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แนวทางสําหรับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
เร่ือง การใชประโยชนจากสินคาใน บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) (TFEX) 

 
 

สวนท่ี 1  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จะใชประโยชนจากสินคาใน TFEX ไดอยางไร 
• ธุรกิจจัดการลงทุน – บริหารความเสี่ยงของกองทุนภายใตการจัดการ และเพ่ิมผลตอบแทนของกองทุน

ตามที่กําหนดในนโยบายการลงทุนและขอจํากัดการลงทุนตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา โดยตองเปดเผย
ความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาในสัญญาการจัดการ (ภายใตเกณฑที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด) 

• บริหารเงินลงทุนของบริษัท 
 

สวนท่ี 2  คุณสมบัติของ บลจ. ท่ีตองมีกอนท่ีจะใชประโยชนจากสินคาใน TFEX 
• ไดรับใบอนุญาตการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา  
• มีกรรมการและผูบริหารท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. วา

ดวยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการและ
ผูบริหารของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 1 ก.พ. 53) 

• มีผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต.  
o เปนผูไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมหรือผูจัดการกองทุนสวนบุคคลแลว 
o มีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาตามคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่งดังนี้ 
1. ผานการอบรมและทดสอบความรูหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายลวงหนาจากสถาบันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ (TSI หรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรดานอนุพันธที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

2. ไดรับวุฒิบัตร CFA หรือ CISA 
3. มีประสบการณโดยตรงในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางนอย 3 ป และ

ผานการทดสอบความรูหลักสูตรตามขอ 1  
• มีผูทําหนาที่ชักชวนลูกคา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูติดตอกับลูกคา และแนะนําลูกคาใหทราบถึงการ

จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา   
o ตองไดรับความเห็นชอบเปนผูติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตองตออายุการใหความเห็นชอบทุก 2 ป ตามแนวทางปฏิบัติในการตออายุการใหความ
เห็นชอบเปนผูติดตอฯ (ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สข. 49/2552 ที่ สข. 50/2552 และ 
หนังสือเวียน ที่ ข. (ว) 1/2552) 

o การตออายุการใหความเห็นชอบเปนผูติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาสามารถเลือก
ตออายุไดโดยเขารับการอบรม ซึ่งตองเขาอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ยอมรับ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย (In-House Training) หรือสถาบันฝกอบรมท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ยอมรับ หรือเขารวมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมอยางนอย 15 ชั่วโมง ซึ่งการตออายุใน
แตละทางเลือก ตองมีความรูดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางนอย 3 ชั่วโมง และในกรณีที่ผู
ติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผูติดตอกับผูลงทุนดวย ตองเปนการอบรม รวม
กิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูดานสัญญาซื้อขายลวงหนารวมอยูดวยอยางนอย 6 
ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง 
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• มีระบบงานและบุคลากรในการรับลูกคา การตัดสินใจการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการลงทุน
ใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนของลูกคาและกฎหมายที่เกี่ยวของ การคุมครองทรัพยสินของลูกคา วิธี
ปฏิบัติในการจัดสรรสัญญาซื้อขายลวงหนา มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การปองกันการ
ลวงรูขอมูลภายใน มาตรการควบคุมภายในเพื่อ Check and Balance และการเปดเผยขอมูลใหลูกคาทราบ 

 

สวนท่ี 3  การซื้อขายสินคาใน TFEX (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
• กอนทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายลวงหนา บลจ. ตองมีการเปดเผยนโยบายการลงทุนหรือสัดสวนเงิน

ลงทุนของโครงการ ดังนี้ 
o กรณีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD): บลจ. ตองอธิบายถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงใหคณะกรรมการกองทุนทราบ และไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
คณะกรรมการกองทุน 

o กรณีกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคลรายยอย (MF และ PF): บลจ. ตองเปดเผยนโยบาย
การลงทุน พรอมทั้งอธิบายความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไวในโครงการอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนกองทุนที่มีการจัดตั้งมากอน ตองมีการแกไขโครงการหรือสัญญาการ
จัดการกอนเขาทําธุรกรรม 

o กรณีที่กองทุนตองการทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาหรือตัวแปรที่เปนทองคํา 
น้ํามันดิบ หรือ Commodity Index หาก บลจ. ตองการขอมติผูถือหนวยแกไขโครงการเพื่อ
ลงทุน ให บลจ. จัดสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติที่มีขอมูลความเสี่ยงและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงใหสํานักงานพิจารณากอน และใหถือวาสํานักงานเห็นชอบหากสํานักงานไม
ทวงติงภายใน 15 วัน 

• ศึกษาเกณฑการลงทุนของ บลจ. และเลือกซื้อขายสินคาใน TFEX ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนของกองทุน เชน SET50 Index Futures, Single Stock Futures, 
Gold Futures และ SET50 Index Options 

