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ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 
 

 เงนิลงทุน  หมายถึง  หลักทรัพย์  ตราสารทางการเงินหรือทองค าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท 
ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้  ทั้งนี้ รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรือ
อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอ่ืนๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป 
(swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมี
สัญญาจะขายคืน ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และข้อ 3 ของส่วนที่ 1 ตามล าดับ) 
 

     ข้อก ำหนดท่ัวไป 
 

1. เพือ่ประโยชน์ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส าหรับรายการเงินลงทุนตามส่วนที่ 3   
ให้บริษัทค านวณโดยพิจารณาจากหลักการดังต่อไปนี้   

1.1 หลักเน้ือหาส าคัญกว่ารูปแบบ (substance over form)  กล่าวคือ จะพิจารณาถึงความเสี่ยง          
และผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (risks and economic benefits) ของการลงทุนแต่ละรายการเป็นส าคัญโดยไม่
ค านึงว่าการลงทุนเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบใดทางกฎหมาย (legal form)  เช่น  index options  และ derivative 
warrants  ในเบื้องต้นถูกก าหนดให้เป็นหลักทรัพย์ในทางกฎหมาย  แต่ตามหลักของ risks และ economic benefits 
เงินลงทุนดังกล่าวจัดเป็นอนุพันธ์ประเภทหน่ึง  จึงถูกจัดประเภทและค านวณค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับอนุพันธ์
ประเภทอ่ืน เป็นต้น 

1.2 หลักความสม่ าเสมอ (consistency)  กล่าวคือ  เมื่อบริษัทเลือกใช้วิธีการค านวณวิธีใดแล้วให้
บริษัทปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป  และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณ
จากที่เคยปฏิบัติเดิม  ให้บริษัทแจ้งส านักงานถึงเหตุผลและความจ าเป็นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

 2.  การค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส าหรับสถานะเงินลงทุนรายการใดที่มีรูปแบบ 
นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในค าอธิบายนี้ (non-standard characteristics) เช่น structure notes    
securities with embedded options และ exotic derivatives  เป็นต้น  ให้บริษัทค านวณและรายงานมูลค่า 
สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach  
ตามแนวทางซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3   เว้นแต่บริษัทได้หารือกับส านักงานและส านักงานเห็นควรให้ปฏิบัติ
เป็นอย่างอ่ืน 
 

 3.  ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส าหรับรายการเงินลงทุน  ให้บริษัทค านวณเงินลงทุนเพื่อ
นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง  และให้ค านวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม 
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หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา (position risk) ค่าความเสี่ยงจากคู่สัญญา (counterparty risk) และค่าความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (large 
exposure risk) โดยให้บริษัทแสดงรายการการค านวณตามแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3)  
 

 4.  ในการค านวณค่าความเสี่ยงประเภท position risk ให้บริษัทเลือกวิธีการค านวณวิธีใดวิธีหนึ่งส าหรับ
เงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท  ตามสถานะเงินลงทุนที่บริษัทมีอยู่จริง ดังนี้ 
 

แบบที่ 1 : วิธี Fixed-haircut approach  ส าหรับบริษัทที่ไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์  หรือมี
สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์เฉพาะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
                   ก.  การเป็นผู้ถือออปชัน (option holder) หรือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant 
holder)    

     ข.  การเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ตามที่ส านักงานยอมรับ 
     ค.  การมีสถานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน  

แบบที่ 2 : วิธี Standardised approach  ส าหรับบริษัทที่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
      ก.  การเป็นผู้ออกออปชัน (option writer) หรือผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative 
warrant writer)  

ข. การเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อการอ่ืนที่มิใช่เพื่อการป้องกันความเสี่ยงตามที่ส านักงาน
ยอมรับ 

ค.  การมสีถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส/ฟอร์เวิร์ด  

ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทมีเฉพาะเงินลงทุนที่เข้าข่ายการค านวณตามแบบที่ 1 อาจเลือกค านวณ            
เงินลงทุนทั้งหมดตามแบบที่ 2 ก็ได้  แต่ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งที่เข้าข่าย 
การค านวณตามแบบที่ 2 บริษัทจะต้องน าเงินลงทุนทั้งหมดมาค านวณ position risk ตามแบบที่ 2 เท่านั้น 

อย่างไรก็ดี  ไม่ว่าบริษัทจะเลือกการค านวณ position risk ตามแบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2   
บริษัทจะต้องพิจารณาเงินลงทุนที่บริษัทมีอยู่เพื่อค านวณ counterparty risk และ large exposure risk ด้วย 
  

5.  การนับเงินลงทุนและสถานะเงินลงทุนเพื่อค านวณความเสี่ยง position risk ของหลักทรัพย์ 
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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หลักทรัพย์ได้มา  
1)  ทางด้านการรายงานสินทรัพย์  ให้นับเป็นเงินลงทุน  
2)  ทางด้านการค านวณความเสี่ยง  ให้ถือเป็น long position และถ้าการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้น 

ก่อให้เกิดภาระในอนาคตด้วย ให้ตั้งภาระดังกล่าวเป็น short position ด้วยเช่นกัน เช่น กรณีการยืมหลักทรัพย์   
เป็นต้น 

หลักทรัพย์โอนออก  
1)  ทางด้านการรายงานสินทรัพย์  ให้หักออกจากเงินลงทุน  
2)  ทางด้านการค านวณความเสี่ยง 

-  ให้ลดสถานะ long position ที่มีอยู่เดิมออกถ้าเป็นการโอนออกจากเงินลงทุนโดยถาวร 
เช่น การขายหลักทรัพย์ เป็นต้น และลดสถานะ short position ด้วยถ้าการโอนออกนั้นเป็นการส่งมอบ 
หลักทรัพย์คืนเพื่อลดภาระการยืมหลักทรัพย์ 

-  ให้ถือเป็น long อยู่เช่นเดิม ถ้าเป็นเพียงการโอนออกจากเงินลงทุนเพียงชั่วคราว        
เช่น การให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม  ส าหรับรายการอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้บริษัทหารือและด าเนินการตามที่
ส านักงานพิจารณาเห็นสมควร 
 

 

ตารางที่ 1 : การนับเงินลงทุนและสถานะเงินลงทุนเพื่อค านวณความเสี่ยง Position risk ของหลักทรัพย์ 
 

รายการ การนับเงินลงทุน สถานะเงินลงทุนเพื่อค านวณ 
ความเสี่ยง Position risk ในสว่นที่ 3 

หลักทรัพย์ได้มา   

1. ซ้ือ นับเป็นเงินลงทุน คิดเป็น long 

2. ยืม นับเป็นเงินลงทุน คิดเป็น long เพราะว่ามีหลักทรัพย์เข้า port. ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งเป็น short ด้วยเพราะว่ามีภาระที่
จะต้องส่งมอบคนื ซ่ึงต้องตั้งเป็นเจ้าหนีห้ลักทรัพย์ยืม 

3. รับโอนกรรมสิทธิ์เป็น 
หลักประกันโดยไม่มีข้อจ ากัดใน
การหาประโยชน ์

นับเป็นเงินลงทุน คิดเป็น long เพราะว่ามีหลักทรัพย์เข้า port. ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งเป็น short ด้วยเพราะว่ามีภาระที่
ต้องส่งมอบคนื ซ่ึงต้องตั้งเปน็เจ้าหนี้ทรัพย์สินวาง
ประกัน 
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รายการ การนับเงินลงทุน สถานะเงินลงทุนเพื่อค านวณ 
ความเสี่ยง Position risk ในสว่นที่ 3 

4. รับหลักทรัพยค์ืน เช่น จาก 
การให้ยืม หรือจากการโอน
กรรมสิทธิ์ไปเป็นหลักประกนักับ
บุคคลอื่น เป็นต้น (ดูหลักทรัพย์
โอนออก ตามข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบ) 

นับเป็นเงินลงทุนเพราะว่ามีการ
โอนมาจากลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ 
หรือลูกหนีท้รัพย์สินวางประกัน 
แล้วแต่กรณี 

สถานะ long position ไม่เปลี่ยนแปลง  

หลักทรัพย์โอนออก   

1. ขาย (รวมถึงขายชอร์ตที่ยืม 
หลักทรัพย์เข้ามาแล้ว) 

ไม่นับเป็นเงินลงทุน ลดสถานะ long position 

2. ขายชอร์ตโดยยังไม่ได้ยืม 

(เกิดขึน้ภายใน T+2 เท่านั้น) 

เงินลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็น short เพราะว่ามีภาระที่จะต้องส่งมอบตาม 
ค าส่ังขายชอร์ต 

3. ให้ยืม (รวมถึงการส่งมอบแทน
ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดส่ง
มอบหลักทรัพย)์ 

ไม่นับเป็นเงินลงทุน เพราะว่าได้
โอนไปเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ 

คิดเป็น long อยู่เช่นเดิมเพราะว่าบริษทัยังรับความเสี่ยง 

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่จะต้องรบัคืนอาจมีราคาลดลง 

4. โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็น 
หลักประกัน 

ไม่นับเป็นเงินลงทุน เพราะว่าได้
โอนไปเป็นลูกหนี้ทรัพย์สินวาง
ประกัน 

คิดเป็น long อยู่เช่นเดิมเพราะว่าบริษทัยังรับความเสี่ยง
ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่จะต้องรบัคืนอาจมีราคาลดลง 

5. ส่งมอบหลักทรัพยค์ืน เช่น  
จากการยืม หรือจากการรับโอน
กรรมสิทธิ์เป็นหลักประกันจาก
บุคคลอื่น เป็นต้น 
 

ไม่นับเป็นเงินลงทุนเพราะว่า 
หลักทรัพย์ได้ถูกน าไปส่งมอบ
เจ้าหนี้หลักทรัพย์ยืม หรือเจ้าหนี้
ทรัพย์สินวางประกัน แล้วแต่กรณี 
 

ลดทั้งสถานะ long position และ short position 
เพราะว่ามีหลักทรัพย์ถูกโอนออกจาก port. และถูก
น าไปส่งมอบเพื่อลดภาระเจ้าหนีห้ลักทรัพย์ยืม หรือ
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน แล้วแต่กรณี 
 

6. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะ
ซ้ือคืน 

เงินลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็น long อยู่เช่นเดิมเพราะว่าบริษทัยังรับความเสี่ยง
ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่จะต้องซ้ือคืนอาจมีราคาลดลง 

 

 

หมายเหตุ  ถ้าบรษิัทมเีงินลงทุนในต่างประเทศหรือทองค า  จะต้องค านวณค่าความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า          
ไว้ในส่วนที่ 5 ด้วย 
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ตัวอย่าง   บริษัทมีรายการของหลักทรัพย์ A  ดังนี้ 
 

รายการ มูลค่าเงินลงทุน สถานะเงินลงทุนที่ใช้ค านวณ h/c 
วันที่ 1   ซื้อ 400  400 long 400  
วันที่ 2   ยืม 100  500 long 500 short 100 
วันที่ 3   ขาย 200  300 long 300 short 100 
วันที่ 4   ให้ยืม 50  250 long 300  short 100 
   (เงินลงทุน 250 + ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ 50) 

วันที่ 5  ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน 150               250 long 300  short 100 
   (เงินลงทุน 250 + ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ 50) 
 

ทั้งนี้  ธุรกรรมอนุพันธ์บางประเภท  เช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น  ที่อาจมีการยืม   
ให้ยืม  หรือโอนกรรมสิทธิ์เป็นหลักประกันได้  ให้บริษัทพิจารณาการนับเงินลงทุนและสถานะเงินลงทุน  
(long หรือ short position) เช่นเดียวกับตารางที่ 1 ข้างต้น  จากนั้นน าสถานะเงินลงทุนที่ได้ไปค านวณ 
หาค่าความเสี่ยง position risk ตามวิธี Fixed-haircut approach หรือ Standardised approach ตามแต่กรณี 

 

6. การนับเงินลงทุนและการค านวณความเสี่ยง position risk ของอนุพันธ์ให้เป็นไปตามตาราง 
ที่ 2  ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 2 : การนับเงินลงทุนและการค านวณความเสี่ยง Position risk ของอนุพันธ์ 
 

รายการ การนับเงินลงทุน การค านวณความเสี่ยง Position risk 
 

1.  บริษัทที่ค านวณตามแบบที่ 1 : 
วิธี Fixed-haircut approach 

  

1.1  อนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรบั
(หมายเหตุ 1) 

 

  

1.1.1 FX/Gold-linked  

         (หมายเหตุ 2) 

ไม่แสดงเป็นเงินลงทุน ไม่ต้องค านวณในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน แต่ให้ยกไปค านวณ
ในส่วนที่ 5 : ค่าความเสี่ยงจากการมีฐานะ 
เงินตราต่างประเทศและทองค า 
 

1.1.2 Non FX-linked ไม่แสดงเป็นเงินลงทุน ไม่ต้องค านวณในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน  
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รายการ การนับเงินลงทุน การค านวณความเสี่ยง Position risk 

1.2  อนุพันธ์เพื่อการอื่น  
(เฉพาะการเปน็ผู้ถือ option ) 

  

1.2.1 FX/Gold-linked  

         (หมายเหตุ 2) 

นับ option premium เปน็เงนิลงทนุ คิดสถานะเงนิลงทนุเป็น long เพื่อน ามาค านวณ position 
risk ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut 
approach (ยกเว้นสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินตราต่างประเทศ
โดยตรง)  และให้น าไปค านวณใน 
ส่วนที่ 5 : ค่าความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ
และทองค า ด้วย 

1.2.2 Non FX-linked นับ option premium เปน็เงนิลงทนุ คิดสถานะเงนิลงทนุเป็น long เพื่อน ามาค านวณ position 
risk ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน  ตามวิธี Fixed-haircut 
approach 

2.  บริษัทที่ค านวณตามแบบที่ 2 : 
วิธี Standardised approach 

  

2.1  อนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรบั 

(หมายเหตุ 1) 

  

2.1.1  FX/Gold-linked  

          (หมายเหตุ 2) 

  

-  Options / Derivative 
warrants   

 

 
- Futures 

ผู้ซื้อ (buyer) : นับ option premium 
เป็นค่าบวกในเงินลงทุน 

ผู้ออก (writer) : นับ option 

premium เป็นค่าลบในเงินลงทุน1 
ไม่แสดงเป็นเงินลงทุนเพราะมูลคา่
เป็นศูนย์ เนื่องจากมีการรับรู้ก าไร
ขาดทุนทุกส้ินวัน ทั้งนี้สถานะใน 
futures contracts ยังคงต้องน าไป 
คิดค่าความเสี่ยงตามปกต ิ

 

คิดสถานะเทียบเท่าเงนิลงทนุ (ซ่ึงอาจเปน็ long หรือ 
short แล้วแต่กรณี) ตามหลัก building-block approach 
เพื่อน ามาค านวณ position risk ในส่วนที่ 3 :  
เงินลงทุน ตามวิธี Standardised approach และ 
ส าหรับอนุพันธ์ทีเ่กี่ยวพันกับเงนิตราต่างประเทศและ
ทองค า ให้น าไปค านวณในส่วนที่ 5 : ค่าความเสี่ยงจาก
การมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค าด้วย 

                                                        
1 โดยปกติ premium รับจากการ write options หรือมูลค่าลบของสัญญา forwards และ swaps  ถือเป็นรายการด้านหนี้สินหรือภาระผูกพันของบริษัท   
แต่เพ่ือประโยชน์ในการจัดกลุ่มและติดตามสถานะของอนุพันธ์เหล่านั้นจึงใหน้ ามาแสดงเป็นรายการหักทางด้านสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อ 
เงินลงทุน  ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่ต้องน าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิหรือภาระผูกพันที่จะใช้ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอีก  
แต่ยังคงต้องน ามารวมเพื่อใช้ในการค านวณอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิด้วย 
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รายการ การนับเงินลงทุน การค านวณความเสี่ยง Position risk 

  - Forwards / Swaps กรณี replacement cost เป็นบวก 
ให้นบัเป็นเงินลงทุน  
กรณี replacement cost เป็นลบ   

ให้หักออกจากเงินลงทุน2 

 

2.1.2  Non FX-linked รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 

2.2  อนุพันธ์เพื่อการอื่น   

2.2.1  FX/Gold-linked  

          (หมายเหตุ 2) 

รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 

2.2.2  Non FX-linked รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 

3. ธุรกรรมอนุพันธ์ลักษณะ 
 back-to-back (หมายเหตุ 3) 

 

รายละเอียดเหมือนข้อ 2.1.1 

 

ไม่ต้องค านวณความเสี่ยงในส่วน position risk 

หมายเหตุ : 
1. ในการพิจารณาว่าการมีสถานะในอนุพันธ์ใดเข้าข่ายเปน็การป้องกันความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรับ  ส านักงานจะใช้ปจัจัย 
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 

1.1 วัตถุประสงคข์องการมีสถานะอนุพันธ์ 
1.2 สถานะอนุพันธ์นั้นจะต้องสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการมีทรพัย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันทีม่ีอยู่หรือ 
         คาดว่าจะเกิดขึ้นแนน่อนในอนาคตอันใกล้ เช่น ภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น 
 1.3   สถานะอนุพันธ์นั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 

2. FX/Gold-linked ในที่นีห้มายถึงอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินตราต่างประเทศและทองค า เช่น ออปชันที่อ้างอิงกบัอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศหรือทองค า  หรือมีสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศและทองค า เช่น ออปชันที่
อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตน้ 
3. ธุรกรรมอนุพันธ์ลักษณะ back-to-back คือธุรกรรมที่มีการเข้าท าสัญญาอนุพันธ์ 2 สัญญาที่ตรงขา้มกัน โดยมีวัตถุประสงคท์ี่
จะหักกลบความเสี่ยงด้าน position risk ของทั้ง 2 สัญญาอย่างสมบรูณ์ และมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

3.1   มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตวัเดียวกัน 
3.2   มีมูลค่าเงินตน้ (notional value) เท่ากัน 
3.3   มีวันครบก าหนดสัญญาวันเดียวกัน และ 
3.4   เป็นสกุลเงนิเดียวกัน 

                                                        
2 replacement cost หมายถึง marked to market value ของสัญญา (มูลค่าเดียวกับที่ใช้ในการค านวณสินทรัพย์สภาพคล่อง) ซึ่งบอกถงึว่าถ้าบริษัท
จะต้องจัดหาสัญญาขึ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไร เช่น กรณีของ options ก็คือ option premiums  
กรณีของสัญญา forwards / swaps ต้องใช้วิธีการ pricing เพื่อหามูลค่าของสัญญา   
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หมวดท่ี 1 : สินทรัพย์สภำพคล่อง 
 

  ก.  กำรค ำนวณมูลค่ำเงินลงทุน 
 

 ให้บริษัทค านวณมูลค่าเงินลงทุนโดยยึดหลักของราคาที่สะท้อน current value ดังต่อไปนี ้
 

