท นายเกษมจะมกีาํไรจากการขายสญัญาฟิวเจอรส์ 
4) ทุกตวัเลอืกถูกตอ้ง 
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เฉลย ตวัเลอืกที� 1 
คาํอธิบายเฉลย นายเกษม ขายสญัญาฟิวเจอรส์ (Short Futures) ที�ราคา ]ww บาท/หุน้ 

ตวัเลอืก ] ถูก  หากสิ�นวนั ราคาฟิวเจอรส์ของหุน้สามญั ABC เท่ากบั xw บาท/หุน้  
ผลตอบแทน =  ขาย(]ww)  – ซื�อ(xw)   =  +10 บาท /หุน้ 
ดงันั �น นายเกษมมกีาํไรจากการขายสญัญาฟิวเจอรส์ ]w บาท/หุน้ 

ตวัเลอืก ` ผดิ  หากราคาหุน้สามญั ABC ปรบัตวัลดลง  ราคาฟิวเจอรส์ มแีนวโน้มลดลง 
นายเกษม ขายสญัญาฟิวเจอรส์ ดงันั �นจะมกีาํไร 

ตวัเลอืก e ผดิ  หากในวนัหมดอายุสญัญา ราคาหุน้สามญั ABC เท่ากบั 110 บาท   
ผลตอบแทน = ขาย(]ww)  – ซื�อ(]]w)  =  -10 บาท /หุน้ 
นายเกษมขาดทุนจากการขายสญัญาฟิวเจอรส์ -]w บาท/หุน้ 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� q}-tw 

ประเภทข้อสอบ คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS คาํนวณผลตอบแทนจากฐานะซื�อ (Long) และฐานะขาย (Short) ในสญัญาฟิวเจอรส์ 

 
x.   ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัการกาํหนดราคาสญัญาฟิวเจอรส์ 

1) ราคาฟิวเจอรส์ที�เป็นราคายุตธิรรม จะตอ้งเป็นราคาที�ทาํใหม้ลูค่าสทุธขิองสญัญา ณ วนัทําสญัญา มมีลูค่าเป็นบวก จาก
ทั �งมุมมองของผูซ้ื�อและผูข้าย  

2) ราคาฟอรเ์วริด์ที�เป็นราคายุตธิรรม จะต้องเป็นราคาที�ทําใหมู้ลค่าสุทธขิองสญัญา ณ วนัทําสญัญา มมีูลค่าเป็นลบ จาก
ทั �งมุมมองของผูซ้ื�อและผูข้าย  

3) ราคาฟิวเจอรส์ที�มสีนิทรพัยอ์า้งองิเหมอืนกนั คุณภาพสนิคา้เหมอืนกนั แมอ้ายุสญัญาแตกต่างกนั จะมรีาคาฟิวเจอรส์ที�
เท่ากนั   

4) ณ ดุลยภาพราคา ณ วนัสง่มอบ ราคาฟิวเจอรส์จะมค่ีาเท่ากบัราคาสนิคา้อา้งองิ (Spot price)  
 
เฉลย ตวัเลอืกที� 4 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  ราคาฟิวเจอรส์ที�เป็นราคายุติธรรม จะต้องเป็นราคาที�ทําให้มูลค่าสุทธิ

ของสญัญา ณ วนัทําสญัญา มมีูลค่าเป็นศูนย์ จากทั �งมุมมองของผู้ซื�อ
และผูข้าย  

ตวัเลอืก ` ผดิ  ราคาฟอรเ์วริด์เป็นราคายุตธิรรม จะตอ้งเป็นราคาที�ทาํใหมู้ลค่าสทุธขิอง
สญัญา ณ วนัทําสญัญา มมีูลค่าเป็นศูนย ์จากทั �งมุมมองของผู้ซื�อและ
ผูข้าย  

ตวัเลอืก e ผดิ  ราคาฟิวเจอรส์ที�มอีายุสญัญาแตกต่างกนั จะมรีาคาฟิวเจอรส์แตกต่าง
กนัตามเดอืนส่งมอบ  เพราะอายุสญัญาเป็นปัจจยัหนึ�งในการกําหนด
ราคาฟิวเจอรส์ 