• การซื้อขายและการวางหลักประกัน – ซื้อขายผานบริษัทสมาชิกของ TFEX โดยสามารถเลือกไดวาจะสง
คําส่ังซื้อขายผานเจาหนาที่รับอนุญาต (Trader) ของบริษัทสมาชิก หรือสงคําส่ังซื้อขายดวยตัวเองผาน
ชองทาง Internet หรือ Direct Market Access  

• Taxation – ไมมีการหักภาษี ณ ที่จาย แตตองนํา Capital Gains ไปรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

 

สวนท่ี 4  คําถามที่ บลจ. มักมีการสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขายใน TFEX 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
• เกณฑการลงทุนของ บลจ. ในการซื้อขายสินคาปจจุบันของ TFEX 
• เกณฑการลงทุนของ บลจ. กรณีที่ TFEX จัดใหมีสินคาใหมๆ  
• แนวทางปฏิบัติสําหรับกองทุนที่มีการจัดตั้งมากอน กรณีที่ตองการซื้อขายสินคาใน TFEX 
• อ่ืนๆ 

 

ขอมูลเพิ่มเติม  
• หลักเกณฑตางๆ ของ TFEX ตาม Link http://www.tfex.co.th/th/rules/regulation_p1.html และ 

http://www.tfex.co.th/th/rules/guideline_p1.html  
• รายชื่อบริษัทสมาชิกของ TFEX ตาม Link  http://www.tfex.co.th/th/member/list.html 
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เอกสารแนบ 1 
 

 
 

หลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับ Investment Limit ของ บลจ. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใน TFEX 
 

ประเภทของ Limit รายละเอียด 
เพ่ือ Hedge  ซื้อขายไดไมเกินความเสี่ยงที่มี 

Product Limit ไมใชเพ่ือ Hedge  ซื้อขายไดไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ใช Cover 
ทั้งนี้ มูลคาของ Futures พิจารณาจากมูลคา Notional Amount สวนมูลคา
ของ Options พิจารณาจากมูลคาการใชสิทธิ 

Company Limit ของคูสัญญา ไมกําหนด Limit เนื่องจากมี Clearing House เปน Central Counterparty 
ตัวแปรเปน Index  ไมกําหนด Limit 

Company Limit ของสินคาหรือตัวแปร 
(Underlying Limit) สินคาหรือตัวแปรไมใช Index  นับ Notional Amount ใน Company 

Limit ของแตละบริษัทตามน้ําหนักการอางอิง  
 
ตัวอยางการซื้อขาย 
 

1. SET50 Index Futures (พิจารณาเฉพาะ Product Limit) 
สมมติ กองทุนรวมกองหนึ่งซึ่งมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารแหงทุน ปจจุบันมีมูลคาพอรต 1,000 ลานบาท และลงทุนใน
หุนทั้งส้ิน 800 ลานบาท หากกองทุนตองการซื้อขาย SET50 Index Futures แนวทางที่สามารถดําเนินการได มี
ดังตอไปนี้  
 

กรณี 1: เพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Short SET50 Index Futures เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาหุนได แตตองไมเกินความเสี่ยงที่มี นั่นคือ 800 ลานบาท แตเนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุน
ตองมีไวหรือลงทุนในตราสารทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจกลาวไดวา กรณีที่
กองทุนตองการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ก็ตองดํารงสัดสวนของทรัพยสินที่ไมใชตราสารทุน ไมใหเกินรอยละ 35 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนดวย 
 
Non-Equity Asset Value   +  Derivatives Trading Value <             % of Non-Equity Asset Limit 
      Total Asset Value     +  Derivatives Trading Value 
 
จากสูตรการคํานวณขางตน จะไดมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สามารถถือครองไดสูงสุด (Maximum Derivatives 
Trading Value หรือเรียกวา Maximum Value) ดังนี้  
 

สวนท่ี 3: การซื้อขายสินคาใน TFEX 
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Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Equity Asset Limit x Total Asset Value) – Non-Equity Asset Value 
              1 - % of Non-Equity Asset Limit 

 
ดังนั้น มูลคาของ SET50 Index Futures ที่สามารถถือครองไดสูงสุด คือ ประมาณ 230 ลานบาท 

Maximum Value  = [(0.35 x 1,000,000,000) –200,000,000] / 0.65 
= 230,769,230.77 บาท 

ทั้งนี้ หากกองทุนสามารถขาย SET50 Index Futures ไดที่ราคา 500 จุด นั่นหมายความวาจํานวนสัญญาที่กองทุน
สามารถขายไดสูงสุด คิดเปน 461 สัญญา 

Maximum Contract No. = Maximum Value / (Executed Futures Price x Multiplier) 
   = 230,769,230.77  / (500 x 1,000) 
   = 461.54 สัญญา 

อยางไรก็ดี เนื่องจากสินคาอางอิงของ SET50 Index Futures เปนดัชนี SET50 ซึ่งสินคาอางอิงดังกลาวไมใชตัวเดียวกัน
กับทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจําเปนตองพิจารณาคา Absolute Correlation ใหเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองกับคา Correlation ดังกลาวดวย 
 