 1.  Exchange-traded instruments  หมายถึง  หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
1.1  หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาอื่นใดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตลาดหรือศูนย์ซื้อขายของประเทศอื่นยกเว้นตราสารหนี้   ในกรณี long position ให้ใช้ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน 
(current bid price) ณ สิ้นวันที่รายงาน และกรณี short position ให้ใช้ราคาเสนอขายปัจจุบัน (current offer 
price) ณ สิ้นวันที่รายงาน  หากไม่มีราคาเสนอซื้อปัจจุบันหรือราคาเสนอขายปัจจุบัน  ให้ใช้ราคาปิด 
ล่าสุดแทน (last closed price) 
      1.2  ตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดหรือศูนย์ซื้อขายของประเทศ
อ่ืน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีการรายงานข้อมูลราคาการซื้อขายผ่าน BEX ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.1   
หากราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมดอกเบี้ยค้างรับ  บริษัทควรน าดอกเบี้ยดังกล่าวมารวมค านวณด้วย (dirty price) 
อย่างนอ้ยเดือนละคร้ัง  ทั้งนี้ ราคาที่ปรากฏหลักฐานใน BEX (หรือตลาดหรือศูนย์ซื้อขายของประเทศอ่ืน 
แล้วแต่กรณี) จะต้องเกิดจากการซื้อขายที่ไม่เกินกว่า 1 เดือน  ถ้าเกินกว่า 1 เดือน ให้ค านวณราคาตาม 2.2 
 

 2.  Non exchange-traded instruments  หมายถึง  หลักทรัพย์หรือตราสารอ่ืนใดที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 
ข้างต้น 
      2.1 ตราสารทุน  ให้ใช้ราคาทุน หรือราคาอื่นที่เหมาะสม 
      2.2 ตราสารหนี้ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ราคาตามล าดับ  
ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 ราคาที่ก าหนดโดย market makers ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  โดยกรณี long position   
ให้ใช้ราคาเสนอซื้อปัจจุบันถัวเฉลี่ย (average current bid price)  กรณี short position ให้ใช้ราคาเสนอขาย
ปัจจุบันถัวเฉลี่ย (average current offer price) 
  2.2.2 ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) 
   2.2.2.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ รวมถึงพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกัน ให้ใช้
ราคาที่ค านวณโดยอิงเส้น yield curve  ซึ่งก าหนดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการประมูลในแต่ละเดือนของ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ าประกัน  หรือเส้น yield 
curve ของตราสารหนี้ภาครัฐที่มีการจัดท าขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
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   2.2.2.2 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน  รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน    
ให้ใช้ราคาที่ค านวณโดยอิงเส้น yield curve ตาม 2.2.2.1  หรือเส้น yield curve ของหุ้นกู้ / ตราสารหนี้อ่ืนที่   
เทียบเคียงได้  ซึ่งมี coupon rate / credit rating / currency  และ time to maturity เดียวกัน ที่มีการจัดท าขึ้นและ 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  บวกค่าชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  บริษัทจะต้อง
แสดงเหตุผลที่เชื่อถือได้ไว้ในหมายเหตุท้ายแบบรายงานด้วย 
   2.2.2.3  หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แบ่งการค านวณ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหุ้นกู้ให้ใช้ราคาที่ค านวณโดยอิงตาม 2.2.2.2 และส่วนที่เป็นสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิการแปลงสภาพหรือสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์) ให้ใช้ราคาที่ค านวณโดยอิงตาม 2.4.2 

2.2.3 ราคาอื่นที่เหมาะสม  เช่น  ราคาตามบัญชี  เป็นต้น 
 

      2.3 หน่วยลงทุน 
  2.3.1 กองทุนเปิด  ใช้ราคารับซื้อคืนล่าสุด   
  2.3.2 กองทุนปิด  รวมถึงกองทุนเปิดที่มีระยะเวลาการรับซื้อคืนในแต่ละคร้ังห่างกันเกิน
กว่า 1 เดือน  ใช้ net asset value ต่อหน่วย 
 

      2.4 อนุพันธ์ และใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ราคาตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 ราคาที่ก าหนดโดย market makers ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  โดยกรณี long position   
ให้ใช้ราคาเสนอซื้อปัจจุบันถัวเฉลี่ย (average current bid price)  กรณี short position ให้ใช้ราคาเสนอขายปัจจุบัน
ถัวเฉลี่ย (average current offer price) 
  2.4.2 ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) ให้ค านวณโดยใช้ pricing models ภายใต้เงื่อนไข
ของตัวแปรที่ส านักงานยอมรับ 
 2.5  ทองค า หมายถึง ทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ขึ้นไป ให้ใช้ราคารับซื้อปัจจุบัน  
ณ สิ้นวันที่รายงานที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองค า  

ข.  ประเภทเงินลงทุน 
 

ให้บริษัทแสดงมูลค่าเงินลงทุนตามที่มีไว้ในแบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3 หน้า 1 และ 2)  
โดยแยกตามประเภทเงินลงทุนดังน้ี 

 

 1.  ตรำสำรทุนและตรำสำรท่ีอ้ำงอิงกับตรำสำรทุน (Equity and Equity-Linked Instruments)   
หมายถึง  ตราสารทุนและตราสารที่มีมูลค่าผูกกับตราสารทุนหรือสินทรัพย์อ้างอิงอ่ืนที่มีความเสี่ยงในลักษณะ
เดียวกันกับตราสารทุน 
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      1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (common stock / preferred stock) 
  1.1.1 หุ้นใน SET 50  และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I ซึ่งหมายถึง หุ้นต่างประเทศท่ีซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม Developed Market (DM) และเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักในประเทศดังกล่าว 
รายละเอียดตามภาคผนวก 1 โดยหุ้นดังกล่าวต้องไม่ถูกข้ึนเครื่องหมาย SP เกิน 7 วัน หรือเคร่ืองหมายอื่นใด 
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ รวมถึง right3 และใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (TCR) ที่มีหุ้นต่างประเทศ
ตามข้างต้นเป็นหุ้นอ้างอิง 
  1.1.2 หุ้นใน SET 100 แต่อยู่นอก SET 50 (หุ้นใน SET 100)  และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม II  
ซึ่งหมายถึง หุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม DM ซึ่งไม่รวมอยู่ในหุ้นต่างประเทศกลุ่ม I 
และหุ้นต่างประเทศท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม Emerging Market (EM) และเป็นองค์ประกอบ 
ของดัชนีหลักในประเทศดังกล่าว ตามภาคผนวก 2  โดยหุ้นดังกล่าวต้องไม่ถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกิน 7 วัน  
หรือเครือ่งหมายอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ รวมถึง right และ TCR ที่มีหุ้นต่างประเทศตามข้างต้น 
เป็นหุ้นอ้างอิง 

1.1.3 หุ้นนอก SET 100  และหุ้นท่ีอยู่ในต่างประเทศกลุ่ม III ซึ่งหมายถึง หุ้นต่างประเทศ 
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม EM ซึ่งไม่รวมอยู่ในหุ้นต่างประเทศกลุ่ม II และหุ้นในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือมีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE)  โดยหุ้นดังกล่าวต้องไม่ถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกิน 7 วัน หรือเครื่องหมายอื่นใด 
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ รวมถึง right และ TCR ที่มีหุ้นต่างประเทศตามข้างต้นเป็นหุ้นอ้างอิง 
  1.1.4 หุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งไม่เข้าข่ายตาม 1.1.1 – 1.1.3 
 1.1.5  หุ้นอื่น ๆ  หมายถึง  หุ้น และ right ของหุ้นท่ีไม่เข้าข่ายตาม 1.1.1 - 1.1.4 
      1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (company warrants)  หมายถึง  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ให้สิทธิผู้ถือ
ซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทใด ๆ ที่ออกโดยบริษัท (issuer) นั้น  รวมถึงตราสารอื่นใดที่มีลักษณะ
ดังกล่าว  เช่น  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ที่บริษัทยังไม่จ่ายช าระราคาค่าหุ้น  เป็นต้น  
ให้แสดงตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง  ดังนี้  
  1.2.1 หุ้นใน SET 50  และหุ้นต่างประเทศในกลุ่ม I 
  1.2.2 หุ้นนอก SET 50  และหุ้นต่างประเทศนอกกลุ่ม I ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

1.2.3 หุ้นอื่น ๆ  
      1.3 อนุพันธ์ในตราสารทุน (equity-linked derivatives)  หมายถึง  หลักทรัพย์ประเภทออปชัน  
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants)  และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในประกาศว่าด้วยเร่ืองการซื้อ
                                                        
3 หมายถึง  หุ้นเพ่ิมทุนรวมถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ที่บริษัทได้จองซื้อและจ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเต็มจ านวนแล้ว  
แต่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือตลาดหลักทีเ่ปน็ทางการของประเทศตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด ในภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 
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ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหรือผูกกับตราสารทุน  กลุ่มตราสารทุน  หรือดัชนีตราสารทุน  
ทั้งนี้ ในการรายงานให้แยกแสดงเป็นมูลค่าบวก (ก)  มูลค่าลบ (ข)  และมูลค่าสุทธิ (ค)  ดังนี้ 
  ก)  มูลค่าบวก  หมายถึง 
        - มูลค่าของ option premium ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ถือ options (buyer / holder) 
        - มูลค่าของสัญญา forwards และ swaps  ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นผู้รับประโยชน์จาก
สัญญาดังกล่าว (replacement cost เป็นบวก) 
  ข)  มูลค่าลบ  หมายถึง 
        - มูลค่าของ option premium ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ออก options (writer) 
        - มูลค่าของสัญญา forwards และ swaps ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นผู้เสียประโยชน์จาก
สัญญาดังกล่าว  (replacement cost เป็นลบ) 
  ค)  มูลค่าสุทธิ  หมายถึง  ผลต่างระหว่างมูลค่าบวกและมูลค่าลบ  หากยอดสุทธิเป็นลบ   
ให้ใส่เคร่ืองหมายลบไว้หน้าจ านวนดังกล่าว 
  1.3.1 ออปชันในตราสารทุน (equity-linked opitons) / ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(derivative warrants) หมายถงึ  สัญญาหรือตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือจะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือ 
ผูกกับตราสารทุน  กลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีตราสารทุน  ทั้งนี้ ให้รายงานตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง  
ดังนี้ 
   1.3.1.1 stock options / derivative warrants on individual stock หมายถึง  ออปชัน / 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีมูลค่าผูกกับหุ้นใดหุ้นหนึ่ง 
   1.3.1.2 basket options / basket warrants  หมายถึง  ออปชัน / ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ที่มีมูลค่าผูกกับกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีกลุ่มตราสารทุน 
   1.3.1.3 index options / index warrants  หมายถึง  ออปชัน / ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ที่มีมูลค่าผูกกับดัชนีตราสารทุนที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์  ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  หรือบุคคลอ่ืน  
ที่ส านักงานยอมรับ 
  1.3.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในตราสารทุน (equity-linked forward contracts)  หมายถึง  สัญญาที่
บริษัทเข้าผูกพันเพื่อจะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับตราสารทุน กลุ่มตราสารทุน หรือดัชนี 
ตราสารทุน  โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
ในสัญญาและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย  

ทั้งนี้  สัญญาฟิวเจอร์สในตราสารทุน (equity-linked future contracts)  หมายถึง   สัญญา
ที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อจะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับตราสารทุน กลุ่มตราสารทุน หรือดัชนี 
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ตราสารทุน  โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าใน
สัญญาและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์ซื้อขายเท่านั้น  และด้วยมีระบบการวาง variation  
margins บริษัทจึงไม่ต้องแสดงรายการทางด้านสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุน (ดูตารางที่ 2 : การนับเงิน
ลงทุนและการค านวณความเสี่ยง Position risk ของอนุพันธ์) 
  1.3.3 สัญญาสวอปในตราสารทุน (equity swaps)  หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพัน      
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนอย่างน้อยข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกกับสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็น 
ตราสารทุน กลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีตราสารทุน  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา 
  1.3.4 อ่ืน ๆ (non-standard characteristic instruments) หมายถึง  อนุพันธ์ตาม 1.3  
ที่ไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 

 2.  ตรำสำรหนี้และตรำสำรท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ย (Debt and Interest Rate-Linked Instruments) 
หมายถึง  ตราสารหนี้และตราสารอ่ืนใดที่มีมูลค่าผูกกับตราสารหนี้  กลุ่มตราสารหนี้  ดัชนีตราสารหนี้หรืออัตรา     
ดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2 แล้ว 
      2.1 ตราสารหนี้ทั่วไป  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ไม่มีการผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
  2.1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลไทยและที่รัฐบาลไทยค้ าประกัน  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ออกโดย
รัฐบาลไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลไทยค้ าประกันเต็มจ านวน (fully secured bonds)  
  2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ    
ความน่าเชื่อถือในระดับ AAA / A-1 หรือเทียบเท่า 
  2.1.3 credit rating AA A / A-2 หรือเทียบเท่า  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในระดับต่ ากว่า AAA / A-1  แต่ไม่ต่ ากว่า A / A-2 หรือเทียบเท่า  
  2.1.4 credit rating BBB / A-3 หรือเทียบเท่า  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในระดับ BBB / A-3 หรือเทียบเท่า   
  2.1.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ได้รับ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ ากว่า BBB / A-3  แต่ไม่ต่ ากว่า B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า 
  2.1.6 issue ที่มี risk premium ตามที่ส านักงานก าหนด หมายถึง ตราสารหนี้ 
ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ ากว่า B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า หรือ 
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  ซึ่งมีการซื้อขายกันที่ risk premium ตามที่ส านักงานก าหนด  
โดย risk premium คิดจากอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก risk free rate ที่มีอายุคงเหลือสอดคล้องกับอายุ 
ของตราสารหนี้นั้น อนึ่ง บริษัทต้องเลือกใช้อัตราผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยงของตราสารหนี้ได้ดีที่สุด  
เช่น ใช้อัตราผลตอบแทนเมื่อถือตราสารหนี้จนครบก าหนดไถ่ถอน (Yield to Maturity) ส าหรับหุ้นกู้  
และอัตราผลตอบแทนเมื่อถือตราสารหนี้จนถูกเรียกคืน (Yield to Call) ส าหรับหุ้นกู้ที่ผู้ออกสามารถเรียกคืนได้
ก่อนครบก าหนด 
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   ทั้งนี้  ปัจจุบันส านักงานก าหนดให้ risk premium ไม่เกิน 4% 
  2.1.7 อ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1.1 ถึง 2.1.6 

เงื่อนไขท่ัวไป 
  - อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)  เช่น  AAA / A-1  หรือเทียบเท่า  หมายถึง  อันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นสถาบันของไทย 
หรือต่างประเทศ  โดยอักษรชุดแรก  เช่น  AAA เป็นอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับตราสารหนี้ระยะยาว  และ
อักษรชุดหลัง เช่น A-1 เป็นอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น  
  - credit rating ที่มีเคร่ืองหมายต่อท้าย  ให้จัดอยู่ในอันดับ (category) เดียวกับตัวอักษรนั้น  เช่น  
A+  ซึ่งสูงกว่า A หนึ่งขั้น (notch)  หรือ A-  ซึ่งต่ ากว่า A หนึ่งขั้น (notch)  ให้จัดอยู่ในอันดับเดียวกับ A  เป็นต้น 
  - ในกรณีที่ตราสาร (issue) ไม่ได้รับการจัดอันดับ  บริษัทสามารถอิง credit rating ของ 
ผู้ออกตราสาร (issuer) นั้นในการเลือกใช้อัตรา specific risk ที่ก าหนด  เว้นแต่กรณีที่เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ   
ให้ถือว่ามี rating ต่ ากว่า rating ของ issuer อยู่หนึ่งขั้น (notch) ส าหรับ issuer ที่มี rating อยู่ในอันดับที่ไม่ต่ ากว่า 
investment grade (BBB หรือเทียบเท่าขึ้นไป)  ไม่เช่นนั้นให้ถือว่ามี rating ต่ ากว่า rating ของ issuer อยู่สองขั้น   
เช่น  issuer ได้รับ rating A ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ  หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวถือว่ามี rating อยู่ที่ 
A-  (ต่ ากว่า A หนึ่งขั้น)  แต่ issuer ที่ได้รับ rating B ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
ดังกล่าวถือว่ามี rating อยู่ที่ CCC +  (ต่ ากว่า B สองขั้น)  เป็นต้น 
      2.2 ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดช าระ  
เงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือมีสัญญาณแสดงให้เห็นว่าอาจมีการผิดนัดช าระ 
      2.3 หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures)  หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามเงื่อนไขที่ก าหนด   
  ส าหรับหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้รายงานและค านวณแยกหุ้นกู้และใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ออกจากกัน โดยให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องของหุ้นกู้เช่นเดียวกับตราสารหนี้  ส่วนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
      2.4 อนุพันธ์ในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย  (interest rate-linked derivatives)  หมายถึง  สัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าในประกาศว่าด้วยเร่ืองการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหรือผูกกับตราสารหนี้  
กลุ่มตราสารหนี้  ดัชนีตราสารหนี้ หรืออัตราดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ในการรายงานให้แสดงแยกมูลค่าบวก (ก)  มูลค่าลบ 
(ข)  และมูลค่าสุทธิ (ค)  ในลักษณะเดียวกับข้อ 1.3 อนุพันธ์ในตราสารทุน 

2.4.1 ออปชันในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (interest rate-linked options)  หมายถึง  สิทธิที่จะ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับตราสารหนี้  กลุ่มตราสารหนี้  ดัชนีตราสารหนี้  หรืออัตราดอกเบี้ย 
   2.4.1.1 bond options  หมายถึง  ออปชันที่มีมูลค่าผูกกับพันธบัตร / หุ้นกู้ ตัวใดตัวหนึ่ง 
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   2.4.1.2  bond basket options  หมายถึง  ออปชันที่มีมูลค่าผูกกับกลุ่มพันธบัตร / หุ้นกู้  
หรือดัชนีของกลุ่มพันธบัตร / หุ้นกู้ 
   2.4.1.3 bond index options  หมายถึง  ออปชันที่มีมูลค่าผูกกับดัชนีของพันธบัตร /   
หุ้นกู้ ที่ก าหนดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้  หรือบุคคลอ่ืนที่ส านักงานยอมรับ 
   2.4.1.4  interest rate options  หมายถึง  ออปชันที่มีมูลค่าผูกกับอัตราดอกเบี้ยโดยตรง 
  2.4.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (interest rate-linked forward contracts) 
หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับตราสารหนี้  กลุ่มตราสารหนี้  
ดัชนีตราสารหนี้  หรืออัตราดอกเบี้ย  โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย  เช่น  forward rate agreement 
(FRA) forwards on bond  เป็นต้น 

              ทั้งนี้  สัญญาฟิวเจอร์สในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (interest rate-linked future 
contracts)  หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับตราสารหนี้  
กลุ่มตราสารหนี้  ดัชนีตราสารหนี้  หรืออัตราดอกเบี้ย  โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย 
เท่านั้น  และด้วยมีระบบการวาง variation margins บริษัทจึงไม่ต้องแสดงรายการทางด้านสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในหัวข้อเงินลงทุน (ดูตารางที่ 2 : การนับเงินลงทุนและการค านวณความเสี่ยง Position risk ของอนุพันธ์) 

 

  2.4.3 สัญญาสวอปในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps)  หมายถึง สัญญาที่
บริษัทเข้าผูกพันแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนทั้ง 2 ข้าง4 ของสัญญาผูกกับสินทรัพย์อ้างอิงที่
เป็นตราสารหนี้  กลุ่มตราสารหนี้  ดัชนีตราสารหนี้  หรืออัตราดอกเบี้ย  

 

  2.4.4 อ่ืน ๆ  (non-standard characteristic instruments)  หมายถึง  อนุพันธ์ตาม 2.4  
ที่ไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