ตวัเลอืก f ถูก  ณ ดุลยภาพราคา ณ วนัส่งมอบ จะไม่มโีอกาสทํากาํไรจากการทาํอาบทิ
ราจ เป็นการบรรจบกนัของราคา ราคาฟิวเจอร์สจะมีค่าเท่ากบัราคา
สนิคา้อา้งองิ (Spot price)  

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� tw-t` 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง . 
LOS อธบิายแนวคดิในการกาํหนดราคาสญัญาฟิวเจอรส์ตามหลกัการบรรจบกนัของราคา 

และแบบจาํลองตน้ทุนการถอืครอง (Cost of carry) 
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]w.    ตวัเลอืกใดต่อไปนี� ไม่ใช่ ปัจจยัในการกาํหนดราคาฟิวเจอรส์ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
1) ประโยชน์จากการถอืครองสนิทรพัยอ์า้งองิ  
2) เงนิปันผล 
3) ตน้ทุนค่าเกบ็รกัษาสนิคา้ 
4) ตน้ทุนค่าขนสง่สนิคา้ 

เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย เงนิปันผลไม่ใช่ปัจจยัในการกาํหนดราคาฟิวเจอรส์ของสนิคา้โภคภณัฑ ์แต่เป็นปัจจยัใน

การกาํหนดราคาฟิวเจอรส์ของหุน้สามญั 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� tw-t` 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายแนวคดิการกาํหนดราคาสญัญาฟิวเจอรส์ เมื�อมปีระโยชน์ที�ไดร้บัจากการถอืครอง

สนิทรพัย ์
 

11. คา่เบสิส (Basis) ของสญัญาฟิวเจอร์สของตราสารทางการเงินเมื�อถึงวนัครบกําหนดอายขุองสญัญามีคา่เท่าใด 

1) มีคา่เป็นบวก  

2) มีคา่เป็นลบ 

3) มีคา่เทา่กบัศนูย์ 

4) มีคา่เทา่กบัราคาสินค้าอ้างอิง 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย Basis = F - S  

เนื�องจากการบรรจบของราคาระหว่างราคาสญัญาฟิวเจอรส์และราคาปัจจบุนัเมื�อถงึวนั
ครบกาํหนดอายขุองสญัญาฟิวเจอรส์ ดงันั �นค่าเบสสิจงึมคี่าเท่ากบัศนูยเ์มื�อถงึวนัครบ
กาํหนดอายุของสญัญาฟิวเจอรส์ 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� x` 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายความหมายของเบสสิ (Basis) และ สเปรด (Spread) ของสญัญาฟิวเจอรส์ 

 
]`.    ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัเบสสิของสญัญาฟิวเจอรส์ 

1) เบสสิ คอื ผลรวของราคาสญัญาฟิวเจอรส์ กบัราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ (Spot price) 
2) หากราคาสญัญาฟิวเจอรส์เพิ�มขึ�นมากกว่าราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ (Spot price) จะทาํใหเ้บสสิกวา้งขึ�น  
3) หากอตัราจ่ายเงนิปันผลเพิ�มขึ�น ในขณะที�ปัจจยัอื�นคงที�  จะทาํใหเ้บสสิของสญัญาฟิวเจอรส์หุน้สามญักวา้งขึ�น  
4) หากตน้ทุนค่าขนสง่และค่าเกบ็รกัษาลดลง โดยปัจจยัอื�นคงที�  จะทาํใหเ้บสสิของสญัญาฟิวเจอรส์นิคา้เกษตรกวา้งขึ�น  

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ   เบสสิ คอื ผลต่างระหว่างราคาสญัญาฟิวเจอรส์ กบัราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ 

(Spot price) หรอื Basis  = F1(0,T)- S0 
ตวัเลอืก ` ถูก   หากราคาสญัญาฟิวเจอรส์ F1(0,T) เพิ�มขึ�นมากกวา่ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ 