กรณี 2: ไมใชเพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Long หรือ Short SET50 Index Futures เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนได แต
ตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ใช Cover อยางไรก็ดี เนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนดังกลาว
ตองมีไวหรือลงทุนในตราสารทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้น ในกรณีนี้มูลคาของ 
SET50 Index Futures ที่สามารถซื้อขายไดสูงสุด คือประมาณ 230 ลานบาท เชนเดียวกับกรณีที่ซื้อขายเพื่อ Hedge  
 
Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Equity Asset Limit x Total Asset Value) – Non-Equity Asset Value 
              1 - % of Non-Equity Asset Limit 
 
หรือคิดเปนจํานวนสัญญาที่สามารถถือครองไดสูงสุด คือ 461 สัญญา (สมมติ ซื้อขาย SET50 Index Futures ที่ราคา 
500 จุด) แตในกรณีที่กองทุนซื้อขาย Futures ไมใชเพ่ือ Hedge นั้น กองทุนตองทําการ Fully Covered ดวย กลาวคือ 
ตองกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคา
เมื่อ Futures ส้ินสุดอายุ โดยประเภทหลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนสามารถใช Cover ได ใหเปนไปตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตัวอยางเชน หากกองทุนซื้อขาย SET50 Index Futures จํานวน 400 สัญญา ที่ราคา 500 จุด 
มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนจําเปนตองทําการ Fully Covered คือ 200 ลานบาท 

Required Cover  = มูลคาของ Notional Amount  
= Contract No. x Executed Futures Price x Multiplier 

    = 400 x 500 x 1,000 
    = 200,000,000 บาท 
  

2. Single Stock Futures (พิจารณา Product Limit และ Underlying Limit) 
สมมติ กองทุนรวมกองหนึ่งซึ่งมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารแหงทุน ปจจุบันมีมูลคาพอรต 1,000 ลานบาท และลงทุนใน
หุน PTT ทั้งส้ิน 100 ลานบาท หากกองทุนตองการซื้อขาย PTT Stock Futures แนวทางที่สามารถดําเนินการได มี
ดังตอไปนี้  
  



บมจ. ตลาดอนุพันธฯ   หนา 5 / 12 
แนวทางสําหรับ บลจ. เรื่องการใชประโยชนจากสินคาใน TFEX  สิงหาคม 2553 

กรณี 1: เพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Short PTT Stock Futures เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หุน PTT ได แตตองไมเกินความเสี่ยงที่มี นั่นคือ 100 ลานบาท แตเนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. การซื้อ
ขาย PTT Stock Futures จะตองพิจารณาเรื่อง Underlying Limit ของแตละบริษัทดวย กลาวคือ กองทุนจะลงทุนในหุน
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงตราสารที่มีหุนดังกลาวเปนสินคาหรือตัวแปรอางอิง ไดไมเกินรอยละ 15 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งในกรณีนี้ กองทุนจะสามารถถือครองหุน PTT และ PTT Stock Futures รวมกันแลวไดไม
เกิน 150 ลานบาท ดังนั้น เมื่อพิจารณา Product Limit รวมกับ Underlying Limit มูลคาของ PTT Stock Futures ที่
กองทุนสามารถขายไดสูงสุด คือ 50 ลานบาท  

Maximum Value  = Underlying Limit – Asset Value of Related Single Stock  
    = (Total Asset Value X % of Company Limit) – Asset Value of Related Single Stock 

= (1,000,000,000 x 0.15) – 100,000,000 
= 150,000,000 – 100,000,000 
= 50,000,000 บาท 

ทั้งนี้ หากกองทุนสามารถขาย PTT Stock Futures ไดที่ราคา 250 บาท นั่นหมายความวาจํานวนสัญญาที่กองทุน
สามารถขายไดสูงสุด คิดเปน 200 สัญญา 

Maximum Contract No. = Maximum Value / (Executed Futures Price x Multiplier) 
   = 50,000,000 / (250 x 1,000) 
   = 200 สัญญา 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่สินคาอางอิงของ Single Stock Futures ไมใชตัวเดียวกันกับทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง 
กองทุนจําเปนตองพิจารณาคา Absolute Correlation ใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และปรับสัดสวน
การลงทุนใหสอดคลองกับคา Correlation ดังกลาวดวย 
 

กรณี 2: ไมใชเพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Long หรือ Short PTT Stock Futures เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนได แตตอง
ไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ใช Cover อยางไรก็ดี เนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. การซื้อขาย PTT Stock 
Futures จะตองพิจารณาเรื่อง Underlying Limit ของแตละบริษัทดวย กลาวคือ กองทุนสามารถลงทุนในหุนของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงตราสารที่มีหุนดังกลาวเปนสินคาหรือตัวแปรอางอิง ไดไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ซึ่งในตัวอยางนี้ กองทุนจะสามารถถือครองหุน PTT และ PTT Stock Futures รวมกันแลวไดไมเกิน 150 ลาน
บาท ดังนั้น มูลคาของ PTT Stock Futures ที่กองทุนสามารถซื้อขายไดสูงสุด คือ 50 ลานบาท เชนเดียวกับกรณีที่ซื้อ
ขายเพื่อ Hedge เพราะสวนหนึ่งกองทุนไดลงทุนในหุน  PTT ไปแลวเปนมูลคา 100 ลานบาท  