                                                        
4 ถ้ามูลค่าผลตอบแทนข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกกับตราสารทุน  กลุ่มตราสารทุน  หรือดัชนีตราสารทุน  ให้รายงานในข้อ 1.3.3  สัญญาสวอป 
ในตราสารทุน (equity swaps) 
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 3.  ทองค ำ/อนุพันธ์ในเงินตรำต่ำงประเทศและทองค ำ  (Gold/Foreign Exchange/Gold-Linked Derivatives)  
ทองค า หมายถึง ทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 96.5% ขึ้นไป ส่วนอนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศและทองค า
หมายถึง  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประกาศว่าด้วยเร่ืองการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหรือผูกกับเงินตรา
ต่างประเทศ5และทองค า  ทั้งนี้ ในการรายงานให้แสดงแยกมูลค่าบวก (ก)  มูลค่าลบ (ข)  และมูลค่าสุทธิ (ค)   
ในลักษณะเดียวกับข้อ 1.3 อนุพันธ์ในตราสารทุน 

3.1 ทองค า (gold) หมายถึง  ทองค าแท่งที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 96.5% ขึ้นไป 
3.2   ออปชันในเงินตราต่างประเทศและทองค า  (foreign exchange/gold-linked options)  หมายถึง  

ออปชันที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับเงินตราต่างประเทศ/ทองค า 
 3.3 สัญญาฟอร์เวิร์ดในเงินตราต่างประเทศและทองค า    (foreign exchange/gold-linked forward 

contracts) หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับเงินตรา
ต่างประเทศ/ทองค า โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย  เช่น  forwards on currency  
forward on gold  เป็นต้น 

ทั้งนี้  สัญญาฟิวเจอร์สในเงินตราต่างประเทศ/ทองค า (foreign exchange/gold-linked future 
contracts)  หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับเงินตรา
ต่างประเทศ/ทองค า  โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าและเป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์ซื้อขายเท่านั้น  และด้วยมีระบบการวาง 
variation margins  บริษัทจึงไม่ต้องแสดงรายการทางด้านสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุน (ดูตารางที่ 2 
: การนับเงินลงทุนและการค านวณความเสี่ยง Position risk ของอนุพันธ์) 
      3.4 สัญญาสวอปในเงินตราต่างประเทศและทองค า (currency/gold swaps)  หมายถึง สัญญาที่บริษัท 
เข้าผูกพันแลกเปลี่ยนเงินต้นจากสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งตามอายุของสัญญาก่อนที่จะเปลี่ยนกลับ  รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย6ที่ผูกกับเงินต้นดังกล่าว (ถ้ามี) หรือสัญญาที่บริษัทเข้าผูกพัน
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนอย่างน้อยข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิง 
เป็นทองค า ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  

                                                        
5 ส าหรับอนุพันธ์ในตราสารทุนหรือตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงผูกกับเงินตราต่างประเทศด้วย  ในการพิจารณาว่าควรแสดงรายการไว้ภายใต้หวัข้อใดของเงินลงทุน  
ให้พิจารณาจากสินทรัพย์อ้างอิงเป็นส าคัญ เช่น FTSE 100 Index Options แมว้่าจะมีความเส่ียงผูกกับเงินตราต่างประเทศด้วย แตต่ัวสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีตราสารทุน  
ดังนั้น จึงต้องแสดงรายการไว้ภายใตห้มวดตราสารทุน หัวข้อ 1.3.1.2 index options  เป็นต้น 
6 ซ่ึงเกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะของการแลกเปล่ียน fixed กับ fixed interest rates (basic currency swaps) หรือ fixed กับ floating interest rates (cross-currency interest 

rate swaps) 



33 

แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ก.ค. 59 
 

      3.5 อ่ืน ๆ  (non-standard characteristic instruments)  หมายถึง  อนุพันธ์ตาม 3 ที่ไม่เข้าข่ายข้อใด   
ข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

4. อนุพันธ์ในสินค้ำโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น (Commodity/Other-linked  Derivatives)  หมายถึง  อนุพันธ์ที่
อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืนที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น  
 4.1   ออปชันในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (commodity/other-linked options)  หมายถึง  ออปชัน
ที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์/ตัวแปรอ่ืน 

 4.2 สัญญาฟอร์เวิร์ดในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (commodity/other-linked forward contracts) 
หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือตัว
แปรอ่ืน โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นการ
ผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นนอกตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย  เช่น  forwards on commodity  เป็นต้น 

ทั้งนี้  สัญญาฟิวเจอร์สในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (commodity/other-linked future 
contracts)  หมายถึง  สัญญาที่บริษัทเข้าผูกพันเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหรือผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์
และตัวแปรอ่ืน โดยก าหนดให้มีการส่งมอบและ/หรือช าระเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและ
เป็นการผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นในตลาดหรือศูนย์ซื้อขายเท่านั้น และด้วยมีระบบการวาง variation margins  
บริษัทจึงไม่ต้องแสดงรายการทางด้านสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุน (ดูตารางที่ 2 : การนับเงินลงทุนและ
การค านวณความเสี่ยง Position risk ของอนุพันธ์) 

4.3 สัญญาสวอปในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (commodity/other-linked swaps)  หมายถึง สัญญาที่
บริษัทเข้าผูกพันแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนอย่างน้อยข้างใดข้างหนึ่งของสัญญาผูกกับสินทรัพย์
อ้างอิงที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา 
 

 5.  หน่วยลงทุน และหน่วยทรัสต์ 
5.1 กองทุน / กองทรัสต ์P.O. ที่จดทะเบียนในตลาดหรือไถ่ถอนได้ทุกวันท าการ  หมายถึง   

กองทุนรวมที่ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไป (public offering)  ตามประกาศว่าด้วยเร่ือง 
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง  และ
ด าเนินนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในลักษณะที่เป็นไปตามอัตราส่วนและข้อก าหนดตาม
ประกาศว่าด้วยเร่ืองการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นสินทรัพย์ของกองทุน และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือสามารถไถ่ถอนได้ทุกวันท าการ 
  5.1.1 กองทุนรวมตลาดเงิน   
  5.1.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ / กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงตราสารหนี้  
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  5.1.3 กองทุน Thai trust fund  หมายถึง  กองทุนที่จัดต้ังและจัดการเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น 
คนต่างด้าว ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน 
ซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
  5.1.4 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน / กองทุนรวมอีทีเอฟที่มิได้อ้างอิงตราสารหนี้ กองทุนรวมอ่ืน ๆ  
และกองทรัสต์  หมายถึง  กองทุนที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.1.1 - 5.1.3 เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
      5.2 กองทุน P.O. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดและไม่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวันท าการ  หมายถึง  
กองทุนรวมที่ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (public offering) ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.1 
ข้างต้น (ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดและไม่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวันท าการ) 
  5.2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  หมายถึง  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศว่าด้วยเร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง   
  5.2.2 กองทุนรวมอ่ืน ๆ หมายถึง กองทุนที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.2.1   
      5.3 กองทุน / กองทรัสต ์P.P.  หมายถึง  กองทุนรวมที่ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่กลุ่ม
บุคคลหรือสถาบันโดยเฉพาะเจาะจง (private placement) ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองการยกเว้นการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

หมายเหต ุ กองทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงสถานะได้ให้รายงานประเภทของกองทุนรวมตามที่เป็นจริง  เช่น   
ในช่วง 3 ปีแรกไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้จัดประเภทเป็นกองทุนตามข้อ 5.2  แต่หลังจากนั้นเมื่อมีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกวันท าการให้จัดประเภทเป็นกองทุนตามข้อ 5.1  เป็นต้น 
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หมวดท่ี 2 : ค่ำควำมเสี่ยง 
 

 ในการค านวณค่าความเสี่ยงของเงินลงทุน มี 3 ประเภท คือ  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
ของราคา (position risk)  ความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา (counterparty risk)  และความเสี่ยง 
จากการลงทุนในลักษณะกระจุกตัว (large exposure risk)  ให้บริษัทค านวณและรายงานค่าความเสี่ยงไว้ในแบบ
รายงานรายละเอียดเงินลงทุน (ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3 และ 4) โดยแยกตามประเภทความเสี่ยง 

 

 นิยาม 
 Long position  หมายถึง  สถานะการถือครองหลักทรัพย์ หรือสถานะการเป็นผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 Short position  หมายถึง  สถานะการขายหลักทรัพย์ หรือสถานะการเป็นผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 Net position  หมายถึง  ผลต่างระหว่าง long และ short position ถ้า long position มีค่ามากกว่า short 
position ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น net long ซึ่งให้ถือว่ามีค่าเป็นบวก  ในทางกลับกัน ถ้า long position มีค่าน้อยกว่า 
short position ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น net short ให้แสดงค่าเป็นลบ 
 Equivalent position  หรือ สถานะเทียบเท่า  หมายถึง  สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการ
แปลงค่าอนุพันธ์ตามหลักการ building-block approach 
 General market risk  หมายถึง  ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด (market factors) 
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์โดยรวม 
 Specific risk  หมายถึง  ค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะ
ของ issuer  ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เฉพาะตัว 
 

1.  Position Risk 
 

Position risk  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อ้างอิงใน
ทิศทางที่อาจส่งผลขาดทุน (potential loss) แก่บริษัท  อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีสถานะเงินลงทุน (position 
taking) ในหลักทรัพย์ ตราสาร หรืออนุพันธ์ทางการเงิน  โดยสถานะดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ long และ/หรือ 
short position 
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กำรค ำนวณ Position risk 
ให้บริษัทเลือกค านวณ position risk ได้ 2 แบบ ตามลักษณะเงินลงทุนที่บริษัทถืออยู่ คือ แบบที่ 1  

วิธี Fixed-haircut approach  และแบบที่ 2 วิธี Standardised approach  
 

แบบที่ 1 วิธี Fixed-haircut approach  ใช้ส าหรับบริษัทที่ไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์  หรือมี 
สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์เฉพาะการเป็นผู้ถือออปชันหรือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  หรือการเป็น 
คู่สัญญาในการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรับ (ดูตารางที่ 2 ประกอบ) หรือ                
มีสถานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืนๆ  
 

 ภายใต้การค านวณค่าความเสี่ยงตามวิธี Fixed-haircut approach สามารถจัดกลุ่มรายการเงินลงทุน 
ในหมวดที่ 1 ดังนี้ 
 1.  หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1) 
 2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมวดที่ 1 ข ขอ้ 1.2)   ออปชันในตราสารทุน / ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.1)  ออปชันในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.4.1)  
และออปชันในเงินตราต่างประเทศ/ทองค า (หมวดที่ 1 ข ข้อ 3.2)  

3.  ตราสารหนี้ทั่วไป (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.1)  และตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
(หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.2) 
 4.  หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3)  และหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 5.  สินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (หมวด 1 ข้อ 4)  

6.  หน่วยลงทุน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 5) 
 

ส าหรับสัญญาใดที่บริษัทมีไว้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรับ  บริษัทไม่ต้องแสดงเป็น
สินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนและไม่ต้องน ามารวมค านวณค่าความเสี่ยงตามวิธี Fixed-haircut 
approach  นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทลงทุนในอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนใน 
ตราสารทุน ให้บล. บันทึกเงินลงทุน ดังน้ี   

1. กรณีที่บริษัทลงทุนในอนุพันธ์ประเภท options บริษัทสามารถเลือกบันทึกมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง  
(1) และ (2) ดังนี้ 

(1)  มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ  
โดยบันทึกเงินลงทุนในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 และค่าความเสี่ยงในส่วนที่ 3 หมวดที่ 2 
         (2) มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ก าหนดในอนุพันธ์ที่บริษัทถือไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
จากการถือหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว โดยบันทึกเฉพาะเงินลงทุนในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  บริษัทมีหุ้น A (SET 100) 10 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 10 บาท  ต่อมาได้ซื้อ put options  
ซึ่งให้สิทธิขายหุ้น A ได้ 10 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 9 บาท บริษัทสามารถค านวณโดยวิธีดังนี้  
  วิธีที่ (1) มูลค่าตามราคาตลาด (10 หุ้น x 10 บาท) หักด้วยค่าความเสี่ยง7 เท่ากับ 80 บาท 
  วิธีที่ (2) จ านวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิ (10 หุ้น) คูณด้วย strike price ของ options  
(9 บาท) เท่ากับ 90 บาท 
  โดยกรณีนี้บริษัทสามารถเลือกบันทึกมูลค่าตามวิธีที่ (2)  เท่ากับจ านวนเงิน 90 บาท  
ซึ่งมากกว่าผลจากการค านวณตามวิธีที่ (1) ได้ 3 
 

 2.  กรณีที่บริษัทลงทุนในอนุพันธ์ประเภท futures / forwards ก าหนดให้บริษัทบันทึกมูลค่าเงิน      
ลงทุนในมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวบวก/ลบด้วยก าไรหรือขาดทุนจาก futures  ในกรณีที่ 
futures / forwards มีราคาตลาดที่น่าเชื่อถือ แต่หากบริษัทไม่สามารถหาราคาตลาดที่น่าเชื่อถือดังกล่าวได้         
ให้บริษัทบันทึกมูลค่าเงินลงทุนโดยใช้มูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง (1) และ (2) ดังนี้ 

(1)  มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าว  โดยบันทึกเฉพาะเงินลงทุนในส่วนที่ 3  
หมวดที่ 1 

(2)  มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ก าหนดในอนุพันธ์ที่บริษัทถือไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ถือหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว  โดยบันทึกเฉพาะเงินลงทุนในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 

 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  บริษัทมีหุ้น A (SET 100) 10 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 10 บาท ต่อมาได้ซื้อ forwards ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทขายหุ้น A จ านวน 10 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 12 บาท บริษัทสามารถค านวณโดยวิธีดังนี้  
 วิธีที่ (1) มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้น A (10 หุ้น x 10 บาท) เท่ากับ 100 บาท 
 วิธีที่ (2) มูลค่าที่ได้จากการค านวณจ านวนหุ้นและราคาตามที่ก าหนดใน forwards  (10 หุ้น 
คูณด้วย 12 บาท) เท่ากับ 120 บาท 
          โดยกรณีนี้ให้บริษัทบันทึกมูลค่าตามวิธีที่ (1)  เท่ากับจ านวนเงิน 100 บาทซึ่งต่ ากว่าผลจาก
การค านวณตามวิธีที่ (2)  
 อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนที่เกี่ยวพันกับเงินตราต่างประเทศ  ไม่ว่าเป็นการมีไว้เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรับหรือเพื่อการอ่ืนก็ตาม  ให้บริษัทน าไปรวมค านวณในส่วนที่ 5 : ความเสี่ยงจากการ 
มีฐานะเงินตราต่างประเทศด้วย 
 
 
 

                                                        
7    general market risk  =   SET 100 x %h/c       =  100 x 8%    =  8 

specific risk  =   net หุ้น A x %h/c     =  100 x 12%  =  12 
   total risk     =  8+12     =  20 
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 1. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1) 
 

ก. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1.1 - 1.1.4)  ก าหนดให้ค่าความเสี่ยงประกอบด้วย 
general market risk และ specific risk รวมกัน  ซึ่งค านวณจากสถานะเงินลงทุน  ทั้งนี้  รายละเอียดการค านวณ
สถานะเงินลงทุนแสดงไว้ตามตารางที่ 1 : การนับเงินลงทุนและสถานะเงินลงทุนเพื่อค านวณความเสี่ยง position 
risk ของหลักทรัพย์ 
 

  วิธีค านวณ General market risk 
  1.  ค านวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของหุ้นโดยแยกตามกลุ่ม  โดยน าสถานะด้าน 
long ทั้งหมดหักด้วยสถานะด้าน short ทั้งหมดของหุ้นในกลุ่มเดียวกัน  ซึ่งในแต่ละกลุ่มอาจได้ผลลัพธ์เป็น net 
long หรือ net short position แล้วแต่กรณี 
  2.  น าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1 คูณด้วย อัตราความเสี่ยง general market risk ของหุ้นแต่ละกลุ่มซึ่ง
ก าหนดไว้ตามตารางที่ 4 : อัตราความเสี่ยง General market risk และ Specific risk ของตราสารทุนและเทียบเท่า 
  3.  ค านวณ general market risk รวม โดยน า general market risk ของหุ้นแต่ละกลุ่มที่ค านวณ
ได้จากข้อ 2 มารวมกัน  หรือหักกลบกันในกรณีที่สถานะของทั้งสองกลุ่มตรงข้ามกัน ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาติด
ลบให้ใช้ absolute value ของผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น general market risk รวม 
 

  วิธีค านวณ Specific risk 
  1.  ค านวณสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของแต่ละหุ้น โดยน าสถานะด้าน long ของแต่
ละหุ้นหักด้วยสถานะด้าน short ของหุ้นนั้น 
  2.  น าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1  คูณด้วยอัตราความเสี่ยง specific risk ของหุ้นนั้นตามตารางที่ 4 : 
อัตราความเสี่ยง General market risk และ Specific risk ของตราสารทุนและเทียบเท่า  
  3.  ค านวณ specific risk รวม โดยน า absolute value ของผลลัพธ์ที่ได้ตามข้อ 2 มารวมกัน 
 

ตัวอย่าง   บริษัทมีรายการเงินลงทุนดังนี้ 
  1)  ซื้อหุ้น A (SET 50)  200  บาท จากนั้นให้ยืมออกไป  50  บาท และยืมเข้ามาเพิ่ม  100 บาท 
  2)  ขายชอรต์หุ้น B (SET 50)  350  บาท 

3) ซื้อหุ้น C (นอก SET 100)  50  บาท 
หุ้น           มูลค่าเงินลงทนุ สถานะเงินลงทุนทีใ่ช้ค านวณ h/c 

  Long    Short Net 
A  250 (=200-50+100) 300 (=200+100)     -100 200 
B   -     -     -350    -350 

หุ้นกลุ่ม SET 50 250    -150 

C 50 50  50 
หุ้นกลุ่มนอก SET 100 50   50 
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general market risk    =   |(net SET 50 * %h/c) + (net นอก SET 100 * %h/c)| 
                                                         =   |(-150 * 8%) + (50 * 8%)| = |-12 + 4|  = 8 
specific risk      =   |net หุ้น A * %h/c| + |net หุ้น B * %h/c| + |net หุ้น C * %h/c| 
                                                          =  |200 * 7%| + |-350 * 7%| + |50 * 22%| = 14 + 24.5 + 11 = 49.5 
รวมค่าความเสี่ยงของหุ้นใน portfolio  =  8 + 49.5 = 57.5 
 

      ข. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1.5)  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเท่ากับอัตรา 
ร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 

 2. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2)  ออปชันในตราสารทุน / ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.1)  ออปชันในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.4.1)  
ออปชันในเงินตราต่างประเทศ/ทองค า (หมวดที่ 1 ข ข้อ 3.2)  
 

  ก. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2.1 และ 1.2.2)  ออปชันในตราสารทุน /  
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.1)  ออปชันในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 
2.4.1) เฉพำะกรณีบริษัทเป็นผู้ถือ (holder) เท่ำนั้น  สามารถเลือกค านวณค่าความเสี่ยงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ 
 

   วิธีที่ 1  ก าหนดอัตราความเสี่ยงคงที่  ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงตามตารางที่ 3  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 : อัตราความเสี่ยงของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ออปชัน และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 

สินทรัพย์อ้างอิง อัตราความเสี่ยง 
หุ้นใน SET 50 หรือหุ้นต่างประเทศที่ก าหนด / index /  

ตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย/ 
40% 

หุ้นนอก SET 50 หรือ หุ้นต่างประเทศที่ก าหนด 50% 
   

 วิธีที่ 2  ค่าความเสี่ยงมีจ านวนเท่ากับ จ านวนที่น้อยกว่าระหว่าง (1) และ (2) 
   (1)  สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง คูณกับ ผลรวมของอัตราความเสี่ยง general market risk 
และ specific risk ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น  โดยที่สถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ delta คูณกับ current 
value ของสินทรัพย์อ้างอิงในจ านวนที่ระบุตามสัญญาหรือตราสารนั้น   
   (2)  มูลค่า current value ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  ออปชัน หรือ ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี 
 

  ข. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2.3)  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเท่ากับอัตราร้อย
ละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง 
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ค.  ออปชันในเงินตราต่างประเทศและทองค า (หมวดที่ 1 ข ข้อ 3.2)  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงไว้ใน 
ส่วนที่ 5 :   ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า  
 3. ตราสารหนี้ทั่วไป (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.1) และ ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.2)  ก าหนดให้ใช้วิธีการค านวณเช่นเดียวกับการค านวณค่าความเสี่ยงของตราสารหนี้ 
และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามแบบที่ 2 วิธี Standardised approach 
   

 4. หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3)  และหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  ก. หุ้นกู้แปลงสภาพ  ให้เปรียบเทียบราคาแปลงสภาพและมูลค่า current value ของหุ้นอ้างอิง  ดังนี้ 
   - ราคาแปลงสภาพ > มูลค่า current value ของหุ้น (out of the money)  หมายถึง  หุ้นกู้แปลง
สภาพที่มีราคาแปลงสภาพสูงกว่าราคา current value ของหุ้นอ้างอิง  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับตรา
สารหนี้ 
   - ราคาแปลงสภาพ < = มูลค่า current value ของหุ้น (in หรือ at the money)  หมายถึง  หุ้นกู้
แปลงสภาพที่มีราคาแปลงสภาพต่ ากว่าหรือเท่ากับราคา current value ของหุ้นอ้างอิง  ให้ค านวณค่าความเสี่ยง
ตามประเภทของหุ้นอ้างอิง  โดยก าหนดอัตราความเสี่ยงเท่ากับผลรวมของอัตราความเสี่ยง general market risk 
และ specific risk ตามตารางที่ 4 : อัตราความเสี่ยง General market risk และ Specific risk ของตราสารทุนและ
เทียบเท่า 
  ข. หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้รายงานและค านวณแยกหุ้นกู้และใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ออกจากกัน  โดยให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของหุ้นกู้เช่นเดียวกับตราสารหนี้   
และให้ค านวณมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของใบส าคัญแสดงสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

 5. อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 4)   

      ก. ออปชันในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 4.1) เฉพำะกรณีบริษัทเป็นผู้ถือ holder
เท่ำนั้น   ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเท่ากับมูลค่า current value ของออปชันหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี 

      ข. อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 4) กรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือออปชัน 
ให้ค านวณค่าความเสี่ยงตามหมวดที่ 2 แบบที่ 2 ข้อ 4 : อนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน 

6. หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 5)  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า
สินทรัพย์สภาพคล่อง  โดยใช้อัตราความเสี่ยงตามตารางที่ 8 : อัตราความเสี่ยงของหน่วยลงทุน 
 แบบที่ 2  วิธี Standardised approach  ใช้ส าหรับบริษัทที่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์โดยเป็นผู้ออก 
ออปชัน หรือเป็นผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  หรือเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายอนุพันธ์เพื่อการอ่ืนที่มิใช่เพื่อ
การป้องกันความเสี่ยงตามที่ส านักงานยอมรับ รวมถึงการมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส/ฟอร์เวิร์ด
ด้วย 
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 กรณีบริษัทมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส/ฟอร์เวิร์ด ให้คิดค่าความเสี่ยงของเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธี Standardised approach  ส าหรับกรณีที่บริษัทมีฐานะในฟิวเจอร์สหรือฐานะขายออปชันอัน
เน่ืองมาจากบริษัทส่งค าสั่งซื้อขายของลูกค้าผิดพลาดและต้องรับรายการดังกล่าวเข้าบัญชีบริษัท (error port) โดยที่
บริษัทไม่มีเงินลงทุนประเภทอ่ืนที่ต้องท าการค านวณตามวิธี Standardised approach    บริษัทสามารถใช้วิธีการ
ค านวณเงินลงทุน แบบ fixed haircut approach ส าหรับเงินลงทุนใน error portได้ หากบริษัทสามารถแสดงได้ว่า
บริษัทมีระบบงานที่รัดกุมเพียงพอที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถล้างฐานะสัญญาที่อยู่ใน error portได้โดยเร็ว 
เช่น ก่อนเวลาปิดท าการซื้อขายช่วงเช้าในวันท าการถัดไป  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานให้ส านักงาน
สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการล้างฐานะได้ในภายหลังด้วย ในการค านวณค่าความเสี่ยงแบบ fixed haircut 
ดังกล่าวให้บริษัทสามารถคิดตามหมวดที่ 2 แบบที่ 1 ข้อ 2. ได้โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้  ไม่รวมหุ้นนอกตลาด (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1.3)  และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนอกตลาด 
(หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2.3) เนื่องจากก าหนดให้ค านวณค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 100  ของมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ ตามหมวดที่ 2 แบบที่ 1 ข้อ 2 ก วิธีที่ 2(1)  บริษัทโอนฐานะ Index Future เข้า error port ที่มี
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง 500 โดยมีตัวคูณ (multiplier) 1000 บริษัทสามารถค านวณค่าความเสี่ยงโดยน าสถานะ
เทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง (delta x current value of underlying) คูณกับ  ผลรวมของอัตราความเสี่ยง general 
market risk และ specific risk ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น   
 = (1 x 500 x 1000) x (8% + 0% (index ไม่มี specific risk)) = 40,000 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  ตามหมวดที่ 2 แบบที่ 1 ข้อ 2 ก วิธีที่ 2(1)  บริษัทโอนฐานะ Short Index Option เข้า error 
port ที่มีราคาสินทรัพย์อ้างอิงราคา 600 โดยมีตัวคูณ (multiplier) 200 และ delta 0.54 บริษัทสามารถค านวณค่า
ความเสี่ยงโดยน าสถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง (delta x current value of underlying) คูณกับ  ผลรวมของอัตรา
ความเสี่ยง general market risk และ specific risk ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น  
                = (0.54 x 600 x 200) x (8% + 0% (index ไม่มี specific risk))) = 5,184 
 1. ตรำสำรทุนและตรำสำรท่ีอ้ำงอิงกับตรำสำรทุน  (Equity and Equity-Linked Instruments) 
 ให้ค านวณค่าความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง general market risk และ specific risk รวมกัน ทั้งนี้ 
บริษัทสามารถเลือกค านวณค่าความเสี่ยงส าหรับธุรกรรม Index Arbitrage เป็นการเฉพาะได้ ตามรายละเอียด
ด้านล่าง 
  วิธีค านวณ General market risk 
  หลักการ  ใช้วิธี Scenario approach  โดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง (scenarios) ขึ้น  แล้วพิจารณาว่า
เมื่อปัจจัยที่มีผลต่อราคาตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุนจาก
การมีสถานะในตราสารนั้นภายใต้แต่ละสถานการณ์จ าลองอย่างไร  โดยที่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันขาดทุนจาก 
การมีสถานะหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยก าไรจากอีกสถานะหนึ่งได้  หลังจากนั้นเลือกสถานการณ์ที่มีผลขาดทุนรวม
สูงสุด  แล้วใช้ผลขาดทุนรวมนั้นเป็นค่าความเสี่ยง general market risk 
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  ก าหนดให้สถานการณ์จ าลองเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยง (risk parameters)  
2 ตัว คือ  ราคา (price) ของหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิง แล้วแต่กรณี และความผันผวน (volatility) ของสินทรัพย์อ้างอิง  
โดยก าหนดให้ 
 

การเปลี่ยนแปลงของราคา (price change)    =  + 8%  
การเปลี่ยนแปลงของความผันผวน (volatility change)   =  + 25%  
 จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 2 ตัวที่ก าหนด  ท าให้จ าลองสถานการณ์ได้ 4 สถานการณ์  ดังนี้ 
 

         ความผันผวนเพิ่ม 25% 
      ราคาเพิ่ม 8%  
              Base case      ความผันผวนลด 25% 
= มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง     ความผันผวนเพิ่ม 25% 
      ราคาลด 8%  
         ความผันผวนลด 25% 
  ขั้นตอนการค านวณ General market risk 
  1.  หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.1.1 - 1.1.4) ให้จ าลองสถานการณ์  
2 สถานการณ์จากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคา (+ 8%)  เพื่อค านวณหาก าไรหรือขาดทุนของตราสาร 
แต่ละตัวภายใต้แต่ละสถานการณ์ 
  2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2.1 และ 1.2.2)  และอนุพันธ์ใน 
ตราสารทุน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3) รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3) และหุ้นกู้ควบใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ  ให้ยึดหลักดังนี้ 
       2.1  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.2.1 และ 1.2.2) และออปชันใน 
ตราสารทุน / ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.1) ให้จ าลองสถานการณ์ 4 สถานการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงของทั้งราคาและความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง  โดยการค านวณก าไรหรือขาดทุน 
มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1.1  ค านวณหาราคาทางทฤษฎีในแต่ละสถานการณ์ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้น และออปชันในตราสารทุน / ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  โดยแทนค่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของ 
ราคา (+ 8%)  และความผันผวน (+ 25%)  ของราคาสินทรัพย์อ้างอิงตามที่ก าหนดใน pricing model  โดยที่
ก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ 
        2.1.2  เปรียบเทียบราคาทางทฤษฎีในแต่ละสถานการณ์ตามข้อ 2.1.1 กับราคาตาม base case 
(ราคาเดียวกับที่รายงานอยู่ในหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง)  เพื่อหาก าไร / ขาดทุนภายใต้แต่ละสถานการณ์ 
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            2.2  สัญญาฟอร์เวิร์ดในตราสารทุน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.2)  สัญญาสวอปในตราสารทุน  
(หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.3) และสัญญาฟิวเจอร์ส  ให้หาสถานะเทียบเท่าภายใต้หลัก building-block approach  
ตามตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ภายใต้หลัก building-block 
approach จากนั้นน าสถานะเทียบเท่าทางด้านตราสารทุน (equity leg) มาค านวณเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ /  
หุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 1 ข้างต้นเสมือนว่ามีสถานะในตราสารทุนนั้น 
        2.3  หุ้นกู้แปลงสภาพ  (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3) และหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้แยก 
เป็นสถานะในหุ้นกู้ กับสถานะในสิทธิการแปลงสภาพหรือกับสถานะในใบส าคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี        
(ซึ่งสิทธิการแปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ ก็คือ ออปชันประเภทหนึ่ง) จากนั้นน าสถานะในสิทธิการแปลง
สภาพและสถานะในใบส าคัญแสดงสิทธิไปค านวณเช่นเดียวกับออปชันตามข้อ 2.1 ข้างต้น  ส่วนสถานะในหุ้นกู้
ให้น าไปรวมค านวณค่าความเสี่ยงภายใต้หัวข้อตราสารหนี้และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 
       2.4  อนุพันธ์อื่นในตราสารทุน (หมวดที่ 1 ข ข้อ 1.3.4) ให้บริษัทพิจารณาโครงสร้างของตราสาร
นั้นภายใต้หลัก building-block approach ว่าเข้าข่ายลักษณะอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์พื้นฐานประเภทใดก็ให้ใช้
วิธีการค านวณค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์พื้นฐานนั้น 
  3.  ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน  น าก าไรและขาดทุนจากการมีสถานะในสัญญาหรือตราสารทุกตัว  
ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้นมารวมหรือหักกลบกัน เพื่อหาก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
  4.  เลือกสถานการณ์ที่มีผลขาดทุนรวมสูงสุด แล้วน าผลขาดทุนน้ันเป็นค่าความเสี่ยงส าหรับ general 
market risk  
 

หมายเหต ุ  ส าหรับการมีสถานะเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนที่จดทะเบียนใน     
ตลาดต่างประเทศ  ในการค านวณ general market risk ให้ยึดหลัก “market-by-market basis”  กล่าวคือให้ค านวณ
แยกเป็นรายประเทศโดยไม่ให้น าผลก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดในประเทศหนึ่งไปหักกลบกับผลขาดทุน (ก าไร)  
ที่เกิดในประเทศอ่ืน 
 

  วิธีค านวณ Specific risk 
  หลักการ  การค านวณค่าความเสี่ยง specific risk เป็นการค านวณค่าความเสี่ยงเฉพาะของหุ้นรายตัว  
โดยการน าสถานะเงินลงทุนในแต่ละหุ้นคูณด้วยอัตราความเสี่ยงที่ก าหนด  ซึ่งสถานะเงินลงทุนในแต่ละหุ้นอาจ
ประกอบด้วย สถานะเงินลงทุนในหุ้นโดยตรง และ/หรือสถานะเทียบเท่าหุ้นน้ัน (จากการแปลงค่าอนุพันธ์ที่มี    
หุ้นน้ันเป็นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง) เช่น บริษัทมีหุ้น A  และออปชันของหุ้น A  บริษัทสามารถน าสถานะของหุ้น A 
และสถานะเทียบเท่าหุ้น A (จากการแปลงออปชันของหุ้น A) มารวมหรือหักกลบกันได้  แต่หากเป็นสถานะหรือ
สถานะเทียบเท่าในหุ้นคนละตัวกัน  เช่น  หุ้น A และออปชันของหุ้น B  บริษัทจะไม่สามารถน าสถานะของ         
ทั้งสองมารวมหรือหักกลบกันได้  โดยค่าความเสี่ยง specific risk รวม จะเท่ากับ ค่าความเสี่ยง specific risk        
ของหุ้นรายตัวทุกตัวรวมกันโดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย + / - (absolute value) 
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  ขั้นตอนการค านวณ Specific risk 
  1.  ค านวณหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของหุ้นตัวเดียวกัน โดยการรวมหรือหักกลบ long 
และ short position เข้าด้วยกัน (ถ้าม)ี 
       กรณีที่มีอนุพันธ์ (รวมถึงสิทธิที่ควบมากับหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ)   
ให้น าสถานะเทียบเท่าทางด้านตราสารทุน (equity leg) จากอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงตัวเดียวกันไปรวมหรือ 
หักกลบกันเพื่อหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ด้วย  ซึ่งในการหาสถานะเทียบเท่าได้แสดงไว้ในตารางที่ 12 : 
สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ภายใต้หลัก Building-block approach 
  2.  น าสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของหุ้นตัวเดียวกันที่ได้ตามข้อ 1 ข้างต้น คูณด้วย อัตรา
ความเสี่ยง specific risk ตามตารางที่ 4 : อัตราความเสี่ยง General market risk และ Specific risk ของตราสารทุน
และเทียบเท่า 
  3.  ค่าความเสี่ยง specific risk รวมเป็นผลรวมของ absolute value ของค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้    
ตามข้อ 2 ข้างต้น 
 ตารางที่ 4 : อัตราความเสี่ยง General market risk และ Specific risk ของตราสารทุนและเทียบเท่า 

หุ้น / สินทรัพย์อ้ำงอิง (ส ำหรับอนุพันธ์) General market risk Specific risk 
SET 50 individual stock / หุ้นต่างประเทศกลุ่ม I 8% 7% 
SET 100 individual stock / หุ้นต่างประเทศกลุ่ม II 8% 12% 
Non SET 100 individual stock / หุ้นต่างประเทศกลุ่ม III 8% 22% 
หุน้ต่างประเทศนอกกลุ่ม I II และ III  8% 67% 

เฉพำะสินทรัพย์อ้ำงอิง (ส ำหรับอนุพันธ์) General market risk Specific risk 
Index 8% 0% 
Broad-based basket 8% 4% 
Narrow-based basket 8% 8% 

กรณีทีเ่ป็นหุ้นของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้สมาชิกก าหนดให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์โดย
วางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจ านวนก่อนการซื้อ (cash balance) ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเพิ่มในอัตรา 1.5 เท่าของ
อัตราปกติ 

โดยที่ Index หมายถึง ดัชนีหลักทรัพย์รวมของตราสารทุนที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์  หรือดัชนีหลักในกลุ่ม DM และ EM ตามภาคผนวก 1 และ 2 
  Broad-based basket  หมายถงึ  กลุ่มของตราสารทุนที่ประกอบด้วยหุ้นไม่น้อยกว่า 10 บริษัท และ 
ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ จะประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นต่างประเทศใน
กลุ่ม DM หรือ EM ก็ได้ โดยหุ้นนอก SET50 หรือหุ้นต่างประเทศที่ไม่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักในกลุ่ม
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ประเทศ DM และ EM ตามภาคผนวก 1 และ 2 ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของ basket ที่ค านวณตามวิธี value 
weighted 
  Narrow-based basket  หมายถึง  กลุ่มของตราสารทุนที่ประกอบด้วยหุ้นน้อยกว่า 10 บริษัท หรือน้อย
กว่า 3 กลุ่มอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ จะประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นต่างประเทศในกลุ่ม DM 
หรือ EM ก็ได้ โดยหุ้นนอก SET50 หรือหุ้นต่างประเทศที่ไม่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักในกลุ่มประเทศ DM 
และ EM ตามภาคผนวก 1 และ 2 ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของ basket ที่ค านวณตามวิธี value weighted 
  ส าหรับ basket ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น  ให้ใช้อัตราความเสี่ยงเดียวกับอัตราความเสี่ยงของ Non SET 
100 individual stock 
 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ บริษัทมีหุ้น A (SET50) 10 หุ้นราคาหุ้นละ 100 บาท หุ้น B (MAI) 20 หุ้น ราคาตลาดหุ้นละ 
20 บาท สัญญาฟอร์เวิร์ด 1 สัญญาซึ่งก าหนดว่าจะซื้อหุ้น A จ านวน 4 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 120 บาท มูลค่าของ
สัญญาค านวณได้ 90 บาท และบริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ B (dw. B) ซึ่งให้สิทธิซื้อหุ้น B ได้ 80 หุ้น 
ที่ราคาหุ้นละ 25 บาท มีราคาอยู่ที่ 197 บาท 
 

วิธีค านวณ general market risk 
 

หลักทรัพย ์ market 
value 

      Scenario 1 
   P = -8% , V = -25% 

      Scenario 2 
   P = -8% , V = +25% 

      Scenario 3 
   P = +8% , V = -25% 

      Scenario 4 
   P = +8% , V = +25% 

  มูลค่า Gain / loss มูลค่า gain / loss มูลค่า gain / loss มูลค่า Gain / loss 
Long หุ้น A 1,000 920 -80 920 -80 1,080 80 1,080 80 
Long หุ้น B 400 368 -32 368 -32 432 32 432 32 
Long forward A 400* 368 -32 368 -32 432 32 432 32 
Short dw. B -197 -162 35 -168 29 -207 -10 -227 -30 
รวม   -109  -115  134  114 

 

       ดังนั้น  ค่าความเสี่ยง general market risk รวม คือ ผลขาดทุนรวมสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 115 
วิธีค านวณ specific risk 

 

หลักทรัพย ์ หุ้น อนุพันธ์ net position อัตราความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
 long Short long short long short   
หุ้น A  1,000        
Long forward A   400*  1,400  7% 98 
หุ้น B  400        
Short dw. B    -640**        -240 22% |-52.8| 
 