S0  จะทาํให ้ผลต่างระหว่างราคาฟิวเจอรส์ กบัราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ
เพิ�มขึ�น สง่ผลใหเ้บสสิกวา้งขึ�น  

ตวัเลอืก e ผดิ   หากอตัราจ่ายเงนิปันผล (Y)เพิ�มขึ�น ในขณะที�ปัจจยัอื�นคงที� ราคา
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สญัญาฟิวเจอรส์จะลดลง F= S+C-Y   สง่ผลทาํใหเ้บสสิของสญัญาฟิว
เจอรส์หุน้สามญัแคบลง  

ตวัเลอืก f ผดิ  หากค่าขนสง่และค่าเกบ็รกัษา(C)ลดลง ในขณะที�ปัจจยัอื�นคงที� ราคา
สญัญาฟิวเจอรส์จะลดลง F= S+C-Y   สง่ผลทาํใหเ้บสสิของสญัญาฟิว
เจอรส์สนิคา้เกษตรแคบลง 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 90 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายความหมายของเบสสิ (Basis) และ สเปรด (Spread) ของสญัญาฟิวเจอรส์ 
 
]e.    ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัสเปรดของสญัญาฟิวเจอรส์ 

1) Calendar Spread คอื ผลรวมของราคาสญัญาฟิวเจอรส์  ` สญัญา ที�มสีนิคา้อา้งองิประเภทเดยีวกนั แต่แตกต่างที�วนั
หมดอาย ุ

2) Bull Spread จะใชเ้มื�อคาดการณ์ว่าราคาสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนสง่มอบใกลจ้ะมรีาคาสงูขึ�น โดยเปรยีบเทยีบกบัเดอืนสง่
มอบไกล 

3) การสรา้งสเปรดจะตอ้งมสีถานะบนสญัญาฟิวเจอรส์อย่างน้อย ` สถานะ โดยสถานะซื�อสญัญาฟิวเจอรส์หนึ�งพรอ้มกบั
สถานะขายสญัญาฟิวเจอรส์อกีสญัญาหนึ�ง 

4) ถูกทุกตวัเลอืก 
 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  Calendar Spread คอื ผลต่างระหว่างราคาสญัญาฟิวเจอรส์  ` สญัญา 

ที�มสีนิคา้อา้งองิประเภทเดยีวกนั แต่แตกต่างที�วนัหมดอาย ุ 
Spread = F2- F1  

ตวัเลอืก ` ผดิ  Bull Spread คอื สเปรดขาขึ�น จะใชเ้มื�อคาดการณ์ว่าราคาฟิวเจอร์
สเดอืนสง่มอบไกลจะมรีาคาสงูขึ�นโดยเปรยีบเทยีบกบัเดอืนสง่มอบใกล ้

ตวัเลอืก e ถูก  การสรา้งสเปรด จะตอ้งมสีถานะบนสญัญาฟิวเจอรส์อย่างน้อย ` สถานะ 
โดยสถานะซื�อสญัญาฟิวเจอรส์หนึ�งพรอ้มกบัสถานะขายสญัญาฟิวเจอร์
สอกีสญัญาหนึ�ง 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 91-92 

ประเภทข้อสอบ 
LOS 

ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
อธบิายกลยุทธเ์พื�อเกง็กาํไรกบัสญัญาฟิวเจอรส์ประเภทต่างๆ 

 
]f.  ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการประยุกตใ์ชส้ญัญาฟิวเจอรส์ 

1) การสรา้งผลกาํไรจากทศิทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื�อการถวัความเสี�ยง (Hedging)  
2) การสรา้งผลกาํไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื�อการเกง็กาํไร (Speculation)  
3) การสรา้งผลกาํไรโดยปราศจากความเสี�ยง เป็นการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื�อการถวัความเสี�ยง (Hedging) 
4) ถูกทุกตวัเลอืก 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  การสรา้งผลกาํไรจากทศิทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใชส้ญัญา

ฟิวเจอรส์เพื�อการเกง็กาํไร (Speculation)   
ตวัเลอืก ` ถูก  การสรา้งผลกาํไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้