Maximum Value  = Underlying Limit – Asset Value of Related Single Stock  
 
ทั้งนี้ หากพิจารณาในแงจํานวนสัญญา PTT Stock Futures ที่สามารถถือครองไดสูงสุด คิดเปน 200 สัญญา (สมมติ ซื้อ
ขาย PTT Stock Futures ที่ราคา 250 บาท) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนซื้อขาย Futures ไมใชเพ่ือ Hedge นั้น 
กองทุนตองทําการ Fully Covered ดวย กลาวคือ ตองกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิ
ที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อ Futures ส้ินสุดอายุ โดยประเภทหลักทรัพยและทรัพยสินที่
กองทุนสามารถใช Cover ได ใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เชน หากกองทุนซื้อขาย PTT Stock 
Futures จํานวน 100 สัญญา ที่ราคา 250 บาท ดังนั้น มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนจําเปนตองทําการ Fully Covered คือ 
25 ลานบาท 
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Required Cover  = มูลคาของ Notional Amount 
= Contract No. x Executed Futures Price x Multiplier 

    = 100 x 250 x 1,000 
    = 25,000,000 บาท 
 

3. Gold Futures (พิจารณาเฉพาะ Product Limit) 
สมมติ กองทุนทองคํากองหนึ่ง มีมูลคาพอรตทั้งส้ิน 1,000 ลานบาท และปจจุบันลงทุนในกองทุน Spider Gold Trust คิด
เปนมูลคาทั้งส้ิน 900 ลานบาท หากกองทุนตองการซื้อขาย Gold Futures แนวทางที่สามารถดําเนินการได มีดังตอไปนี้  
 

กรณี 1: เพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Short Gold Futures เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคํา
ได แตตองไมเกินความเสี่ยงที่มี นั่นคือ 900 ลานบาท และเนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนตอง
ลงทุนในทองคําแทงหรือตราสารที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับราคาทองคําไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน หรืออาจกลาวไดวา กรณีที่กองทุนตองการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ก็ตองดํารงสัดสวนของทรัพยสินที่
ไมใชทองคําแทงหรือตราสารที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับราคาทองคํา ไมใหเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนดวย 
 
Non-Gold Value   +  Derivatives Trading Value <             % of Non-Gold Limit 
Total Asset Value +  Derivatives Trading Value 
 
จากสูตรการคํานวณขางตน จะไดมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สามารถถือครองไดสูงสุด (Maximum Derivatives 
Trading Value หรือเรียกวา Maximum Value) ดังนี้  
 
Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Gold Limit x Total Asset Value) – Non-Gold Value 
              1 - % of Non-Gold Limit 
 
ดังนั้น มูลคาของ Gold Futures ที่สามารถถือครองไดสูงสุด คือ 125 ลานบาท 

Maximum Value  = [(0.20 x 1,000,000,000) –100,000,000] / 0.80 
= 125,000,000 บาท 

ทั้งนี้ หากกองทุนสามารถขาย Gold Futures ไดที่ราคา 17,000 บาท นั่นหมายความวาจํานวนสัญญาที่กองทุนสามารถ
ขายไดสูงสุด คิดเปน 147 สัญญา 

Maximum Contract No. = Maximum Value / (Executed Futures Price x Multiplier) 
   = 125,000,000 / (17,000 x 50) 
   = 147.06 สัญญา 

 

กรณี 2: ไมใชเพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Long หรือ Short Gold Futures เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนได แตตองไมเกิน
มูลคาของทรัพยสินที่ใช Cover อยางไรก็ดี เนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนดังกลาวตองมีไวหรือ
ลงทุนในทองคําแทงหรือตราสารที่ใหผลตอบแทนอางอิงกับราคาทองคํา ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ดังนั้น ในกรณีนี้มูลคาของ Gold Futures ที่สามารถซื้อขายไดสูงสุด คือ 125 ลานบาท เชนเดียวกับกรณีที่
ซื้อขายเพื่อ Hedge 
Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Gold Limit x Total Asset Value) – Non-Gold Value 
              1 - % of Non-Gold Limit 
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หรือคิดเปนจํานวนสัญญาที่สามารถถือครองไดสูงสุด คือ 147 สัญญา (สมมติ ซื้อขาย Gold Futures ที่ราคา 17,000 
บาท) แตในกรณีที่กองทุนซื้อขาย Futures ไมใชเพ่ือ Hedge นั้น กองทุนตองทําการ Fully Covered ดวย กลาวคือ 
ตองกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคา
เมื่อ Futures ส้ินสุดอายุ โดยประเภทหลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนสามารถใช Cover ได ใหเปนไปตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตัวอยางเชน หากกองทุนซื้อขาย Gold Futures จํานวน 100 สัญญา ที่ราคา 17,000 บาท ดังนั้น 
มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนจําเปนตองทําการ Fully Covered คือ 85 ลานบาท 