 ดังนั้น  ค่าความเสี่ยง specific risk รวม คือ 98 + |-52.8|  =  150.8 
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โดยที่  * มูลค่าเทียบเท่า forward A   =  market value ของหุ้น A ตามจ านวนที่จะซื้อได้ตามสัญญาฟอร์เวิร์ด  
                                                                        (1 contract ต่อ 4 หุ้น, market value ต่อหุ้น = 100) 
          =  4 * 100  =   400 
 **มูลค่าเทียบเท่า dw. B  =  delta * market value ของหุ้น B (1 dw. ต่อ 80 หุ้น) 
      =  0.4 * 80 * 20 (market value ต่อหุ้น = 20)   =   640 
 

หมายเหต ุ: ตัวอย่างนี้แสดงการค านวณค่าความเสี่ยงของสัญญาฟอร์เวิร์ด A และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ B 
เฉพาะทางด้านสถานะเทียบเท่าในหุ้น (equity leg) ซึ่งในการค านวณจริง ๆ บริษัทยังต้องค านวณค่าความเสี่ยง
ทางด้านตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (interest rate leg) อีก  โดยวิธีการค านวณให้ดูในส่วนของการค านวณค่าความ
เสี่ยงของตราสารหนี้ 
  ธุรกรรมที่เกิดจากการหาก าไรจากความแตกต่างของราคา (arbitrage) 
  หลักการ   กรณีที่บริษัทท าธุรกรรม arbitrage โดยระหว่าง ฟิวเจอร์ส หุ้น หรือหนว่ยลงทุนอีทีเอฟ บริษัท
สามารถค านวณค่าความเสี่ยงของธุรกรรม arbitrage ส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีได้เท่ากับร้อยละ 2 ของมูลค่าฟิวเจอร์ส 
หุ้น หรือหน่วยลงทุนอีทีเอฟ ที่ลงทุนทั้งสองด้าน (โดยทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 4) ส าหรับส่วนที่ไม่สามารถหักกลบ
กันได้พอดี ให้คิดค่าความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์ โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ให้ค านวณตาม
แนวทางการค านวณค่าความเสี่ยงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ และด้านที่เกี่ยวข้องกับตะกร้าหุ้นให้แยกเป็นฐานะย่อย
ของตราสารทุนที่เป็นองค์ประกอบตามสัดส่วนในตะกร้าหุ้นน้ัน ตามแนวทางการค านวณค่าความเสี่ยงของหุ้น 
(สามารถหักกลบกับฐานะตราสารทุนอ่ืนๆ ได้)    
  เงื่อนไข   บริษัทสามารถค านวณค่าความเสี่ยงของธุรกรรม arbitrage ตามส่วนนี้ได้ หากธุรกรรมเป็นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. การซื้อขายนั้นได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและการซื้อขายนั้นมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
2. การท าธุรกรรมดังกล่าว แยกออกจากธุรกรรมอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน และ 
3. เมื่อแยกเป็นองค์ประกอบย่อยแล้ว สัดส่วนของตราสารทุนแต่ละตัวในตะกร้าหุ้นโดยรวมแล้ว  

ต้องมีความคล้ายคลึงกับสัดส่วนขององค์ประกอบในดัชนีราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือมี correlation8 
อย่างน้อย 0.9 ตลอดระยะเวลาอย่างต่ า 1 ปี หรือมีสัดส่วนเช่นเดียวกับ Portfolio Depository File เพื่อใช้แลก 
หน่วยลงทุนอีทีเอฟของดัชนี ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก าหนด 
 
 
 
 

                                                        
8 บริษัทสามารถเลือกใช ้return แบบใดแบบหนึ่งได้ แต่ต้องสอดคล้องกันระหว่างตะกร้าหุ้น และดชัน ีในการค านวณค่า correlation 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ  ดัชนีราคาหลักทรัพย์ประกอบด้วยหุ้น 5 หุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสัดส่วนในดัชนีเท่ากันที่ 20% 
บริษัทเข้าท าธุรกรรม arbitrage โดย short index futures 500 สัญญา ราคาสัญญา 1,000 จุด โดยมี multiplier 200 บาท/จุด 
(notional = 500 x 1,000 x 200 = 1,000 ลบ.) และ long ตะกร้าหุน้ที่เป็นองค์ประกอบของ index ดังกล่าว ตามสัดส่วน  
ดังนี้ 

หุ้น 
มูลค่ำองค์ประกอบยอ่ยของดัชนี 

(ลบ.) 
มูลค่ำของหุน้ 

ในตะกร้ำหุน้ (ลบ.) 
ส่วนท่ีแตกต่ำงกัน 

(ลบ.) 
ส่วนท่ีแตกต่ำงกัน (%) 

A 200 210 10 10/1,000 = 1% 
B 200 220 20 20/1,000 = 2% 
C 200 180 20 20/1,000 = 2% 
D 200 210 10 10/1,000 = 1% 
E 200 200 0 0% 

 รวม 1,000 1020 60 60/1,000 = 6% 

  สรุป เข้าเงื่อนไขความคล้ายคลึงขององค์ประกอบ คือ มีความคล้ายคลึงเท่ากับ 100 – 6% = 94% 

  ดังนั้น บริษัทสามารถค านวณค่าความเสี่ยงตามวิธี arbitrage ได้ คือ 1,000 x 4% = 40 และน าส่วนที่ไม่
สามารถหักกลบกันได้ 20 ไปค านวณแยกฐานะย่อยของหุ้นเป็นองค์ประกอบตามสัดส่วนในตะกร้าหุ้น  ดังนี้ 
 

หุ้น 
มูลค่ำของหุน้ 

ในตะกร้ำหุน้ (ลบ.) 
ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนกัของหุ้นในตะกร้ำ 

ส่วนท่ีไม่สำมำรถหกักลบเทียบเท่ำ
เป็นหุ้นในตะกร้ำหุ้น (ลบ.) 

A 210 210 / 1,020    = 20.59% 20 x 20.59% = 4.1 
B 220 220 / 1,020    = 21.57% 20 x 21.57% = 4.3 
C 180 180 / 1,020    = 17.65% 20 x 17.65% = 3.5 
D 210 210 / 1,020    = 20.59% 20 x 20.59% = 4.1 
E 200 200 / 1,020    = 19.61% 20 x 19.61% = 3.9 

 รวม 1020 1020 / 1,020    = 100.00% 20 
 

 2. ตรำสำรหนี้และตรำสำรท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ย  (Debt and Interest Rate-Linked Instruments) 
  2.1 ตราสารหนี้ทั่วไป (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.1) หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3) หุ้นกู้ 
ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ และอนุพันธ์ในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.4) รวมถึงสถานะเทียบเท่า
ทางด้านตราสารหนี้ (interest rate leg) ที่ได้จากการแปลงอนุพันธ์ในตราสารทุน  และอนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศ
โดยใช้หลักการ building-block approach ตามตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยง
ของอนุพันธ์ภายใต้หลัก Building-block approach ให้ค านวณค่าความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง general 
market risk และ specific risk รวมกันตามวิธีข้างล่างนี้ 
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วิธีค านวณ General market risk 
หลักการ  ให้แบ่งตราสารหนี้ และ/หรือสถานะเทียบเท่าตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือก่อนครบก าหนด

ไถ่ถอนและตามอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (coupon rate) แล้วค านวณค่าความเสี่ยงตามตารางที่ 5  โดยค่าความเสี่ยง 
general market risk รวมเท่ากับผลรวมของค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จากทั้งสองโซนโดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย 
+/- (absolute value)  ทั้งนี้  ภายในโซนเดียวกันสามารถหักกลบค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จาก long และ short 
position ได้ 

ตารางที่ 5 : อัตราความเสี่ยง General market risk ของตราสารหนี้และเทียบเท่า 
 

โซน อำยุคงเหลือ Coupon rate <= 3% Coupon rate > 3% 
  

Z.1 
  

  

 0-3        เดือน 0.10% 0.10% 
>3-6       เดือน 0.15% 0.15% 
>6-9       เดือน 0.25% 0.25% 
>9-12     เดือน 0.50% 0.50% 

  
  

Z.2 
  
  

>1-3       ปี 1.25% 1.25% 
>3-5       ปี 2.50% 2.50% 
>5-7       ปี 4.00% 3.50% 
>7-10     ปี 6.00% 5.00% 
> 10 -15 ปี 8.00% 6.00% 
> 15-20  ปี 10.00% 8.00% 
> 20       ปี 12.00% 10.00% 

                           

 

ขั้นตอนการค านวณ General market risk 
1. จัดกลุ่มสถานะเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.1) โดยแยกตาม อายุคงเหลือ

และอัตราดอกเบี้ยหน้าต๋ัว (cell) ตามตารางที่ 5 : อัตราความเสี่ยง General market risk ของตราสารหนี้และ
เทียบเท่า ซึ่งอาจเป็น long หรือ short position  

2. หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3) และหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้ค านวณหุ้นกู้และ
สิทธิการแปลงสภาพ หรือหุ้นกู้และใบส าคัญแสดงสิทธิแยกออกจากกัน  โดยส่วนของหุ้นกู้น าไปค านวณ
เชน่เดียวกับตราสารหนี้ทั่วไปตามข้อ 1 ข้างต้น  ส าหรับส่วนของสิทธิการแปลงสภาพและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ให้ค านวณรวมกับตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน 

 

1 cell 
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3. อนุพันธ์ในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.4) ให้ค านวณหาสถานะเทียบเท่าตาม
ตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ภายใต้หลัก Building- 
block approach  ซึ่งท าให้ได้สถานะเทียบเท่าตราสารหนี้ทั้ง long และ short position จากนั้นให้น าสถานะ
เทียบเท่าดังกล่าวแบ่งกลุ่มแยกตามอายุคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (cell) เช่นเดียวกับตราสารหนี้ทั่วไป 

ในกรณีของสถานะอนุพันธ์อื่น เช่น อนุพันธ์ในตราสารทุน อนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 
ในการหาสถานะเทียบเท่าตามตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของ
อนุพันธ์ภายใต้หลัก Building-block approach จะท าให้ได้สถานะเทียบเท่าข้างหนึ่งเป็นสถานะเทียบเท่าตราสาร
หนี้ (interest rate leg)  ให้น าสถานะเทียบเท่านั้นมาแยกตามอายุคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (cell) ตาม
ตารางที่ 5 : อัตราความเสี่ยง General market risk ของตราสารหนี้และเทียบเท่าด้วย 

4. ค านวณหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในแต่ละ cell จากผลรวมของสถานะที่ได้ตาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น 

5. ค านวณหาค่าความเสี่ยงในแต่ละ cell โดยน าสถานะเงินลงทุนสุทธิที่ได้ตามข้อ 4 คูณด้วยอัตรา
ความเสี่ยงของ cell นั้นตามตารางที่ 5 : อัตราความเสี่ยง General market risk ของตราสารหนี้และเทียบเท่า 

6. น าค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จาก long และ short position (ถ้ามี) ตามข้อ 5 ข้างต้นเฉพาะที่อยู่
ภายในโซนเดียวกันมารวมหรือหักกลบกัน  ซึ่งค่าความเสี่ยงที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงสุทธิของแต่ละโซน 

7. ค่าความเสี่ยง general market risk รวมเป็นผลรวมของ absolute value ของค่าความเสี่ยงสุทธิของ
แต่ละโซนที่ค านวณได้ตามข้อ 6 ข้างต้น เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีการหักกลบข้ามโซน 
 

หมายเหต ุ ส าหรับการมีสถานะและ/หรือสถานะเทียบเท่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน      
รูปเงินตราต่างประเทศ  แม้ว่าตราสารหนี้และ/หรือสถานะเทียบเท่าดังกล่าวจะออกโดย issuer เดียวกันกับ 
หลักทรัพย์อื่นที่อยู่ในสกุลเงินบาท เช่น domestic bonds กับ Euro currency bonds ที่ออกโดย issuer เดียวกัน  
ในการค านวณให้ยึดหลัก "currency-by-currency basis" กล่าวคือ ให้ค านวณแยกเป็นรายสกุลเงิน 

 

วิธีค านวณ Specific risk  
หลักการ ให้แบ่งตราสารหนี้และ/หรือสถานะเทียบเท่าตราสารหนี้ และค านวณค่าความเสี่ยง 

ตราสารหนี้ภาครัฐบาลตามตารางที่ 6 และตราสารหนี้ภาคเอกชนตามตารางที่ 7   หลังจากนั้นให้น าค่าความเสี่ยง
ที่ได้มารวมกันโดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย +/- (absolute value)  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ issue เดียวกัน 
(identical issue) อนุญาตให้น าสถานะเงินลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวมารวมหรือหักกลบกันได้ 
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        ตารางที่ 6 : อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาครัฐบาลและเทียบเท่า 

Credit rating อัตราความเสี่ยง 
AAA / A-1 หรือเทียบเท่า 
หลักทรัพย์ รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย  

0% 

AA A BBB /  A-2 A-3 หรือเทียบเท่า AA A BBB /  A-2 A-3 หรือเทียบเท่า 
-  อายุไม่เกิน 6 เดือน 
-  มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน 
-  มากกว่า 24 เดือน  

 
0.25% 

1% 
1.6% 

BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสัน้) หรือเทียบเท่า 8% 
อ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น 12% 

 

ตารางที่ 7 อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาคเอกชนและเทียบเท่า 
ประเภทของตรำสำรหนี้9 อัตรำควำมเสี่ยง 

credit rating AAA / A-1 หรือเทียบเท่า  0.5% 
credit rating AA A /  A-2 หรือเทียบเท่า  1.5% 
credit rating BBB / A-3 หรือเทียบเท่า 8% 
credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสั้น) หรือเทียบเท่า  12% 
issue ที่มี risk premium ตามที่ส านักงานก าหนด (ไม่เกิน 4%) 15% 
อ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้างต้น 
   มีสภาพคล่อง :  ตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุกสองสัปดาห์และ 

มีอัตราการเปลี่ยนมือ (turnover) ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 
โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 6.25% ของยอดคงค้าง 

   ไม่มีสภาพคล่อง 

 
 

15% 
 

75% 
  

 

ขั้นตอนการค านวณ Specific risk 
1. ค านวณหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ของตราสารหนี้ issue เดียวกัน (identical issue10) 

โดยการรวมหรือหักกลบ long และ short position (ถ้ามี)   กรณีอนุพันธ์ในตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น
ตราสารหนี้ตัวเดียวกัน  ให้ค านวณหาสถานะเทียบเท่าตราสารหนี้ดังกล่าวตามตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะ

                                                        
9 กรณีที่หลักทรัพย์มีผู้ค้ าประกัน บริษัทสามารถใช้ credit rating ของผู้ค้ าประกันแทนได้หากผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลตาม ส่วนที่ 4 หน้า 74 กรณีที่ 1  
ข้อ 1.2  ก. ถึง ฒ.   
10 ตราสารที่ออกโดย issuer เดียวกัน  ซึ่งมี coupon rate, credit rating, currency, time to maturity และสิทธเิงื่อนไขต่าง ๆ เหมือนกัน   
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เทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ภายใต้หลัก Building-block approach แล้วน าสถานะเทียบเท่า 
ตราสารหนี้ดังกล่าวไปรวมเพื่อหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ด้วย 

อนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ใช่ตราสารหนี้โดยตรง  ได้แก่  interest rate forwards / futures,  
foreign exchange forwards / futures,  index futures,  interest rate options,  interest rate and currency swaps   
จะมี specific risk เป็นศูนย์ 

2. น าสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ที่ได้ตามข้อ 1 ข้างต้นคูณด้วยอัตราความเสี่ยง  
specific risk ตามตารางที่ 6 : อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาครัฐบาล และตารางที่ 7 : อัตรา 
 ความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาคเอกชน และเทียบเท่า 

3. ค่าความเสี่ยง specific risk รวมเป็นผลรวมของ absolute value ของค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้ตาม
ข้อ 2 ข้างต้น 

วิธีค านวณค่าความเสี่ยง settlement risk ส าหรับตราสารหนี้ภาครัฐที่มีการช าระราคาและส่งมอบ 
แบบ DVP (delivery versus payment) ให้บริษัทเร่ิมค านวณค่าความเสี่ยง settlement risk ตั้งแต่วัน trade date 

1. กรณีที่บริษัทเป็นผู้ซื้อ  เน่ืองจากบริษัทบันทึกมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นเงินลงทุน ดังนั้น ในการ
พิจารณาว่าบริษัทต้องค านวณค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk หรือไม่ ให้บริษัทพิจารณามูลค่าของ          
เงินลงทุนเปรียบเทียบกับเงินค่าซื้อตามวิธีการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้บริษัทเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงทางด้าน position risk แล้ว 
กับเงินค่าซื้อ โดย 

ก. ถ้าเงินลงทุนตามราคาตลาด – position risk > เงินค่าซื้อ 
 ให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk เพิ่มเติมตามวิธีการค านวณในข้อ (2) 

ข. ถ้าเงินลงทุนตามราคาตลาด – position risk  <  เงินค่าซื้อ 
 บริษัทไม่ต้องคิดค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk และให้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด – position risk 
 (2) ให้บริษัทเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงด้าน position risk และ 
settlement risk แล้วกับเงินค่าซื้อ โดย 

ก. ถ้าเงินลงทุนตามราคาตลาด – position risk – settlement risk > เงินค่าซื้อ 
       ให้บริษัทบันทึกมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับเงินลงทุนตามราคาตลาดหลังหัก position risk และ 

settlement risk  
ข. ถ้าเงินลงทุนตามราคาตลาด – position risk – settlement risk  <  เงินค่าซื้อ 

                                  ให้บริษัทบันทึกมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับเงินค่าซื้อ 
 ทั้งนี้ การคิดค่าความเสี่ยงของ settlement risk ให้ใช้อัตราเดียวกับที่ก าหนดตามตารางที่ 6 :  
อัตราความเสี่ยง specific risk ของตราสารหนี้ และเทียบเท่า 
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2. กรณีบริษัทเป็นผู้ขาย  เน่ืองจากบริษัทหยุดรับรู้มูลค่าของหลักทรัพย์เป็นเงินลงทุน และได้บันทึก
เงินค่าขายที่คาดว่าจะได้รับเป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบริษัทต้องค านวณค่า 
ความเสี่ยงทางด้าน settlement risk หรือไม่ ให้บริษัทพิจารณามูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ (เงินค่าขาย) 
เปรียบเทยีบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงทางด้าน position risk ตามวิธีการ
ค านวณดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้บริษัทเปรียบเทียบมูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์กับมูลค่าของหลักทรัพย์หลังหัก 
ค่าความเสี่ยง position risk แล้ว โดย 

ก. ถ้ามูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  >  มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด -    
position risk 
  ให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk เพิ่มเติม ตามวิธีการค านวณในข้อ (2) 

ข. ถ้ามูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ <  มูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด - position risk 
 บริษัทไม่ต้องคิดค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk และให้บริษัทบันทึกลูกหนี้ธุรกิจ 
หลักทรัพย์ได้เต็มจ านวนโดยไม่ต้องหักค่าความเสี่ยงใด ๆ 

(2) ให้บริษัทเปรียบเทียบมูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์หลังหักค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk 
กับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงทางด้าน position risk  โดย 

ก. ถ้ามูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ – settlement risk  >  มูลค่าของหลักทรัพย์ตาม 
ราคาตลาด – position risk 
  ให้บริษัทบันทึกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์หลังหัก 
ค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk แล้ว 