สญัญาฟิวเจอรส์เพื�อการเกง็กาํไร (Speculation)  
ตวัเลอืก e ผดิ  การสรา้งผลกาํไรโดยปราศจากความเสี�ยง เป็นการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์
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เพื�อการลงทุนแบบอาบทิราจ  (Arbitrage)  
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 94 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายกลยุทธเ์พื�อถงึความเสี�ยง เพื�อเกง็กาํไร และเพื�อการทาํอาบทิราจ กบัสญัญาฟิว

เจอรส์ประเภทต่างๆ 

 
]�.  ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื�อถวัความเสี�ยงจากการลงทุน  

1) วตัถุประสงคห์ลกัในการถวัความเสี�ยงคอืเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�สงูสดุ  
2) นกัลงทุนที�ซื�อหุน้สามญัและมคีวามกงัวลว่าราคาจะปรบัลดลง จะถวัความเสี�ยงดว้ยการ Short Single Stock Futures   
3) Beta เป็นเครื�องชี�วดัความเสี�ยงที�เป็นไม่เป็นระบบ  
4) Partial hedge คอื การกาํจดัความเสี�ยงเฉพาะความเสี�ยงดว้ยการผดินดัการชาํระราคาและสง่มอบ 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  วตัถุประสงคห์ลกัในการถวัความเสี�ยงคอืเพื�อบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยูใ่น

ระดบัที�ยอมรบัได ้ 
ตวัเลอืก ` ถูก   นกัลงทุนที�ซื�อหุน้สามญัและมคีวามกงัวลว่าราคาจะปรบัลดลง จะถวั

ความเสี�ยงดว้ยการ Short Single Stock Futures   ซึ�งจะทาํใหเ้กดิการ
หกัลา้งของราคา Spot กบั ราคาฟิวเจอรส์ ทาํใหค้วามเสี�ยงโดยรวม
ลดลง 

ตวัเลอืก e ผดิ  Beta เป็นเครื�องชี�วดัความเสี�ยงที�เป็นระบบ  
ตวัเลอืก f ผดิ  Partial hedge คอื การกาํจดัความเสี�ยงดา้นราคา โดยดาํรงสถานะการ 

Hedge เพยีงบางสว่นของมลูค่าหลกัทรพัยท์ั �งหมด 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 97-100 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายกลยุทธเ์พื�อถงึความเสี�ยงกบัสญัญาฟิวเจอรส์ประเภทต่างๆ 

 
 
 
]q.   ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการใชส้ญัญาฟิวเจอรส์เพื�อเกง็กาํไร 

1) หากคาดการณ์ว่าราคาทองคาํจะลดลงในอนาคต นกัลงทุนจะเกง็กาํไรโดยการ Long Gold Futures  
2) หากเบสสิ หมแีนวโน้มกวา้งขึ�นต่อเนื�อง นกัลงทุนจะเกง็กาํไรโดยการซื�อสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนไกล พรอ้มกบัขายสญัญา

ฟิวเจอรส์เดอืนใกล ้ 
3) การลงทุน สเปรด และ เบสสิ จะมุ่งเน้นเกง็กาํไรทศิทางราคา (Directional Bet) เป็นสาํคญั 
4) หากคาดการณ์ว่า ราคาหุน้สามญัจะปรบัตวัขึ�นต่อเนื�อง นกัลงทนุจะเกง็กาํไรโดยการ Long Gold Futures  
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เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  หากคาดการณ์วา่ ราคาทองคาํจะลดลง นกัลงทุนควรเกง็กาํไรโดยการ 

Short Gold Futures  
ตวัเลอืก ` ถูก  หากเบสสิ มแีนวโน้มกวา้งขึ�นต่อเนื�อง นกัลงทุนควรเกง็กาํไร โดยการซื�อ

สญัญาฟิวเจอรเ์ดอืนไกล พรอ้มขายสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนใกล ้ โดยนกั
ลงทุนจะไดก้าํไรจากการปรบัตวัสงูขึ�นของสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนไกลที�
ปรบัตวัสงูขึ�นกว่า การปรบัตวัสงูขึ�นของสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนใกลท้ี�ผู้
ลงทุนขายล่วงหน้าไป 