Required Cover  = มูลคาของ Notional Amount 
= Contract No. x Executed Futures Price x Multiplier 

    = 100 x 17,000 x 50 
    = 85,000,000 บาท 
 

4. SET50 Index Options (พิจารณาเฉพาะ Product Limit) 
กรณี Options ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนสามารถ Long ได แตหาม Short หรือ Write Options 
ยกเวน Options ที่มีขอผูกพันใหสงมอบสินคาที่กองทุนมีอยูแลว จึงสามารถ Short ได หรืออาจกลาวไดวา กองทุน
สามารถทําไดเฉพาะ Write Covered Call คือ Short Call Options ในขณะที่กองทุนมีสินคาตามขอผูกพันอยูแลว หาม 
Write Naked Options ทั้งนี้ กองทุนตองดํารงสินคาดังกลาวไวอยางพอเพียงตลอดอายุของ Options นั้นดวย  
 

สําหรับ SET50 Index Options ซึ่งมีตัวแปรอางอิงเปนดัชนีนั้น มีความเปนไปไดยากที่กองทุนจะมีสินคาเปนไปตามขอ
ผูกพันในสัญญา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ กองทุนจึงสามารถ Long SET50 Index Options ไดอยางเดียว ไมสามารถ Short 
ได อยางไรก็ดี กรณีที่ Long นั้น กองทุนสามารถเลือก Long ไดทั้ง Call Options และ Put Options 
 

สมมติ กองทุนรวมกองหนึ่งซึ่งมีนโยบายเนนลงทุนในตราสารแหงทุน ปจจุบันมีมูลคาพอรต 1,000 ลานบาท และลงทุนใน
หุนทั้งส้ิน 800 ลานบาท หากกองทุนตองการ Long SET50 Index Options แนวทางที่สามารถดําเนินการได คือ  
 

กรณี 1: เพื่อ Hedge  กองทุนสามารถปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุนได โดยการ Long SET50 
Index Put Options แตตองไมเกินความเสี่ยงที่มี นั่นคือ 800 ลานบาท และเนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. กองทุนตองมีไวหรือลงทุนในตราสารทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลคา
ของ SET50 Index Put Options ที่สามารถถือครองไดสูงสุด คือ ประมาณ 230 ลานบาท ดังนี้ 
 
Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Equity Asset Limit x Total Asset Value) – Non-Equity Asset Value 
              1 - % of Non-Equity Asset Limit 
 

Maximum Value  = [(0.35 x 1,000,000,000) –200,000,000] / 0.65 
= 230,769,230.77 บาท 

ทั้งนี้ หากกองทุนตองการ Long SET50 Index Put Options ที่มีราคาใชสิทธิ 500 จุด ดังนั้น จํานวนสัญญาที่กองทุน
สามารถซื้อไดสูงสุด คิดเปน 2,307 สัญญา 

Maximum Contract No. = Maximum Value / (Exercise Price x Multiplier) 
   = 230,769,230.77 / (500 x 200) 
   = 2,307.69 สัญญา 
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อยางไรก็ดี เนื่องจากสินคาอางอิงของ SET50 Index Options เปนดัชนี SET50 ซึ่งสินคาอางอิงดังกลาวไมใชตัวเดียวกัน
กับทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจําเปนตองพิจารณาคา Absolute Correlation ใหเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองกับคา Correlation ดังกลาวดวย 
 

กรณี 2: ไมใชเพื่อ Hedge  กองทุนสามารถ Long SET50 Index Call Options หรือ SET50 Index Put Options เพ่ือ
เพ่ิมผลตอบแทนได แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินที่ใช Cover อยางไรก็ดี เนื่องจากตามหลักเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. กองทุนดังกลาวตองมีไวหรือลงทุนในตราสารทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้น 
ในกรณีนี้มูลคาของ SET50 Index Options ที่สามารถซื้อขายไดสูงสุด คือประมาณ 230 ลานบาท เชนเดียวกับกรณีที่ซื้อ
ขายเพื่อ Hedge  
 
Maximum Derivatives Trading Value = (% of Non-Equity Asset Limit x Total Asset Value) – Non-Equity Asset Value 
              1 - % of Non-Equity Asset Limit 
 
ทั้งนี้ หากกองทุนตองการ Long SET50 Index Options ไมวาจะเปน Call Options หรือ Put Options ที่มีราคาใชสิทธิ 
500 จุด ดังนั้น จํานวนสัญญาที่กองทุนสามารถซื้อไดสูงสุด คิดเปน 2,307 สัญญา 

