
 
 

 

2  กนัยายน  2553 
                                                                                    

เรียน ผูจ้ดัการ 
  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
  กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษทั 
  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 
  ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย   
 นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 นายกสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   

ท่ี น.(ว)  25 /2553  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศ และซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบั 
การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
ของกองทุน 
 

  ดว้ยส านกังานไดอ้อกประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จ านวน 2 ฉบบั  
ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

(1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สน. 29/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี         
25 สิงหาคม พ.ศ. 2553   

(2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 30/2553 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 

  เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศ 
ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั 
อตัราแลกเปลี่ยนเงิน (“FX derivatives”) ของกองทุน ส านกังานจึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑโ์ดยอนุญาต 
ใหก้องทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การลงทุนโดยสามารถเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง รวมทั้ง
ปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีสามารถกนัหรือแยกไวเ้พื่อช าระหน้ีหรือช าระค่าสินคา้ 
เม่ือส้ินสุดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (cover) ใหร้วมถึงทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในต่างประเทศดว้ย 
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2. แนวทางการพิจารณารูปแบบการเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ให้เป็น ดงัน้ี  
2.1 การเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีถือวา่เป็นการลดความเส่ียง ตอ้งเป็นการ 

ลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว ้และตอ้งเป็นการท าสัญญา 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
   (1) กองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives โดยอา้งอิงกบัสกุลเงินของทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว ้ เช่น กองทุนลงทุนในทรัพยสิ์นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเขา้เป็นคู่สัญญาใน  
FX derivatives เพื่อแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ใหเ้ป็นสกุลเงินบาท เป็นตน้   
 

   (2) กองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives โดยผา่นสกุลเงินอ่ืนเป็นทอด ๆ  
มากกวา่ 1 สัญญา ซ่ึงใหผ้ลเทียบเท่ากบัการเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน
เงินของทรัพยสิ์นต่างประเทศท่ีลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ เช่น กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินเกาหลีวอน 
กองทุนอาจเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives เพื่อแลกเปล่ียนสกุลเงินเกาหลีวอน ใหเ้ป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ และแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้เป็นสกุลเงินบาทได ้ เป็นตน้  ทั้งน้ี การเขา้เป็นคู่สัญญา 
ใน FX derivatives เป็นทอด ๆ มากกวา่ 1 สัญญาดงักล่าว ตอ้งเป็นการท าสัญญาในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั  
และมีจ านวนเงิน (notional amount) รวมถึงอายขุองแต่ละสัญญาท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย 
 

   (3) กองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
ของสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ตรงกบัสกุลเงินของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลตอบแทนของสกุลเงินอ่ืนท่ีเป็นตวัแปรของ FX derivatives  กบัผลตอบแทนของสกุลเงินของทรัพยสิ์น 
ท่ีตอ้งการลดความเส่ียงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด  เช่น กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน 
ดอลลาร์ฮ่องกง กองทุนอาจเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives เพื่อแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใหเ้ป็น 
สกุลเงินบาท โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งสกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกงและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  
มีค่ามากกวา่ 0.7 เป็นตน้    
   ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ตอ้งค านวณตาม 
หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับ โดยใชข้อ้มูลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทรัพยสิ์นท่ีน ามาค านวณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และเน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ใชข้อ้มูลในอดีต 
ในการค านวณ ผูล้งทุนจึงมีความเส่ียงหากความสัมพนัธ์ของทรัพยสิ์นดงักล่าว ไม่เป็นไปตามการเคล่ือนไหว 
ท่ีค  านวณโดยใชข้อ้มูลในอดีต ซ่ึงอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  ดงันั้น 
บริษทัจดัการจึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงดงักล่าวต่อผูล้งทุนดว้ย 
 

  (4) กรณีกองทุนลงทุนในทรัพยสิ์นต่างประเทศโดยออ้มผา่นหน่วยลงทุน 
ในต่างประเทศ (feeder fund และ fund of funds)  เน่ืองจากบริษทัจดัการอาจไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการลงทุน และการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุน 
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ไปลงทุน  ดงันั้น แมว้า่กองทุนต่างประเทศจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลายสกุลเงิน กองทุนไทยอาจ 
เขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives เพื่อแลกเปล่ียนสกุลเงินของหน่วยลงทุนต่างประเทศดงักล่าวใหเ้ป็น 
สกุลเงินบาทได ้เช่น กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศท่ีซ้ือขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  
โดยมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลายสกุลเงิน กองทุนก็สามารถเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives  
เพื่อแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้เป็นสกุลเงินบาทได ้  
 

2.2 การเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม 2.1 ไม่ถือวา่เป็นการ 
เขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives เพื่อการลดความเส่ียง  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนไดมี้ขอ้มูลประกอบการ 
ตดัสินใจลงทุนอยา่งเพียงพอ บริษทัจดัการจึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลตามเอกสารแนบ) 

(1) ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives 
(2) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives โดยให ้

อธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
(3) ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ คุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์การลงทุนใน 

ตลาดอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ของผูจ้ดัการกองทุน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการลงทุนดงักล่าว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
   (นายประกิด  บุณยษัฐิติ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
         เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
  ท่ี สน. 29/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 4)  
  ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553   

2. ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ท่ี สน. 30/2553 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญา 
 ซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 3.  เอกสารแนบ : ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลกรณีการเขา้เป็นคู่สัญญาใน FX derivatives   
  ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
 

ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท ์ 0-2695-9616   
โทรสาร  0-2695-9815 