ตวัเลอืก e ผดิ  การลงทุน สเปรด และ เบสสิ จะไม่สนใจทศิทางราคา แต่สนใจการ
เปลี�ยนแปลงที�ไม่เท่ากนัของแต่ละตลาดและ/หรอื เดอืนสง่มอบที�
ต่างกนั 

ตวัเลอืก f ผดิ  หากคาดการณ์วา่ราคาหุน้สามญัจะปรบัตวัขึ�นต่อเนื�อง นกัลงทุนควรเกง็
กาํไรโดยการ Long Stock Futures ไมใ่ช่ Long Gold Futures  

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 101-104 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายกลยุทธเ์พื�อเกง็กาํไรกบัสญัญาฟิวเจอรส์ประเภทต่างๆ 
 
]t.    ตวัเลอืกใดต่อไปนี�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัสญัญาออปชนั 

1) คอลออปชนั เป็นสญัญาที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการซื�อสนิคา้อา้งองิ ณ ราคาตลาด 
2) พุทออปชนั เป็นสญัญาที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการซื�อสนิคา้อา้งองิ ณ ราคาใชส้ทิธ ิ 
3) ผูซ้ื�อพุทออปชนั ตอ้งเสยีค่าพรเีมยีมใหผู้ข้าย คอลออปชนั 
4) ผูซ้ื�อคอลออปชนั ตอ้งเสยีค่าพรเีมยีมใหผู้ข้าย คอลออปชนั 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 4 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  คอลออปชนั เป็นสญัญาที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการซื�อสนิคา้อา้งองิ ณ ราคา

ใชส้ทิธ ิ (Exercise price) 
ตวัเลอืก ` ผดิ  พทุออปชนั เป็นสญัญาที�ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืในการขาย  สนิคา้อา้งองิ ณ 

ราคาใชส้ทิธ ิ 
ตวัเลอืก e ผดิ  ผูซ้ื�อ พุทออปชนั ตอ้งเสยีค่าพรเีมยีมใหผู้ข้าย พุทออปชนั 
ตวัเลอืก f ถูก  ผูซ้ื�อ คอลออปชนั ตอ้งเสยีค่าพรเีมยีมใหผู้ข้าย คอลออปชนั  

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 115-117 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS จาํแนกประเภทของออปชนั ตามลกัษณะของการใชส้ทิธ ิตามระยะเวลาที�ผูซ้ื�อสามารถ

ใชส้ทิธ ิและตามประเภทของสนิคา้อา้งองิ 
 
]}.    ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัสญัญาออปชนั หากราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ (Spot) สงูกว่าราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise price) 

1) ผูซ้ื�อคอลออปชนั อยู่ในสถานะไดป้ระโยชน์  
2) ผูซ้ื�อพุทออปชนั อยูใ่นสถานะไดป้ระโยชน์ 
3) ผูซ้ื�อพุทออปชั �น จะม ีIntrinsic Value มากกว่าศนูย ์
4) ผูซ้ื�อคอลออปชั �น จะม ีIntrinsic Value เท่ากบัศนูย ์
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เฉลย ตวัเลอืกที� 1 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ถูก  คอลออปชนั อยูใ่นสถานะไดป้ระโยชน์ เนื�องจาก ราคาสนิทรพัยส์งูกว่า

ราคาใชส้ทิธ ิ 
ตวัเลอืก ` ผดิ  พทุออปชนั อยูส่ถานะเสยีประโยชน์ เนื�องจาก ราคาสนิทรพัยส์งูกว่า

ราคาใชส้ทิธ ิ
ตวัเลอืก e ผดิ   ผูซ้ื�อพุทออปชั �น ม ีIntrinsic Value เท่ากบัศนูย ์
ตวัเลอืก f ผดิ   ผูซ้ื�อคอลออปชนั ม ีIntrinsic Value มากกว่าศนูย ์

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 120-121 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายไดถ้งึสภาวะของสญัญาออปชนั 