Maximum Contract No. = Maximum Value / (Exercise Price x Multiplier)  
 

แตในกรณีที่กองทุนซื้อ Options ไมใชเพ่ือ Hedge กองทุนตองทําการ Fully Covered ดวย กลาวคือ ตองกันหรือแยก
ทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อ Options 
ส้ินสุดอายุ โดยประเภทหลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนสามารถใช Cover ไดนั้น ใหเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ตัวอยางเชน หากกองทุนซื้อ SET50 Index Call Options จํานวน 2,000 สัญญา มูลคาของทรัพยสินที่
กองทุนจําเปนตองทําการ Fully Covered คือ 200 ลานบาท  

Required Cover  = มูลคาการใชสิทธิ 
= Contract No. x Exercise Price x Multiplier 

    = 2,000 x 500 x 200 
    = 200,000,000 บาท 
 
 

------------------------------------ 
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เอกสารแนบ 2 
 

 
 

a. เกณฑการลงทุนของ บลจ. ในการซื้อขายสินคาปจจุบันของ TFEX 
 

Q: กองทุนสามารถซื้อขาย Futures และ Options ท่ีมีอยูในปจจุบันของ TFEX ไดหรือไม  
A: กองทุน อันไดแก กองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนสวนบุคคลรายยอย สามารถซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาประเภทตางๆ ใน TFEX ได ภายใตหลักเกณฑตอไปนี้ คือ ตองไมทําใหนโยบายการลงทุน
เบ่ียงเบนไปจากเดิม และตองทําเพ่ือวัตถุประสงคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management: EPM) กลาวคือ (1) เพ่ือลดความเสี่ยง (2) เพ่ือลดคาใชจาย หรือ (3) เพ่ือเพ่ิมรายได
โดยไมเพ่ิมความเสี่ยงแกกองทุนอยางมีนัยสําคัญ ยกเวน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) กองทุน
สวนบุคคลรายยอยที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ให
ทําไดเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เทานั้น 

 

Q: เมื่อเห็นโอกาสที่เหมาะสมในการทํา Arbitrage กองทุนสามารถ Short หุน พรอมกันกับ Long Futures 
ไดหรือไม เพื่อใหการบริหารพอรตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

A: กรณี Long Futures กองทุนสามารถทําไดอยูแลว โดยหากไมใชเพ่ือ Hedging ตอง Fully Cover กลาวคือ 
กองทุนตองกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้
หรือชําระคาสินคาเมื่อสัญญาซื้อขายลวงหนาส้ินสุดอายุ สวนการ Short Physical Stock หลักเกณฑปจจุบัน
อนุญาตใหเฉพาะกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสวนบุคคลรายยอยเทานั้นที่สามารถ
ทําได (กองทุนสวนบุคคลสถาบัน) โดยสํานักงานอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการพิจารณาอนุญาตเรื่อง
ดังกลาวสําหรับกองทุนประเภทอื่นๆ 

 

Q: การซื้อขาย Futures และ Options ใน TFEX ของกองทุน มี Limit หรือไม อยางไร 
A: หากกองทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) กองทุนสามารถทําได

โดยไมมี Limit แตตองไมเกินความเสี่ยงที่กองทุนมีอยู แตหากการซื้อขายไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เส่ียง กองทุนตองทําการ Fully Covered กลาวคือ กองทุนตองกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนในมูลคาที่
เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อสัญญาซื้อขายลวงหนาส้ินสุดอายุ 
หรืออาจกลาวไดวา ถาวัตถุประสงคของการซื้อขายมิใชเพ่ือลดความเสี่ยง กองทุนมี Limit ทําไดไมเกินมูลคา
ของทรัพยสินที่ใช Cover ทั้งนี้ เพ่ือจํากัดความเสี่ยงจากการ Leverage 

   

 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4: คําถามที่ บลจ. มักมีการสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวของกับการซื้อขายใน TFEX 
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Q: หลักทรัพยและทรัพยสินประเภทใดบางท่ีกองทุนสามารถใชในการทํา Fully Covered ได กรณีท่ีกองทุน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใน TFEX โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง 

A: ประเภทหลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนสามารถใช Cover ได ประกอบดวย 
1. เงินสด 
2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวย

ธนาคารพาณิชย และธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
3. หลักประกันในระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา (Margin) 
4. ต๋ัวแลกเงิน (B/E) ที่สถาบันการเงินเปนผูออก 
5. ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลัง

หรือกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ซึ่งมี
อายุคงเหลือไมเกิน 3 ป และเปนสกุลเงินบาท 

6. ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป และตัวตราสาร ผูออก ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Rating) ใน 3 อันดับแรก 
(Category) จากสถาบันการจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

7. ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือน และตัวตราสาร ผูออก ผู
รับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Rating) ใน 4 อันดับแรก 
(Category) จากสถาบันการจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