ข. ถ้ามูลค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ – settlement risk  <   มูลค่าของหลักทรัพย์ตาม 
ราคาตลาด – position risk  
                                  ให้บริษัทบันทึกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ได้เท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด – 
position risk 
 ทั้งนี้ ให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงทางด้าน settlement risk เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 1) 

 

2.2 ตราสารหนี้ที่มีการผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.2) ให้ค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเป็นอัตราร้อยละ100 ของมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง 

3  อนุพันธ์ในเงินตรำต่ำงประเทศและทองค ำ (Foreign Exchange/Gold-Linked Derivatives) 
หลักการ  การค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศ/ทองค าให้ใช้หลัก building-

block approach เพื่อแยกองค์ประกอบพื้นฐาน หลังจากนั้นจึงน าไปค านวณค่าความเสี่ยงตามแต่ละประเภทของ
องค์ประกอบพื้นฐานนั้น   
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กล่าวคือ ให้น าสถานะเทียบเท่าเงินตราต่างประเทศ/ทองค าไปรวมเพื่อค านวณความเสี่ยงภายใต้ 
ส่วนที่ 5 : ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ/ทองค า (Foreign exchange/Gold risk) เช่นเดียวกับการมี
สถานะเงินตราต่างประเทศ/ทองค าอันเกิดจากการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และ/หรือภาระผูกพันอ่ืน  และน าสถานะ
เทียบเท่าตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ/รัฐบาลในประเทศ แล้วแต่กรณี ไปค านวณ
ความเสี่ยงแยกตามสกุลเงินเช่นเดียวกับตราสารหนี้ต่างประเทศ คือ ต้องน าไปรวมค านวณในส่วนของตราสารหนี้
และตราสารที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยด้วย 

 

4 อนุพันธ์ในสินค้ำโภคภัณฑ์และตัวแปรอื่น (Commodity and Other-Linked Derivatives) 
หลักการ  ในการค านวณค่าความเสี่ยงส าหรับการมีฐานะอนุพันธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์และ 

ตัวแปรอ่ืน  ให้บริษัทน ามูลค่าตามสัญญาในหน่วยวัดมาตรฐานของสินค้านั้น (เช่น ทรอยเอานซ์ กิโลกรัม ปอนด์ 
บาร์เรล) คูณด้วยราคาที่เหมาะสม11ของสินค้านั้น (กรณี option ให้ค านวณหา equivalent delta position)  กรณีที่
เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน และน าฐานะดังกล่าว 
มาค านวณค่าความเสี่ยงใน 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) น าฐานะในสินค้าแต่ละชนิดมาค านวณฐานะสุทธิ (net position) ซึ่งจะเท่ากับฐานะ long ทั้งหมด
ลบกับฐานะ short ทั้งหมดของสินค้าชนิดเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงอายุของสัญญา แล้วคูณด้วยค่าความเสี่ยง  
15% ของฐานะสุทธิของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (directional 
risk) 

15% ของฐานะสุทธิ โดยฐานะสุทธิ  = | ฐานะ long – ฐานะ short | 

  (2) น าฐานะในสินค้าแต่ละชนิดมาค านวณฐานะรวม (gross position) ซึ่งจะเท่ากับผลรวมของฐานะ long  
กับฐานะ short ทั้งหมดของสินค้าชนิดเดียวกัน แล้วคูณด้วยค่าความเสี่ยง 3% เพื่อรองรับรับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
(basis risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาล่วงหน้าของสินค้าที่เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
อัตราดอกเบี้ย (forward gap risk) 

3% ของฐานะรวม โดยฐานะรวม = | ฐานะ long + ฐานะ short | 

                                                        
11 ให้ใช้ราคาที่เหมาะสมตามล าดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

1. กรณีที่สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ใหใ้ช้ราคาตลาด (spot rate) ของสินค้านั้น 
2. กรณีอ่ืน ๆ ให้ใช้ราคาที่ใชช้ าระราคาของฟิวเจอร์สเดือนที่ครบก าหนดอายุของสัญญาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Contract Month Series) โดยใช้

ราคาที่ใช้ช าระราคาประจ าวัน (Daily Settlement Price) ส าหรับวันที่ไม่ใช่วันซื้อขายวันสุดท้าย และใช้ราคาที่ใชช้ าระราคาวันสุดท้าย (Final 
Settlement Price) ส าหรับวันซื้อขายวันสุดท้าย 
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โดยค่าความเสี่ยงในการมีฐานะในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืนจะเท่ากับผลรวมค่าความเสี่ยง
ตาม (1) + (2) ของสินค้าแต่ละชนิด โดยให้น าไปแสดงในส่วนที่ 3 หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ข้อ 1.4 อนุพันธ์ 
ในสินค้าโภคภัณฑ์และตัวแปรอ่ืน 

   ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีฐานะอนุพันธ์ที่มีสินค้าอ้างอิงประเภทใดประเภทหนึ่งในลักษณะ OTC  
เพียงด้านเดียว (open outright position) โดยไม่มีฐานะอื่นมาหักกลบแบบเต็มจ านวนหรือบางส่วน ให้บริษัทคิด
ค่าความเสี่ยงของ OTC derivatives ดังกล่าวเท่ากับ 40% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาดังกล่าว 

 

5  หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ 
ให้บริษัทเลือกวิธีค านวณค่าความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้เลือกค านวณโดยวิธีใดแล้ว

ให้ใช้วิธีค านวณดังกล่าว ไปจนกว่าจะมีเหตุอันสมควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณ 
วิธีที่ 1 ให้ค านวณค่าความเสี่ยงเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องตามตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 : อัตราความเสี่ยงของหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ 
ประเภทของหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ อัตรำควำมเสี่ยง 

1. กองทุน/กองทรัสต์ P.O. ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือ
ไถ่ถอนได้ทุกวันท ำกำร 

 

   กองทุนรวมตลาดเงิน 2% 
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ /  
กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงตราสารหน้ี 

8% 

  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน /  
กองทุนรวมอีทีเอฟที่มิได้อ้างอิงตราสารหน้ี / 
กองทุนอื่นๆ และกองทรัสต์ 

20% 

 กองทุน Thai trust fund ตามตราสารอ้างองิ  
2. กองทุน P.O. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และ 
ไม่สำมำรถไถ่ถอนได้ทุกวันท ำกำร 

 

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 13% 
กองทุนอื่นๆ  25% 

3. กองทุน/กองทรัสต์ P.P. 100% 
หมายเหต ุ    กองทุนจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย SP เกิน 7 วัน ให้คิดค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 100 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง        
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วิธีที่ 2 ส าหรับหน่วยลงทุน P.O. (กลุ่ม 1 และ 2 ตามตารางที่ 8) สามารถค านวณ 
ค่าความเสี่ยงด้วยวิธี Look-through Approach คือการค านวณค่าความเสี่ยงแยกตามประเภทและสัดส่วนของตรา
สารของหน่วยลงทุนนั้น โดยมีวิธีการค านวณดังนี้  
          (1)  การค านวณ general market risk ให้น ามูลค่าเงินลงทุนของหน่วยลงทุนแยกตามประเภทของตราสาร 
จากนั้นน ามูลค่าของหน่วยลงทุนที่แยกแล้วคูณด้วยอัตราความเสี่ยง general market risk ตามประเภทของ 
ตราสารนั้น ๆ จะได้ค่าความเสี่ยง general market risk 
          (2)  การค านวณ specific risk ให้น ามูลค่าเงินลงทุนของหน่วยลงทุนแยกตามประเภทของตราสาร จากนั้น
น ามูลค่าของหน่วยลงทุนที่แยกประเภทแล้วคูณด้วยอัตราความเสี่ยง specific risk ตามประเภทของตราสารน้ัน ๆ 
จะได้ค่าความเสี่ยง specific risk 
          (3)  น ามูลค่าเงินลงทุนของหน่วยลงทุนทั้งหมดลบด้วยค่าความเสี่ยงตาม (1) และ (2) จะได้มูลค่าเงิน
ลงทุนสุทธ ิ 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ บริษัทลงทุนในหน่วยลงทุน P.O. ให้ค านวณอัตราความเสี่ยงเสมือนลงทุนในตราสารที่กองทุน
ดังกล่าวไปลงทุน  
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ บริษัทลงทุนในหน่วยลงทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงกับ SET 50 Index  ให้ค านวณอัตราความเสี่ยงเสมือน
ลงทุนใน SET 50 index (ตารางที่ 4: อัตราความเสี่ยง general market risk และ Specific risk ของตราสารทุนและ
เทียบเท่า) คือ อัตราความเสี่ยง general market risk เท่ากับ 8% อัตราความเสี่ยง specific risk เท่ากับ 0% 

วิธีที่ 3 ส าหรับหน่วยลงทุนอีทีเอฟ บริษัทสามารถน า position ไปค านวณค่าความเสี่ยงรวมกับ
สินทรัพย์อ้างอิงได้ เช่น หน่วยลงทุนอีทีเอฟที่อ้างอิงกับทองค า สามารถน าไปค านวณค่าความเสี่ยงในส่วนที่ 5 : 
ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า โดยไม่ต้องค านวณค่าความเสี่ยงในส่วนน้ี 
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2. Counterparty Risk on Derivatives 
 

Counterparty risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ช าระราคา
หรือส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงในจ านวนหรือระยะเวลาที่ระบุตามสัญญา 

การค านวณ Counterparty risk on derivatives 
ให้บริษัทที่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อตนเอง เช่น การถือออปชัน (options) หรือใบส าคัญ 

แสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivatives warrants)12 หรือการมีฐานะอนุพันธ์ในสัญญาฟอร์เวิร์ดหรือสวอปไม่ว่าในฐานะผู้ซื้อ
หรือผู้ขาย เป็นต้น ที่คู่สัญญา (counterparty) ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ค านวณค่าความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากคู่สัญญา (counterparty risk) ดังนี ้

 

1.  ก าหนดให้บริษัทค านวณ counterparty risk on derivatives ตามสูตรดังนี้ 
 

 
โดยที่ :        -  counterparty exposure ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ replacement cost ซึ่งสะท้อนถึง current 
exposure และ % ของ notional amount ซึ่งสะท้อนถึง future credit exposure ทั้งนี้  ในการค านวณ counterparty 
exposure ให้เป็นไปตามตารางที่ 9 : Counterparty exposure ส าหรับการค านวณ counterparty risk  

 

-  ในการเลือกใช้อัตราความเสี่ยงของคู่สัญญา ให้พิจารณาจาก credit rating ของคู่สัญญาโดย
ก าหนดให้ใช้อัตราเดียวกันกับอัตราความเสี่ยง specific risk ของตราสารหนี้ ตามตารางที่ 6 : อัตราความเสี่ยง 
Specific risk ของตราสารหนี้ภาครัฐบาลและเทียบเท่า และตารางที่ 7 : อัตราความเสี่ยง Specific risk  
ของตราสารหนี้ภาคเอกชนและเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12  หากมีสถานะเป็นผู้ขาย options / derivative warrants บรษิัทจะมี counterparty risk เมื่อได้รับช าระค่า premium ไม่ครบ  ซึ่งได้น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงในส่วนที่ 1 : เงินกองทุนสภาพคล่อง ข้อ 10 : ลูกหนี้อื่น 

counterparty risk   =   counterparty exposure * อัตราความเสี่ยงของคู่สัญญา 
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ตารางที่ 9 : Counterparty exposure ส าหรับการค านวณ Counterparty risk  

 

อนุพันธ์ อายุสัญญาตั้งแต่เร่ิมต้นถึงสิ้นสุด 
(Original maturity) 

 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี 
1. อนุพันธ์ในตราสารทุน  Replacement cost + 1% of notional amount Replacement cost + 5% 

of notional amount 
2. อนุพันธ์ในตราสารหนี้  Replacement cost Replacement cost + 0.5% 

of notional amount 
3. อนุพันธ์ในเงนิตรา
ต่างประเทศ/ทองค า/สินค้าอ่ืน 

Replacement cost + 1% of notional amount  Replacement cost + 5 % 
of notional amount 

 

หมายเหตุ : 
(1)  replacement cost  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นหากบริษัทจะต้องจัดหาสัญญาใหมท่ี่สามารถทดแทนสัญญาเดิม  โดยหา
ได้จาก current value ของสัญญาซ่ึงเป็นมูลค่าเดียวกับที่ได้รายงานไว้เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง  กรณีที่ replacement cost  เป็นลบ 
(เกิดได้เฉพาะสัญญา forwards และ swaps) หมายถึง บริษัทมีสถานะเปน็ 
ผู้เสียประโยชน์ ดงันั้น ในการค านวณ counterparty exposure ให้ใช้ replacement cost เป็นศูนย์แทน 
 

(2)  notional amount  หมายถึง  มูลค่า current value ของสินทรัพย์อ้างอิงหรือจ านวนเงนิต้น ทีร่ะบุตามสัญญา (value underlying 
the contract หรือ principal) โดยที่ 

-    กรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือเงนิตราต่างประเทศ/ทองค า   notional amount  
มีค่าเปลี่ยนแปลงได้    ซ่ึงสามารถค านวณได้จากราคาตลาดของสนิทรัพย์อ้างอิงคูณด้วยจ านวนสินทรัพย์อ้างอิง 
ที่ระบตุามสัญญา เช่น option ที่ให้สิทธิ    ซ้ือหุ้นได้จ านวน 5 หุ้น  ราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ 100 บาทต่อหุน้  ดังนั้น  notional amount 
เท่ากับ 100 x 5 = 500 บาท เปน็ตน้ 

-    กรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นอตัราดอกเบี้ย  notional amount  อาจมีค่าคงที่  เช่น สัญญา interest rate swaps ที่ตกลง
แลกเปลี่ยนรับจ่ายดอกเบี้ยที่องิกับเงินต้นจ านวน 50 ล้านบาท ในที่นี้จ านวนเงิน 50 ล้านบาท คือ notional amount เป็นตน้ 

 

(3)  ส าหรับอนุพันธ์ในเงินตราต่างประเทศ/ทองค าที่มีอายุสัญญาตั้งแต่เริ่มตน้จนถงึสิ้นสุด (original maturity)  
ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องค านวณค่าความเสี่ยง counterparty risk 
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2.  กรณีที่บริษัทกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงเร่ืองการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน 
(netting) บริษัทสามารถหักกลบลบหนี้ได้เฉพาะในส่วนของ replacement cost ในจ านวนที่เท่ากับจ านวนที่ 
น้อยกว่าระหว่างผลรวมของ positive replacement cost ของทุกสัญญา กับ absolute value ของผลรวมของ   
negative replacement cost ของทุกสัญญา  โดยสัญญาหรือข้อตกลงเร่ืองการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว                     
ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

2.1  สัญญาหรือข้อตกลงให้มีการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และต้องมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลาที่มีการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  ทั้งนี้  โดยมี
ความเห็นสนับสนุนของที่ปรึกษากฎหมายอิสระตามข้อ 2.5 ข้างล่างนี้ 
  2.2  ธุรกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทน ามาหักกลบลบหนี้ ต้องเป็นธุรกรรมที่สัญญาหรือข้อตกลง       
หักกลบลบหนี้ดังกล่าวก าหนดให้น ามาหักกลบลบหนี้กันได้ 
  2.3  สัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหนี้ดังกล่าวต้องก่อให้เกิดหนี้เพียงฝ่ายเดียว (single 
obligation) ในแต่ละสกุลเงิน  หรือหนี้เพียงฝ่ายเดียวจากความผูกพันตามธุรกรรมทั้งหมดที่ครอบคลุม 
โดยสัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหนี้นั้นเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่ว่าเพราะเหตุผิดนัดช าระหนี้ 
ล้มละลาย เลิกกิจการและช าระบัญชี หรือเหตุอ่ืนในท านองเดียวกัน 

2.4 สัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหนี้ดังกล่าวต้องไม่มี walkaway clause  ซึ่งหมายถึง 
ข้อตกลงที่มีผลบังคับกับกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย  อันเป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นถูกเรียกว่าเป็น
ฝ่ายผิดสัญญา  และท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิใช่ฝ่ายผิดสัญญาสามารถช าระหนี้ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกเรียก 
ว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเพียงจ านวนที่จ ากัด หรือไม่ต้องช าระหนี้เลยแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกเรียกว่าเป็นฝ่าย 
ผิดสัญญาจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิหลังการหักกลบลบหนี้ 
  2.5  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ให้ความเห็นและเหตุผล13 เป็นลายลักษณ์อักษรสนับสนุนว่า  
ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ศาล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจทางบริหารที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาว่าบริษัท 
มีภาระที่ต้องช าระหนี้เพียงยอดสุทธิที่ค านวณได้ตามข้อ 2.3 ข้างต้น เท่านั้น 
  อย่างไรก็ดี  แม้กรณีจะครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นแล้ว  หากส านักงานมีเหตุสงสัย
เกี่ยวกับผลบังคับของสัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของรัฐหรือประเทศ 
ที่ใช้บังคับกับธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ความตกลงหักกลบลบหนี้ หรือสัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหนี้นั้นเอง  
ส านักงานอาจไม่ยินยอมให้บริษัทค านวณหา counterparty exposure  โดยใช้ยอดสุทธิหลังจากการหักกลบ 
ลบหนี้ตามข้อ 2. นี้ก็ได้ 
                                                        
13 ความเห็นและเหตุผลของท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ต้องพิจารณาภายใต้กฎหมายดังต่อไปน้ี 
    1. กฎหมายของรัฐหรือประเทศท่ีคู่สัญญาถูกจัดตั้งขึ้น และในกรณีท่ีคู่สัญญาน้ันเป็นสาขาของนิติบุคคล  ก็ให้พจิารณากฎหมายของรัฐหรือประเทศท่ี
เป็นท่ีตั้งของสาขาซ่ึงเป็นคู่สัญญาด้วย 
    2. กฎหมายของรัฐหรือประเทศท่ีคู่สัญญาตกลงให้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหน้ี  และในกรณีท่ีธุรกรรมซ่ึงถูก
ครอบคลุมโดยสัญญาหรือข้อตกลงหักกลบลบหน้ีเป็นธุรกรรมท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศอื่น  ก็ให้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกรรมน้ันด้วย 
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3. บริษัทอาจน าหลักประกันที่ได้รับ (ถ้ามี) หลังหักค่าความเสี่ยงมาหักออกจาก counterparty 
exposure ได้  ทั้งนี้  ต้องเป็นหลักประกันตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

 

4. กรณีที่สัญญาใด ๆ ที่คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบหรือช าระราคาได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ 
ในสัญญา (transaction default on settlement date) ให้บริษัทค านวณค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่า
สินทรัพย์สภาพคล่องของสัญญาอนุพันธ์นั้น  
 