 
]x.    ปัจจยัใดมผีลทาํใหร้าคาคอลออปชนั บนหุน้สามญั ปรบัตวัเพิ�มขึ�น หากกาํหนดใหปั้จจยัอื�นคงที� 

1) ราคาหุน้สามญัลดลง 
2) อายุคงเหลอืของสญัญาออปชนั ลดลง 
3) ความผนัผวนของราคาหุน้สามญั ลดลง 
4) อตัราการจ่ายเงนิปันผล ลดลง 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 4 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  ราคาหุน้สามญั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาคอลออปชนั ราคาหุน้

สามญัที�ลดลง ทาํใหร้าคาคอลออปชนั ลดลง 
ตวัเลอืก ` ผดิ  อายุคงเหลอืของสญัญาออปชนัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาคอล 

ออปชนั อายุคงเหลอืลดลง ทาํใหร้าคาคอลออปชนั ลดลง 
ตวัเลอืก e ผดิ   ความผนัผวนของราคาหุน้สามญัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาคอล 

ออปชนั ความผนัผวนลดลง ทาํใหร้าคาคอลออปชนั ลดลง 
ตวัเลอืก f ถูก  อตัราการจ่ายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาคอลออปชนั 

ดงันั �นอตัราการจ่ายเงนิปันผลลดลง ทาํใหร้าคาคอลออปชนั เพิ�มขึ�น 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 130-134 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS ระบุปัจจยัพื�นฐานในการกาํหนดราคา และอธบิายปัจจยัต่างๆที�มผีลกระทบต่อราคา

สญัญาออปชนั 

 
`w. ปัจจยัตามตวัเลอืกใด ไม่เกี�ยวขอ้ง กบัการคดิมลูค่าของออปชนั 

1) ราคาใชส้ทิธ ิ
2) ความผนัผวนของราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ 
3) ระยะเวลาใชส้ทิธ ิ
4) ระดบัการยอมรบัความเสี�ยงของผูล้งทุน 

เฉลย ตวัเลอืกที� 4 
คาํอธิบายเฉลย  ระดบัการยอมรบัความเสี�ยงของผูล้งทุน ไม่เกี�ยวขอ้งกบัมลูค่าของออปชนั  
หนังสืออ้างอิง หนงัสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขายล่วงหน้า)” 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  งา่ย 
LOS อธบิายหลกัการพื�นฐานในการกาํหนดราคาสญัญาออปชนั 



10 

`].    นกัลงทุนซื�อสญัญาฟิวเจอรส์หุน้สามญั ABC (Long Single Stock Futures) จาํนวน ] สญัญา ที�ราคา 10w บาทต่อสญัญา หาก 
ณ สิ�นวนั ราคาสญัญาฟิวเจอรส์อยู่ที� xq บาทต่อสญัญา นกัลงทนุตอ้งวางหลกัประกนัเพิ�มเท่ากบัเท่าใด 

 โดย กาํหนดสญัญาฟิวเจอรส์เทา่กบั ] สญัญา มขีนาด ],www หุน้  
หลกัประกนัขั �นตน้เท่ากบั 10,000 บาท และหลกัประกนัขั �นตํ�าเทา่กบั = 7,000 บาท    
1) f บาท 
2) ],000 บาท 
3) f,000 บาท  
4) ไม่ตอ้งเพิ�มหลกัประกนัเนื�องจากมเีพยีงพอ 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ผลตอบแทน =  (ขาย – ซื�อ) x ขนาดสญัญา x จาํนวนสญัญา 

(Long Futures) จาํนวน ] สญัญา ที� 10w บาท หาก ณ สิ�นวนั ราคาอยู่ที� xq บาท 
ผลตอบแทน =  (96  – ]ww) x 1,000  x 1 
                =   -4,000 บาท 
หลกัประกนัของนกัลงทุนเหลอื   10,0www – f,www   = 6,000 บาท 
ซึ�งมมีลูค่าตํ�ากว่า หลกัประกนัขั �นตํ�า (7,000 บาท) 
ตอ้งวางหลกัประกนัเพิ�ม จนเท่ากบัเงนิหลกัประกนัชั �นตน้  
นั �นคอื วางหลกัประกนัเพิ�มเท่ากบั f,www    บาท  