8. ตราสารแหงหนี้ซึ่งมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อในราคาดังกลาว
ตลอดอายุของตราสารแหงหนี้นั้น 

9. หุนสามัญจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แตไมรวมถึงหุนสามัญที่เปนหุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 

10. หนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวัน (Daily Redemption) ซึ่งกําหนดวัน
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับแตวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 

11. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 7 วัน 
12. รายการคางรับหักดวยรายการคางจายที่จะครบกําหนดภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เฉพาะรายการที่เกิดขึ้นจาก

การลงทุนหรือการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวม 
13. หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานกําหนด 

 

Q: กองทุนสามารถ Short Futures ไดหรือไม 
A: กรณี Short Futures กองทุนสามารถทําได อยางไรก็ดี หากไมใชเพ่ือ Hedging กองทุนตอง Fully Cover ดวย

หลักทรัพยและทรัพยสินตามที่ระบุขางตน   
 

Q: การทําธุรกรรมใน Options มีขอแตกตางจาก Futures หรือไม อยางไร 
A: สําหรับ Options กองทุนสามารถ Long Options ได แตหาม Short หรือ Write Options ยกเวน Options ที่มีขอ

ผูกพันใหสงมอบสินคาที่กองทุนมีอยูแลว ซึ่งกรณีนี้สามารถ Short ได และกองทุนตองดํารงสินคาดังกลาวไว
อยางเพียงพอตลอดเวลาจนกวาจะส้ินสุดสัญญาน้ัน หรือพูดงายๆ วา หากกองทุนตองการ Short Options 
สามารถทําไดเฉพาะ Write Covered Call คือ Short Call Options ในขณะที่กองทุนมีสินคาตามขอผูกพันอยู
แลว หามกองทุน Write Naked Options ทั้งนี้ เนื่องจากสํานักงานเห็นวาการ Write Naked Options มีความ
เส่ียงสูงไมเหมาะสมกับกองทุน ในขณะที่การ Write Covered Call นั้น ไมทําใหความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ แตอาจเพ่ิมผลตอบแทนใหกองทุนได อยางไรก็ตาม ในการ Write Covered Call นั้น กองทุนตอง
ดํารงสินคาตามที่ Cover ไวตลอดอายุของสัญญาดวย 
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Q: กองทุนสามารถทํา Cross Hedge ไดหรือไม อยางไร 
A: กรณี Cross Hedge หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือลดความเสี่ยง โดยที่สินคาอางอิงไมใชตัวเดียวกันกับ

ทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง กองทุนสามารถทําได โดยคา Absolute Correlation ระหวางผลตอบแทนของ
ทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง (Hedged Item) และผลตอบแทนของสินคาอางอิงของสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ตองไมนอยกวา 0.7 (คํานวณจากขอมูลอยางนอย 50 ตัวอยาง) เพ่ือใหกองทุนสามารถใช Hedging Instrument 
ในการปองกันความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง 

 

b. เกณฑการลงทุนของ บลจ. กรณีที่ TFEX จัดใหมีสินคาใหมๆ  
 

Q: ภายใตเกณฑการลงทุนท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน กรณีท่ี TFEX จัดใหมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ท่ีอางอิงกับสินคาใหมๆ อาทิ Interest Rate Futures ท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและอัตรา
ดอกเบี้ยระยะยาว กองทุนสามารถซื้อขายสัญญาประเภทใหมๆ เหลาน้ีไดหรือไม  

A: หลักเกณฑปจจุบันกําหนดใหสินคาหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาหรือเขาทํา
ธุรกรรมไดนั้นตองเปนสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

1. หลักทรัพย 
2. ผลตอบแทนของหลักทรัพย  
3. ดัชนีกลุมหลักทรัพย  
4. อัตราดอกเบ้ีย  
5. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (กรณีสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อนุญาตให

กองทุนทําธุรกรรมไดเฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเทานั้น) 
6. อันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้  
7. ทองคํา   
8. น้ํามันดิบ  
9. ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ (Commodity Index) ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ดัชนีที่คํานวณจากราคาของสินคาโภคภัณฑหลายๆ ชนิด (Index on Commodities) 
(2) ดัชนีที่คํานวณจากราคาของฟวเจอรสของสินคาโภคภัณฑหลายๆ ชนิด (Index on Commodities 

Futures) 
(3) ดัชนีที่คํานวณจากดัชนกีลุมสินคาโภคภัณฑตัวอื่นๆ (Index on Index) 

10. ราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาเปนน้ํามันดิบหรือสินคาโภคภัณฑอ่ืน 
11. สินคาหรือตัวแปรอื่นที่สํานักงานกําหนด  