ตัวอย่าง  บล. ก มีสัญญาอนุพันธ์กับ บล. ข จ านวน 3 สัญญา  โดยก าหนดว่าไม่มีการวางหลักประกันระหว่างกัน  และ
คู่สัญญาทั้งสองมีข้อตกลงให้สามารถท าการหักกลบลบหน้ีกันได้ทุกสัญญา   
สัญญาที่ 1 มี positive replacement cost (current exposure)  =  150 
 x% of notional amount (future credit exposure)  = 10 
สัญญาที่ 2 มี negative replacement cost (current exposure)  =  (120) 
 x% of notional amount (future credit exposure)  =  5 
สัญญาที่ 3 มี negative replacement cost (current exposure)  =  (100) 
 x% of notional amount (future credit exposure)  =  60 
โดยที่ก าหนดให้บล. ข มี credit rating อยู่ท่ี AA ซึ่งก็คือมีอัตราความเสี่ยง specific risk เท่ากับร้อยละ 1.5 
ในการค านวณหา counterparty risk on derivatives ของ บล. ก สามารถค านวณได้ดังน้ี  
วิธีค านวณ 
1.  หา counterparty exposure รวมจาก counterparty exposure แต่ละสัญญา  โดยที่สัญญาใดท่ีมี replacement cost เป็น
ลบให้ถือว่ามี replacement cost เท่ากับศูนย์  ดังน้ัน  จะได้ counterparty exposure ของแต่สัญญาดังน้ี 
 สัญญาที่ 1  counterparty exposure  = 150 + 10 = 160 
 สัญญาที่ 2  counterparty exposure  =     0 +   5 =     5 
 สัญญาที่ 3  counterparty exposure  =     0 + 60 =   60 
 รวม  counterparty exposure ก่อนหักกลบลบหน้ี   =            225 
2.  หาจ านวนที่สามารถน ามาหักกลบได้ (nettable amount) ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองจากส่วนของ replacement cost 
เท่าน้ัน  ซึ่งคือจ านวนที่น้อยกว่าระหว่างผลรวมของ positive replacement cost ของทุกสัญญา กับ absolute value ของ
ผลรวมของ negative replacement cost ของทุกสัญญา 
 ผลรวมของ positive replacement cost = 150 
 ผลรวมของ negative replacement cost = (120) + (100) =         (220) 
 ดังน้ัน  nettable amount  คือ 150 
3.  หา net counterparty exposure จาก counterparty exposure รวม หักด้วย nettable amount 
                              จะได้ net counterparty exposure              =            225  –  150         =              75 
4.  ค านวณหา counterparty risk จาก net counterparty exposure คูณด้วยอัตราความเสี่ยงของคู่สัญญา 
                              จะได้ counterparty risk                           =   75  x   1.5%      =          1.125 
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3.  Large Exposure Risk 
 

Large exposure risk หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีเงินลงทุนกระจุกตัวใน
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 

กำรค ำนวณ Large exposure risk 
 

ให้บริษัทค านวณ large exposure risk ที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเปรียบเทียบความเสี่ยง 
ที่ค านวณได้จากวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 แล้วน าเอาค่าความเสี่ยงที่สูงกว่ามาเป็น large exposure risk ของบุคคลนั้น  
และ large exposure risk รวม เท่ากับ large exposure risk ของทุกรายรวมกัน  

 

Large exposure risk วิธีที่ 1 
Large exposure risk วิธีที่ 1 เป็นการค านวณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีสถานะ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวใด ๆ ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ issue amount ของหลักทรัพย์รายตัวนั้น 
ซึ่งส่งผลให้การล้างสถานะ (liquidation) ไม่สามารถกระท าได้ภายในเวลาอันสั้น หรือถ้ากระท าได้ก็จะน ามาซึ่ง
ราคาที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (กรณีมี long position) หรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น (กรณีมี short position)  

 

วิธีค านวณ large exposure risk วิธีที่ 1 
 

ให้บริษัทน าเงินลงทุนประเภทหุ้น (รวมถึง right14 และ Thai trust fund ของหุ้นน้ัน) ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ และ 
หน่วยลงทุน มาค านวณหาค่าความเสี่ยงที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (issuer) ตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ค านวณหาสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในหุ้นรายตัว และสถานะเงินลงทุนสุทธิ 
ในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ราย issue แยกจากกัน 

 

2.  ค านวณหาสัดส่วนการมีสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในหุ้นรายตัว และสถานะเงิน 
ลงทุนสุทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ราย issue โดย 

2.1  น าสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในหุ้นรายตัวตามข้อ 1 ข้างต้น เปรียบเทียบกับ 
มูลค่า current value ของหุ้นนั้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด (market capitalisation) 

                                                        
14 หมายถึง  หุ้นเพ่ิมทุนรวมถึง TSR ที่บริษัทได้จองซื้อและจ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเต็มจ านวนแล้ว  แต่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อเข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือตลาดหลักที่เป็นทางการของประเทศตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
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2.2  น าสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ราย issue ตามข้อ 1  
ข้างต้น เปรียบเทียบกับมูลค่าของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 
หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน ที่ออก (issue amount) แล้วแต่กรณี 
 

3. น าสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในหลักทรัพย์ทั้งจ านวนมาค านวณหาค่าความเสี่ยงที่สูง
ที่สุดตามสัดส่วนของสถานะเงินลงทุนนั้นตามตารางที่ 10 โดยค านวณแบบ non-progressive rate 

 

4. large exposure risk วิธีที่ 1 ที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ ผลรวมของค่าความเสี่ยงของหุ้น              
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และหน่วยลงทุน ที่ออกโดยบุคคลดังกล่าวที่ค านวณได้ตามข้อ 3 
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ตารางที่ 10 : ค่าความเสี่ยง Large exposure risk วิธีที่ 1 
 

ตราสาร สัดส่วน 
การมีสถานะ 

ค่าความเสี่ยง Large exposure risk วิธีที่ 1 

หุ้นรายตัว 5 – 10% 1 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk  
 >10 – 25% 2 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk  
 > 25% 1 เท่าของสถานะเงินลงทุนสุทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น / 25 – 50% 0.5 เท่าของสถานะเงินลงทุนสุทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / 
หน่วยลงทุน ราย issue 

> 50% 1 เท่าของสถานะเงินลงทุนสุทธิ 

หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หุ้นกู้ 25 – 50% 0.5 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk  
ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ ราย issue > 50% 1 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk  
 

หมายเหตุ : 
(1) สถานะเงินลงทนุสุทธิในหุ้นรายตัว หมายถึง net long หรือ net short position ของมูลค่า current value  
ของหุน้ รวมถึง right และ Thai trust fund ของหุ้นนั้น  
(2) สถานะเงินลงทนุสุทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น / ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์15 / หน่วยลงทุน ราย issue หมายถึง net 
long หรือ net short position ของมูลค่า current value ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นราย issue และ/หรือ net long หรือ net short 
position ของมูลค่า current value ของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธร์าย issue และ/หรือ net long หรอื net short position ของมูลค่า 
current value ของหน่วยลงทุนราย issue แล้วแต่กรณี 
(3) สถานะเงินลงทนุสุทธิในหุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หุ้นกูค้วบใบส าคัญแสดงสิทธิ ราย issue หมายถึง net long หรือ net short 
position ของมูลค่า current value ของหุน้กู้ราย issue และ/หรือ net long หรือ net short position  
ของมูลค่า current value ของหุ้นกู้แปลงสภาพราย issue และ/หรือ net long หรือ net short position ของมูลค่า current value ของหุ้น
กู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิราย issue แล้วแต่กรณี 
(4) ในการเลือกใช้อัตราความเสี่ยง specific risk ส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ   
ให้บรษิัทใช้อัตราความเสี่ยง specific risk ของตราสารหนี้ตามตารางที่ 7 : อัตราความเสี่ยง Specific risk  
ของตราสารหนี้ภาคเอกชนและเทียบเท่า 

 

 
 
 
 

                                                        
15 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ออก (writer) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  บริษัทไม่ต้องน าสถานะที่เกิดจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ดังกล่าวมาค านวณ liquidity risk  
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Large exposure risk วิธีที่ 2 
Large exposure risk วิธีที่ 2  เป็นการค านวณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมี exposure ต่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ หากเกิด
ความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลรายดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีความเสียหายและกระทบต่อฐานะการเงินในที่สุด 
โดยที่ exposure ดังกล่าวประกอบด้วย 

ก. issuer exposure จากการมีสถานะเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังกล่าว  

ข. issuer exposure จากการมีสถานะอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอยู่กับหลักทรัพย์หรือ 
ตราสารของบุคคลดังกล่าว  

ค. counterparty exposure จากการมีสัญญาอนุพันธ์กับบุคคลดังกล่าว  
 

วิธีค านวณ Large exposure risk วิธีที่ 2  
ให้บริษัทน าเงินลงทุนทุกประเภทมาค านวณหาค่าความเสี่ยงที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม       

ขั้นตอน ดังน้ี 
1.  ให้บริษัทเลือกวิธีการค านวณหา exposure ที่มีต่อบุคคลรายเดียวกัน ดังนี้ 

1.1  ส าหรับบริษัทที่ค านวณ position risk ตามแบบที่ 1 วิธี Fixed-haircut approach  
ให้ค านวณหา exposure ดังนี้ 

1.1.1  issuer exposure ที่เกิดตามข้อ ก และ ข ข้างต้น  หาได้จากมูลค่า current value ของ
สถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในหุ้น (รวมถึง right และ Thai trust fund ของหุ้นนั้น) หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 
หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ ออปชัน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์   
และตั๋วเงินทุกประเภท   

1.1.2  counterparty exposure ที่เกิดตามข้อ ค ข้างต้น ให้ใช้ตัวเลขเดียวกับ counterparty 
exposure ที่ค านวณได้ตามตารางที่ 9 : Counterparty exposure ส าหรับการค านวณ Counterparty risk  

ดังนั้น  exposure ที่มีต่อบุคคลรายเดียวกัน คือ ผลรวมของ absolute value ของ exposure  
ที่ได้ตาม 1.1.1 และ 1.1.2 ข้างต้น 

1.2  ส าหรับบริษัทที่ค านวณ position risk ตามแบบที่ 2 วิธี Standardised approach ให้
ค านวณหา exposure ดังนี้ 

1.2.1  issuer exposure ที่เกิดตามข้อ ก และ ข ข้างต้น  หาได้จากมูลค่าหรือมูลค่าเทียบเท่า  
current value ของสถานะเงินลงทุนสุทธิ (net position) ในตราสารทุน16(รวมถึง right และ Thai trust funds)   

                                                        
16 สามารถน าตัวเลขจาก “ตารางแสดง position risk ส าหรับ equity และ equity-linked instruments ตามหมวดที่ 2 ข้อ 1.1.1” ในช่อง “สถานะ   
เทียบเท่า” ส่วนที่เป็น net position ของหุ้นรายตัวมาใช้เป็น exposure แล้วปรับด้วย exposure ที่มีใน Thai trust funds  
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มูลค่าหรือมูลค่าเทียบเท่า current value ของสถานะเงินลงทุนสุทธิในตราสารหนี้ทุกประเภท17  (รวมถึง ตั๋วเงิน)  
1.2.2  counterparty exposure  ตามข้อ ค ข้างต้น ให้ใช้ตัวเลขเดียวกับ counterparty 

exposure  ที่ค านวณได้ตามตารางที่ 9 : Counterparty exposure ส าหรับการค านวณ Counterparty risk  
ดังนั้น  exposure ที่มีต่อบุคคลรายเดียวกันคือ ผลรวมของ absolute value ของ exposure         

ที่ได้ตาม 1.2.1 และ 1.2.2 ข้างต้น 
2.  ค านวณหาสัดส่วน exposure ที่มีต่อบุคคลตามข้อ 1 ข้างต้น โดยน า exposure ดังกล่าวเปรียบเทียบ    

กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันท าการก่อนวันที่จัดท ารายงาน 1 วันของบริษัท  
     ในกรณีที่เป็นการค านวณ exposure ในวันถัดจากวันที่มีรายการให้น า exposure ดังกล่าว       

เปรียบเทียบกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันท าการก่อนวันที่จัดท ารายงาน 1 วันของบริษัทก่อนหัก                   
ค่าความเสี่ยง large exposure risk แทน 

3.  น า exposure ในบุคคลตามข้อ 1 ข้างต้นทั้งจ านวนมาค านวณหาค่าความเสี่ยงที่สูงที่สุดตาม 
สัดส่วนของสถานะเงินลงทุนนั้นตามตารางที่ 11 โดยค านวณแบบ non-progressive rate 

ตารางที่ 11 : ค่าความเสี่ยง Large exposure risk วิธีที่ 2 
 

สัดส่วน ค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 2 
25 – 50% 1 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk รวม 

> 50 – 75% 2 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk รวม 

> 75% 1 เท่าของสถานะเงินลงทุนสุทธิ 
 

หมายเหตุ :  
(1)  ส าหรับหุ้นกู้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิ และตั๋วเงินทุกประเภท  ให้บริษัทที่ค านวณ position risk ตามแบบที่ 1 ใช้อัตรา        
ความเสี่ยง specific risk ของตราสารหนี้ตามตารางที่ 6 : อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาครัฐบาลและเทียบเท่า และตารางที่ 7 :  
อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาคเอกชนและเทียบเท่า  
(2)  issuer exposure ที่เกิดจากออปชัน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  ให้บริษัททีค่ านวณ position risk ตามแบบ 
ที่ 1 ใช้อัตราความเสี่ยงเดียวกับอัตราความเสี่ยง specific risk ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น 
(3) ในการเลือกใช้อัตราความเสี่ยง specific risk ส าหรับ counterparty exposure ให้บริษัทใช้อัตราความเสี่ยง specific risk ตามตารางที่ 6 : อัตราความ
เสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาครัฐบาลและเทียบเท่า และตารางที่ 7 :  อัตราความเสี่ยง Specific risk ของตราสารหนี้ภาคเอกชนและเทียบเท่า 
 
 

                                                        
17 สามารถน าตัวเลขจาก “ตารางแสดง position risk ส าหรับ interest rate and interest rate-linked instruments ตามหมวดที่ 2 ข้อ 1.2.1” ในช่อง 
“สถานะเทียบเท่า” ส่วนที่เป็น net position ของตราสารหนี้ที่ออกโดย issuer รายเดียวกันมาใช้เป็น exposure แล้วปรบัด้วย exposure ที่มีในตั๋วเงินทุก
ประเภท  
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4.  เมื่อได้ค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 1 และ large exposure risk วิธีที่ 2 ที่มีต่อ 
บุคคลรายตัวแล้ว  ให้เลือกค่าที่สูงกว่าเป็นค่าความเสี่ยง large exposure risk ของบุคคลรายนั้น  หลังจากนั้น 
ให้รวมค่าความเสี่ยง large exposure risk ของบุคคลทุกรายจะได้ค่าความเสี่ยง large exposure risk รวม 

 

ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ประเภทออปชันทั้งหมดเฉพาะด้าน   
long position ส านักงานอนุญาตให้บริษัทหักค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่องของหลักทรัพย์
หรืออนุพันธ์นั้น 

 

ตัวอย่าง  ให้ค านวณหา Large exposure risk ของ บล. ก ที่มีต่อ บล. ข เมื่อ 
-  บล. ก ค านวณ position risk วิธี standardised approach  
-  ณ วันก่อนหน้าวันที่รายงาน บล. ก มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จ านวน 6,000 ล้านบาท   
-  สถานะเงินลงทุนของ บล. ก ที่มีต่อ บล. ข มีดังต่อไปนี้  
        -  long หุ้น ข (SET 50) 2,500  ล้านบาท จากมูลค่าที่ออกทั้งหมด 15,000 ล้านบาท 
        -  write option on หุ้น ข, marked to market of the option premium  =  100  ล้านบาท 

marked to market of the option’s notional amount  =  1,000  ล้านบาท, option delta  =  0.4 
        -  long หุ้นกู้ ข (มี credit rating AA ซึ่ง h/c = 1.5%) 500 ล้านบาท จาก issue amount 2,000 ล้านบาท 
  และ มี counterparty exposure ตามตัวอย่างการค านวณ counterparty exposure risk ข้างต้นยกมา  
           จ านวน 75  ล้านบาท 
 

วิธีค านวณ 
ก. ค านวณหา Large exposure risk วิธีที่ 1 
1.  ค านวณหาสัดส่วนการมีสถานะในหลักทรัพย์รายตัวโดยเปรียบเทียบ net current value กับ issue amount ของ
หลักทรัพย์รายตัวนั้น จะได้สัดส่วนดังนี้ 

- long หุ้น ข เท่ากับ  2,500 / 15,000  =  16.66 % 
- long หุ้นกู้ ข เท่ากับ  500 / 2,000  =  25 % 
- write option on หุ้น ข ไม่ต้องค านวณ large exposure risk วิธีที่ 1 

2.  ค านวณหา large exposure risk วิธีที่ 1 ของหลักทรัพย์รายตัวจากตารางที่ 10 : ค่าความเสี่ยง Large exposure 
risk วิธีที่ 1 

- สัดส่วนหุ้น ข ที่ 16.66%  ค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 1 เท่ากับ 2 เท่าของ 
ค่าความเสี่ยง specific risk ซึง่เท่ากับ 2 * (2,500 * 7%)  =  350  ล้านบาท 

- สัดส่วนหุ้นกู้ ข ที่ 25%  ค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 1 เท่ากับ 0.5 เท่าของ 
ค่าความเสี่ยง specific risk ซึง่เท่ากับ 0.5 * (500 * 1.5%)  =  3.75  ล้านบาท 
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3.  ค านวณหา large exposure risk รวมตามวิธีที่ 1 ที่มีต่อ บล. ข โดยน า large exposure risk ของหลักทรัพย์รายตัว
ทุกตัวที่มีต่อ บล. ข มารวมกัน ซึ่งเท่ากับ 350 + 3.75  เท่ากับ 353.75 ล้านบาท 
 

ข. ค านวณหา Large exposure risk วิธีที่ 2 
1.  ค านวณหา exposure รวมที่มีต่อ บล. ข จากผลรวมของ issuer exposure และ counterparty exposure นั่นคือ  

1.1  issuer exposure   =  net position ของหุ้น ข (รวมสถานะเทียบเท่าที่ได้จากการ write   
    option on ข) และหุ้นกู้ ข 
=  [long หุ้น ข  -  short สถานะเทียบเท่าในหุ้น ข] + long หุ้นกู้ ข 
=  [long 2,500  -  short (1,000 x 0.4)] + long 500 
=  long 2,100  +  long 500 
=  long 2,600 

1.2  counterparty exposure  =      75 ล้านบาท  
ดังนั้น จะได้  exposure รวม    = 2,675 ล้านบาท  (2,600  +  75)  

2.  ค านวณหาสัดส่วนโดยเปรียบเทียบ exposure รวม กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
จะได้สัดส่วน               =  2,675 / 6,000 =        44.58% 

3.  ค านวณหาค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 2 
3.1  หาค่าความเสี่ยง specific risk ขององค์ประกอบของ exposure 

-  specific risk จาก exposure ในหุ้น ข  =   สถานะในหุ้น ข (รวมสถานะเทียบเท่า) คูณ อัตราความเสี่ยง 
     =   long 2,100 (ตามข้อ 1.1) * 7%  =   147 

-  specific risk จาก exposure ในหุ้นกู้ ข  =   สถานะในหุ้นกู้ ข คูณ อัตราความเสี่ยง 
      =   long 500 (ตามข้อ 1.1) * 1.5% =   7.5 

-  specific risk จาก counterparty exposure =   counterparty exposure คูณ อัตราความเสี่ยง 
      =   75 * 1.5%   =   1.125 

3.2  หาค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 2  โดยจากสัดส่วนที่ค านวณได้ตามข้อ 2 ข้างต้น คือ 44.58%  
ดังนั้น  บริษัทจะต้องค านวณค่าความเสี่ยง large exposure risk วิธีที่ 2 เท่ากับ 1 เท่าของค่าความเสี่ยง specific risk 
รวม 

large exposure risk วิธีที่ 2  =   1 * (147 + 7.5 + 1.125) 
    =   155.625 

4.  large exposure risk คือ ค่าความเสี่ยงที่สูงกว่า ระหว่าง large exposure risk วิธีที่ 1 (353.75) กับ large 
exposure risk วิธีที่ 2 (155.625) ที่มีต่อบุคคลเดียวกัน  
 