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� 194-196 

ประเภทข้อสอบ คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายกระบวนการเรยีกหลกัประกนัเพิ�มเตมิ (Call Margin) กรณีหลกัประกนัปรบัตวั

ลดลงตํ�ากว่าระดบัที�กาํหนด 

 
 
``.    ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัการชาํระราคาและสง่มอบ 

1) นาย ก. ตอ้งการปิดฐานะ Long GFZ18 (Gold Futures)  โดยการ Short GFH18 
2) นาย ข. เปิด Short GFZ18 (Gold Futures) และตอ้งการชาํระราคาดว้ยเงนิสด (Cash Settlement) โดยการสง่มอบ

ทองคาํใหก้บัคู่สญัญาที�ชาํระราคาดว้ยเงนิสด ในวนัหมดอายุสญัญา 
3) นาย ค. เปิด Short RSS3Z18 (Rubber Futures)  ตอ้งการสง่มอบสนิคา้อา้งองิ (Physical Delivery) โดยการสง่มอบ

ยางแผ่นรมควนัชั �น e ณ คลงัสนิคา้ ท่าเรอืกรุงเทพ ในวนัหมดอายุสญัญา 
4) ถูกทุกตวัเลอืก 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  นาย ก. ตอ้งการปิดฐานะ Long GFZ18 (Gold Futures)  โดยการ ตอ้ง

เปิดสญัญาในทศิทางตรงขา้มดว้ยสนิคา้เหมอืนกนั และเดอืนสง่มอบ
เดยีวกนั ซึ�ง GFH18 เป็นเดอืนสง่มอบคนละเดอืน ไม่สามารถหกัลา้ง
สญัญาได ้ ตอ้งShort  GFZ18 

ตวัเลอืก ` ผดิ  นาย ข. เปิด Short GFZ18 (Gold Futures) และตอ้งการชาํระราคาดว้ย
เงนิสด (Cash Settlement) ดงันั �น ตอ้งชาํระสว่นต่างราคา  ไม่ใช่สง่
มอบทองคาํใหก้บัคู่สญัญาที�ชาํระราคาดว้ยเงนิสด  

ตวัเลอืก e ถูก  ยางแผ่นรมควนัชั �น ` ใชก้ารสง่มอบสนิคา้จรงิ (Physical Delivery) นาย 
ค.ตอ้งสง่มอบสนิคา้จรงิ ณ สถานที� TFEX กาํหนด ในวนัหมดอายุ
สญัญา 
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หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� 199-200 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายกระบวนการชาํระราคาระหว่างสมาชกิกบัลกูคา้ และอธบิายลกัษณะการสง่มอบ

สนิคา้จรงิ (Physical delivery) และสง่มอบสว่นต่างเงนิสด (Cash delivery) 
 
`e.    ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัแนวปฏบิตัใินการขายและการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑต์ราสารทุนและสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

1) ลกูคา้รายใหญ่ที�ทาํการซื�อขายบอ่ย จะไดร้บัความสาํคญัเป็นลาํดบัแรกเสมอในการสง่คาํสั �งซื�อ/ขาย 
2) ลกูคา้ที�มาจากตระกลูใหญ่ไม่จาํเป็นขอหลกัฐานแหล่งที�มาของรายได ้ เพราะเป็นที�ทราบโดยทั �วกนั 
3) ลกูคา้รายใหญ่พเิศษที�แสดงเจตนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน ไม่จาํเป็นตอ้งประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน 
4) ถูกทุกตวัเลอืก 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 3 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  การสง่คาํสั �งตอ้งสง่ตามลาํดบัก่อนหลงั ไม่ใช่ตามความสาํคญัของลกูคา้ 

ตวัเลอืก ` ผดิ  ในการทาํความรูจ้กัลกูคา้ ตอ้งมหีลกัฐานที�ชดัเจนในการแสดงขอ้มลูและ
แหล่งที�มาของรายไดข้องลกูคา้ 