ดังนั้น หาก TFEX จัดใหมีสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทใหมๆ ที่อางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด และกองทุนไดเคยระบุเรื่องการเขาทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายลวงหนาเอาไวในโครงการ
จัดการกองทุนแลว กองทุนก็สามารถซื้อขายสินคาใหมๆ ใน TFEX ได เชน Interest Rate Futures ที่อางอิงกับ
อัตราดอกเบี้ย ก็ถือเปนตัวแปรที่อยูภายใตหลักเกณฑในประกาศอยูแลว เปนตน อยางไรก็ดี กรณีที่กองทุน
ตองการเขาทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีทองคํา น้ํามันดิบ หรือดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ เปนสินคา
หรือตัวแปรอางอิง กองทุนตองระบุสินคาหรือตัวแปรอางอิงดังกลาวไวในโครงการจัดการกองทุนอยางชัดเจน
ดวย 
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c. แนวทางปฏิบติัสําหรับกองทุนที่มกีารจัดต้ังมากอน กรณีที่ตองการซือ้ขายสินคาใน TFEX 
  

Q: สําหรับกองทุนเดิมท่ีมีการจัดต้ังมากอน และมิไดระบุในโครงการเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หาก บลจ. ประสงคจะลงทุน มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. จะ
พิจารณาการดําเนินการแบบ Fast Track เน่ืองจากปจจุบัน แนวทางปฏิบัติในการแกไขโครงการ สงผล
กระทบตอความความรูสึกและความเชื่อมั่นของผูถือหนวยลงทุนเปนอยางมาก 

A: เนื่องจากการลงทุนใน Derivatives เปนการลงทุนที่มีความเสี่ยง สํานักงานจึงมีหนังสือเวียนที่ น.(ว) 12/2549 ลง
วันที่ 19 ก.ค. 2549 กําหนดวา สําหรับกองทุนที่มิไดระบุในโครงการเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ 
Structured Notes หากประสงคจะลงทุน บลจ.ตองแกไขโครงการ โดยการขอมติผูถือหนวยลงทุน หรือขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ไมสามารถใช Fast Track ได ซึ่งแม บลจ.จะไมสามารถดําเนินการแบบ Fast Track แต
จะเห็นไดวาสํานักงานก็เปดโอกาสให บลจ.สามารถแกไขโครงการโดยการขอความเห็นชอบจากสํานักงานได 
(เพ่ิมเติมจากการขอมติผูถือหนวยลงทุน) โดยสํานักงานจะพิจารณาและใหความเห็นชอบที่มีผลบังคับใชไปใน
อนาคต และอาจกําหนดใหผูถือหนวยที่ไดรับผลกระทบสามารถออกจากกองทุนโดย Exit without Fee ได เวน
แตเปนกองทุนปด หรือกองทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ซึ่งผูถือหนวยลงทุน
ไมสามารถออกจากกองทุนได ในการแกไขโครงการ ตองไดรับมติจากผูถือหนวยเทานั้น  

 

d.   ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาใน TFEX 
 

Q: หาก บลจ. มีความประสงคจะจัดต้ังกองทุนท่ีมีนโยบายเนนการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives Fund) เพื่อสรางผลตอบแทนในระดับท่ีสูง บลจ.สามารถทําไดหรือไม อยางไร 

A: สํานักงานอยูระหวางศึกษาหลักเกณฑของ Derivatives Fund ในตางประเทศ อยางไรก็ดี ปจจุบันสํานักงานก็
ไมไดปดกั้นการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาของกองทุนทั่วไป แตมีขอกําหนดวา ในกรณีที่กองทุนเขาเปน
คูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง ให บลจ.กันหรือแยกทรัพยสินที่
มีคุณภาพและมีสภาพคลองของกองทุน ในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือ
ชําระคาสินคาเมื่อส้ินสุดอายุของสัญญาซื้อขายลวงหนา ไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ัน (Fully 
Covered) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการจํากัดการ Leverage ของกองทุน นอกจากนี้ สํานักงานมีนโยบายให บลจ.ตองตั้ง
ชื่อกองทุนใหสะทอนนโยบายการลงทุนอยูแลว รวมท้ังใหแสดง “แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุน” 
(Risk Spectrum) ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุนดวย ซึ่งกรณีกองทุนที่เนนลงทุนใน Derivatives นี้สามารถ
ถือเปนกองทุนที่เนนลงทุนในตราสารทางเลือก (Alternative Investment) ซึ่ง Risk Spectrum จะแสดงความ
เส่ียงสูงสุด ดังแผนภาพตอไปนี ้

ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง

ทางเลือก

กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุนผสม กองทุนผสม กองทุนรวมกองทุนรวมกองทุนรวม กองทุนรวม
ตลาดเงิน ตลาดเงิน พันธบัตร ท่ีลงทุน ท่ีเนนลงทุน ท่ีเนนลงทุน ดัชนี ตราสารทุน หมวดอุตสาหกรรม ท่ีเนนลงทุน
ตราสาร ท่ัวไป รัฐบาล ในหุนกู ในตราสารหนี้ ในตราสารทุน ท่ีเปน active ในตราสารทางเลือก
ภาครัฐระยะสั้น เอกชน

ตราสารทุนตราสารหนี้ ผสม
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