ตวัเลอืก e ถูก  ลกูคา้บางประเภท อยู่ในเกณฑท์ี� กลต ใหก้ารยกเวน้ เนื�องจากมคีวามรู้
ความสามารถดแูลตนเองได ้

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� ``f-231 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายแนวปฏบิตัใินการขายและการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑส์ญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

 
 
`f.    ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

1) SET50 เป็นชื�อย่อสญัญา ของ ดชันี SET50 Index Futures 
2) S50P เป็นชื�อย่อสญัญาของดชันี SET50 Index Put Options 
3) GFM18 แทนสญัลกัษณ์ สญัญาฟิวเจอรส์ทองคาํสง่มอบเดอืนมนีาคม `w]} 
4) GFM18 มกีารสง่มอบทองคาํจรงิ ณ วนัหมดอายุสญัญา 

เฉลย ตวัเลอืกที� 2 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ผดิ  S50  เป็นชื�อย่อสญัญาของดชันี SET50 Index Futures 

ตวัเลอืก ` ถูก  S50P เป็นชื�อยอ่สญัญาของดชันี SET50 Index Put Options 
ตวัเลอืก e ผดิ  GFM18 เป็น สญัญาฟิวเจอรท์องคาํสง่มอบเดอืนมถุินายน `w]}  ไมใ่ช่

เดอืนมนีาคม `w]} 
ตวัเลอืก f ผดิ  GFM18 สง่มอบดว้ยการชาํระเงนิสด (Cash Settlement) 

หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า)”หน้าที� `e8-239 

ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายสญัลกัษณ์ ชื�อย่อที�ใชใ้นการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
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`�.    ตวัเลอืกใดถูกตอ้งเกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
1) ราคาที�ใชช้าํระ Single Stock Index Futures คาํนวณจากค่าเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัการซื�อขายของหุน้อา้งองิของ Stock 

Futures ในช่วง 15 นาท ีสดุทา้ยและ ณ เวลาปิดทาํการของหุน้อา้งองิในวนัซื�อขายวนัสดุทา้ย โดยใชท้ศนิยม 2  
ตําแหน่ง  

2) ดชันี SET50 Index Futures ใชก้ารชาํระราคาดว้ยการสง่มอบสนิคา้จรงิ 
3) วธิกีารสง่มอบและชาํระราคา Currency Futures เมื�อครบอายุสญัญา ใชก้ารชาํระราคาเป็นเงนิสด ดว้ยเงนิตรา

ต่างประเทศ 
4) Single Stock Futures ใชก้ารชาํระราคาดว้ยการสง่มอบหุน้สามญั 

 
เฉลย ตวัเลอืกที� 1 
คาํอธิบายเฉลย ตวัเลอืก ] ถูก  ราคาที�ใชช้าํระ Single Stock Index Futures คาํนวณจากค่าเฉลี�ยถ่วง

นํ�าหนกัการซื�อขายของหุน้อา้งองิของ Stock Futures ในช่วง 15 นาท ี
สดุทา้ยและ ณ เวลาปิดทาํการของหุน้อา้งองิในวนัซื�อขายวนัสดุทา้ย 
โดยใชท้ศนิยม 2 ตําแหน่ง  

ตวัเลอืก ` ผดิ  ดชันี SET50 Index Futures สง่มอบดว้ยการชาํระเงนิสด (Cash 
Settlement) 

ตวัเลอืก e ผดิ  Currency Futures เมื�อครบอายุสญัญา ใชก้ารชาํระราคาเป็นเงนิสด 
ดว้ยเงนิบาท ไมใ่ช่เงนิตราต่างประเทศ 

ตวัเลอืก f ผดิ  Single Stock Futures สง่มอบดว้ยการชาํระเงนิสด (Cash Settlement) 
หนังสืออ้างอิง หนังสอื“ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารที�มคีวามซบัซอ้น (สญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้า)”หน้าที� `ew-301 
ประเภทข้อสอบ ไม่คาํนวณ   ความยากระดบั  ปานกลาง 
LOS อธบิายราคาที�ใชใ้นการชาํระราคาของสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 

 