ดังนั้น จะได้ large exposure risk จาก large exposure risk วิธีที่ 1 ซึ่งเท่ากับ 353.75 ล้านบาท 
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หมวดท่ี 3 : วิธีกำรหำสถำนะเทียบเท่ำและค ำนวณค่ำควำมเสี่ยงของอนุพันธ์ 
ตำมหลัก Building-block approach 

 

หลักการ   หลัก building-block approach หมายถึง  หลักทีใ่ช้ในการแยกองค์ประกอบพื้นฐานของ
อนุพันธ์ว่าเปรียบเสมือนการมีสถานะในหลักทรัพย์พื้นฐาน (ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้) หรือองค์ประกอบ
พื้นฐานอ่ืน (เช่น เงินตราต่างประเทศ) อย่างไร   ซึ่งผลลัพธ์ (payoffs) ที่เกิดจากการมีสถานะในอนุพันธ์มีค่า    
เท่ากับผลลัพธ์ที่เกิดจากการมีสถานะในแต่ละองค์ประกอบพื้นฐานรวมกัน  

ดังนั้น ในการหาสถานะเทียบเท่าของอนุพันธ์ให้พิจารณาจากโครงสร้างสูตรทางการเงินของอนุพันธ์แต่
ละประเภท แล้วแยกแต่ละพจน์ออกมา (ตามหลักทางคณิตศาสตร์ พจน์แต่ละพจน์จะคั่นด้วยเคร่ืองหมาย 
บวกหรือลบเสมอ) โดยที่พจน์แต่ละพจน์จะแสดงถึงองค์ประกอบพื้นฐานแต่ละตัวที่ประกอบกันเป็นอนุพันธ์
นั้น 

1)  ออปชัน (Option) 
Basic option แต่ละตัว (1 call หรือ 1 put) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประเภทเสมอ คือ   

สินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) และตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (zero-coupon bond)  โดยที่ 
การ long (short) call option เปรียบเสมือนการ long (short) the underlying asset ในจ านวน 

ที่เท่ากับ option delta คูณ current value of the underlying asset18  และการ short (long) zero-coupon bond ที่มี
อายุคงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option  และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ exercise value of the 
option19 คูณด้วย n(d2)20 

                                                        
18 คือ marked to market value of the notional amount of the contracts ซึ่งค านวณตามจ านวน option contracts ของสถานะเงินลงทุนนั้น  
ตัวอย่างเช่น  การมีสถานะเงินลงทุนใน equity option จ านวน 5 contracts  (ก าหนด 1 contract ให้สิทธิซื้อหุ้นได้จ านวน 100 หุ้น ราคาตลาดต่อหุ้น  
ณ วันที่ค านวณ 40 บาท)  จะได้ current value of the underlying asset ตามสถานะเงินลงทุนใน option ดังกล่าวเท่ากับ จ านวน contract  
คูณ จ านวนหุ้นต่อ contract  คูณ ราคาตลาดต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 20,000 บาท (5 x 100 x 40) 
19 คือ exercise value of the notional amount of the contracts ซึ่งค านวณตามจ านวน option contracts ของสถานะเงินลงทุนเช่นเดียวกัน  
(ใช้ตัวอย่างเดิมตาม footnote ที่ 16 ก าหนด exercise price ต่อหุ้นที่ 30 บาท)  จะได้ exercise value of the option ตามสถานะเงินลงทุน 
ใน option ดังกล่าว เท่ากับ จ านวน contract คูณ จ านวนหุ้นต่อ contract คูณ ราคา exercise price ต่อหุ้น  เท่ากับ  15,000 บาท  (5 x 100 x 30) 
20 n(d2) คือ ค่า normal distribution function ของ d2  ซึง่บอกถงึความน่าจะเป็นที่ option นั้นจะถูก exercise โดยสามารถค านวณได้จาก  
option pricing models เช่น 
จาก Black-Scholes’ model  :  C  =  S.N(d1)  -  K.e-rt . N(d2) 
โดยที่ C  =  ราคา call option    e  =  ลอการิทึมธรรมชาติ 
 S  =  ราคาสินทรัพย์อ้างอิง  r   =  risk free rate 
 K  =  ราคาใช้สิทธิของ option   t   =  อายุคงเหลือจนถงึวันใช้สิทธิของ option 
 d2  =  d1  -  t   d   =  อัตราผลตอบแทนของเงินปันผล  หรือ coupon rate ในกรณีหุ้นกู ้
 d1  =  ln (S/K)  + (r-d)t  + 0.5t    =  อัตราความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง 
  t  
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การ long (short) put option เปรียบเสมือนการ short (long) the underlying asset ในจ านวนที่เท่ากับ 
(1- option delta) คูณ current value of the underlying asset21  และการ long (short) zero-coupon bond ที่มีอายุ
คงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option และ มีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ exercise value of the option22 
คูณด้วย [1- n(d2)]  

2)  สัญญาฟอร์เวิร์ด / ฟิวเจอร์ส (Forwards / Futures)  
Basic forwards / futures แต่ละตัวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประเภทเช่นกัน คือ  

สินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) และตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย (zero-coupon bond) โดยที่ 
การ long (short) forwards / futures on equity เปรียบเสมือนการ long (short) the underlying equity 

ในจ านวนที่เท่ากับ current value of the underlying equity และการ short (long) zero-coupon bond  
ที่มีอายุจนถึงวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures นั้น และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ 
exercise value of the contract   

การ long (short) forwards / futures on bond เปรียบเสมือนการ long (short) the underlying bond  
ที่มีอายุเท่ากับอายุคงเหลือของ bond นั้นในจ านวนที่เท่ากับ current value of the underlying bond และ การ short 
(long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึงวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures นั้น และมีมูลค่าหน้าต๋ัว 
(face value) เท่ากับ exercise value of the contract 

การ long (short) FRA เปรียบเสมือนการ short (long) zero-coupon bond23 ที่มีอายุจนถึง 
วัน expiration date ของสัญญา FRA นั้น และการ long (short) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึงวัน settlement 
date ของสัญญา FRA นั้น โดยที่ zero-coupon bond ทั้งสองมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ notional amount 
of the contract24 

การ long (short) forwards / futures on currency เปรียบเสมือนการ long (short) underlying 
currency ในจ านวนที่เท่ากับ current value of the underlying currency และการ short (long) zero-coupon bond 
ที่มีอายุจนถึงวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures นั้น และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ 
exercise value of the contract 

3)  สัญญาสวอป (swaps) 
Basic swaps แต่ละตัวถือได้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประเภทเช่นกัน โดยที่ 

องค์ประกอบหลักแต่ละประเภทท าหน้าที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) ให้แต่ละข้างของสัญญา     
                                                        
21 ค าอธิบายตาม footnote ที่ 16 
22 ค าอธิบายตาม footnote ที่ 17 
23 เพราะว่าการ long FRA เสมือนการตกลงท าสัญญากันวันนี้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือกู้ยืมเงินในวัน settlement date เป็นระยะเวลา t งวด จนครบอายุของ
สัญญา (expiration date)  โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา FRA นั้น 
24 หมายถึง  จ านวนเงินต้นทีใ่ช้อ้างอิงเพือ่การค านวณมูลค่าของสัญญา (contract value)  
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ตัวอย่างเช่น สัญญา interest rate swaps มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นกู้สองตัวที่มีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) และ 
อายุคงเหลือเท่ากัน โดยหุ้นกู้ทั้งสองจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (fixed rate bond) และแบบลอยตัว (floating rate 
bond) สอดคล้องกับสัญญา swaps ที่ตกลงกัน เป็นต้น 
 

หลักการทั่วไปในการพิจารณาเพื่อแยก position ของสัญญา swaps เพื่อประโยชน์ในการค านวณ 
ค่าความเสี่ยง คือ 

1.  ขารับ (จ่าย) interest rate return ให้เปรียบเสมือนการมี long (short) position ในตราสารหนี้    
ขารับ (จ่าย) equity return ให้เปรียบเสมือนการมี long (short) position ในตราสารทุน 

2.  ขาที่เปรียบเสมือนการมีสถานะใน fixed rate bond ให้นับอายุตั้งแต่วันที่ค านวณจนถึงวัน 
expiration date ของสัญญา swaps 

ขาที่เปรียบเสมือนการมีสถานะใน floating rate bond ให้นับอายุตั้งแต่วันที่ค านวณจนถึงวัน 
reset ดอกเบี้ยคร้ังถัดไป เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของสัญญา 

3.  ขาที่เปรียบเสมือนการมีสถานะใน equity ให้นับอายุตั้งแต่วันที่ค านวณจนถึงวัน expiration 
date ของสัญญา swaps  

4.  ส าหรับกรณีของ currency swaps ก็สามารถแยก position ได้ตามหลักการข้างต้น 

 

การรับ (จ่าย) fixed interest rate แลกกับการจ่าย (รับ) floating interest rate เปรียบเสมือนการ long 
(short) fixed rate bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น และการ short (long) floating rate 
bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น  ทั้งนี้   อัตราดอกเบี้ยและ งวดการจ่ายดอกเบี้ยของ 
bond ทั้งสองจะต้องตรงกับอัตราดอกเบี้ยและงวดที่ระบุในสัญญา swaps และมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) ของ bond 
ทั้งสองเท่ากับ notional amount of the contract25 

การรับ (จ่าย) floating interest rate แลกกับการจ่าย (รับ) fixed interest rate เปรียบเสมือนการ long 
(short) floating rate bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น และการ short (long) fixed rate 
bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น  ทั้งนี้  อัตราดอกเบี้ยและงวดการจ่ายดอกเบี้ยของ  
bond ทั้งสองจะต้องตรงกับอัตราดอกเบี้ยและงวดที่ระบุในสัญญา swaps และมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) ของ bond 
ทั้งสองเท่ากับ notional amount of the contract  

การรับ (จ่าย) equity return แลกกับการจ่าย (รับ) floating interest rate เปรียบเสมือนการ long 
(short) the underlying equity ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น และการ short (long) 
floating rate bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น  ทั้งนี้  อัตราผลตอบแทนและงวดการ
จ่ายผลตอบแทนของ equity และ bond ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา swaps และ มูลค่าที่
เสมือนเป็นเงินลงทุนใน equity และ bond เท่ากับ notional amount of the contract  
                                                        
25 ค าอธิบายตาม footnote ที่ 22 
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การรับ (จ่าย) equity return แลกกับการจ่าย (รับ) fixed interest rate เปรียบเสมือนการ long (short) 
the underlying equity ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น และการ short (long) fixed rate 
bond ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น  ทั้งนี้  อัตราผลตอบแทนและงวดการจ่ายผล 
ตอบแทนของ equity และ bond ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา swaps และมูลค่าที่เสมือน
เป็นเงินลงทุนใน equity และ bond เท่ากับ notional amount ของสัญญา 

การแลกภาระจ่าย (สิทธิรับ) ดอกเบี้ยในสกุลเอเป็นสกุลบี เปรียบเสมือนการ long (short) bond ใน
สกุลเอ ที่มีอายุจนถึงวัน expiration date ของสัญญา swaps นั้น และการ short (long) bond ในสกุลบี ที่มีอายุจนถึง
วัน expiration date ของสัญญา swaps นัน้ ทั้งนี้ ภาระจ่าย (สิทธิรับ) และงวดการจ่าย (รับ) ดอกเบี้ยจะต้อง 
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา swaps และมูลค่าที่เสมือนเป็นเงินกู้ (เงินลงทุน) ใน bond เท่ากับ notional 
amount of the contract 
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 ตารางที่ 12 : สรุปวิธีการหาสถานะเทียบเท่าและค านวณค่าความเสี่ยงของอนุพันธ์ตามหลัก Building-block approach 

 

อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า การค านวณค่าความเสี่ยง 
 (Equivalent position) General market risk Specific risk 
1. Long (short) call 
option  

1. long (short) the underlying asset  
= option delta  x  current value of the 
underlying asset 

น าขาดทนุจากการ 
เปลี่ยนแปลงของราคา 
option ตามวิธี scenario 
approach รวมค านวณ 
กับผลขาดทุนจาก 
ตราสารอื่น 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณกับสินทรัพย์
อ้างอิงตัวเดียวกันเพื่อหา
สถานะเงินลงทุนสุทธิ 
แล้วน าไปคูณอัตรา 
ความเสี่ยง specific risk 

 
 
 
 
 

2. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน exercise date ของ option  
= [exercise value of the option  x  n(d2)]    
                            (1+rt)t 26 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ตราสารหนี้ 

ไม่ม ี

2. Long (short) put 
option 

1. short (long) the underlying asset  
= (1- option delta)  x  current value of the 
underlying asset 

น าขาดทนุจากการ 
เปลี่ยนแปลงของราคา 
option ตามวิธี scenario 
approach รวมค านวณ 
กับผลขาดทุนจาก 
ตราสารอื่น 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณกับสินทรัพย์
อ้างอิงตัวเดียวกันเพื่อหา
สถานะเงินลงทุนสุทธิ 
แล้วน าไปคูณอัตรา 
ความเสี่ยง specific risk  

 2. long (short) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน exercise date ของ option  
= [exercise value of the option  x  (1 - n(d2))]  
                                (1+rt)t 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 

ไม่ม ี

3. Long (short) 
forwards / futures on 
equity 

1. long (short) the underlying equity  
= current value of the underlying equity 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณเช่นเดียวกับ
underlying equity 
 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณเช่นเดียวกับ 
underlying equity 

                                                        
26 t หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถึงวัน exercise date ของ option 
   rt หมายถึง risk free rate ที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน exercise date ของ option 
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อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า การค านวณค่าความเสี่ยง 
 (Equivalent position) General market risk Specific risk 

2. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน settlement date ของสัญญา  
= exercise value of the contract 
                    (1+rs)s27  

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
 

ไม่ม ี

4. long (short) forwards 
/ futures on bond 

1. long (short) the underlying bond ที่มีอายุ 

เท่ากับอายุคงเหลือของ bond28 นั้น 
= current value of the underlying bond 
 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 

 
 
 
 

2. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน settlement date ของสัญญา 
= exercise value of the contract 
                     (1+rs)s 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 

ไม่ม ี

5. long (short) FRA  
                      short  
        long 
 
  
  t0      settlement          expiration      
             date (s)              date (t) 

1. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน expiration date ของ สัญญา FRA  
= notional amount of the contract  
                   (1+ rs+t)s+t 29 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
 
 
 

ไม่ม ี

                                                        
27 s หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures 
    rs หมายถึง risk free rate ที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถึงวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures 
28 position ที่ถูกต้องส าหรับข้อ 1 ย่อย คือ การมี long (short) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึงวัน settlement date ของสัญญาในจ านวนที่เท่ากับ market 
value of the underlying bond  และการมี long (short) the underlying bond ที่มีอายุนับจากวัน settlement date จนถงึวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนของ bond นั้นในจ านวนที่เท่ากบั market value of the underlying bond 
    อย่างไรก็ดี เนื่องจากมลูค่าปัจจุบันของ coupon ตั้งแต่วันที่ 0 ถงึวัน settlement date อาจมีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับมูลค่าของ bond โดยรวม
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแตก position ตามข้อ 4 จึงไม่น่าที่จะสูงนกั โดยที่การแตก position ตามข้อ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ของการค านวณ 
29  s+t หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน expiration date ของสัญญา FRA 
     rs+t หมายถึง risk free rate ที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน expiration date ของสัญญา FRA 
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อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า การค านวณค่าความเสี่ยง 
 (Equivalent position) General market risk Specific risk 
 2. long (short) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง

วัน settlement date ของสัญญา FRA  
= notional amount of the contract 
                       (1+rs)s 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ตราสารหนี้ 
 

ไม่ม ี

6. Long (short) 
forwards / futures on 
currency 

1. long (short) foreign zero-coupon bond ที่มี
อายุจนถึงวัน settlement date ของสัญญา  
= current value of the underlying currency  
                          (1+rf)f 30 

 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ตราสารหนี้ใน 
สกุลเงินต่างประเทศ 

ไม่ม ี

 2. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน settlement date ของสัญญา  
= exercise value of the contract  
                 (1+rs)s  

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ตราสารหนี้ 
 

ไม่ม ี

7. Interest rate swaps 
[รับ (จ่าย) fixed,จ่าย 
(รับ) float] 

1. long (short) fixed rate bond ที่มีอายุจนถึง 
วัน expiration date ของสัญญา swaps  
= notional amount of the contract   
              [1+ rt (fixed) ] t (fixed) 31

 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
 
 

ไม่ม ี

 2. short (long) floating rate bond ที่มีอายุจนถึง
วัน expiration date ของสัญญา swaps  
= notional amount of the contract  
                         [1+ rt (float)] t (float) 32 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 

   

                                                        
30  f  หมายถึง  ระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures on currency 

rf  หมายถึง  risk free rate ในสกุลเงินตา่งประเทศนั้นที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถึงวัน settlement date ของสัญญา forwards / futures 
31  t (fixed) หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน expiration date ของสัญญา swaps 
     rt(fixed) หมายถึง risk free rate ที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน expiration date ของสัญญา swaps 
32 t(float) หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถงึวัน reset ดอกเบี้ยครั้งถัดไปของสัญญา swaps  
    rt(float) หมายถึง risk free rate ที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือจนถึงวัน reset ดอกเบี้ยครั้งถัดไปของสัญญา swaps 
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อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า การค านวณค่าความเสี่ยง 
 (Equivalent position) General market risk Specific risk 
8. Equity swaps 
[รับ (จ่าย) equity return, 
จ่าย (รับ) interest rate 
return] 

1. long (short) the underlying equity 
= current value of the underlying equity 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณเช่นเดียวกับ 
underlying equity นั้น 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณเช่นเดียวกับ 
underlying equity  

 2. short (long) fixed / floating rate bonds 
(ขึ้นอยู่กับสัญญา swaps นั้น) ที่มอีายุจนถึง 
วัน expiration date ของสัญญา swaps 
= notional amount of the contract   
       [1+r.t (fixed) /  (float)] t (fixed) / (float)33  
 

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 

ไม่ม ี

9. Currency swaps    
9.1 swap ทั้งเงนิต้นและ
ดอกเบี้ย 
[การ swap ภาระจ่าย 
(สิทธิรับ) 

1. long (short) Thai baht bond ที่มีอายุจนถึง 
วัน expiration date ของสัญญา swaps  
= notional amount of the contract  
        [1+rt (fixed) /  (float)] t (fixed) / (float)  

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
 

ไม่ม ี

ต.ย. การ swap ภาระจ่าย
จากเงิน “บาท” เป็น 
“US. $”]  
[ภาระจ่าย (สิทธิรับ)  
เงินบาทข้างตน้อาจเกิด 
จากการออก (ถือ) Thai 
baht bond มาก่อนหน้านี]้ 

2. short (long) US. Bond ที่มีอายุจนถึง 
วัน expiration date ของสัญญา swaps  
= notional amount of the contract 
       [1+rt (fixed) /  (float)] t (fixed) / (float)  

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ 
ตราสารหนี้ 
(หมายเหตุ ใหค้ านวณ
ความเสี่ยงจากการมี 
ฐานะเงินตราต่างประเทศ
ในส่วนที่ 5 ด้วย) 

ไม่ม ี

9.2 swap เฉพาะเงินตน้ 
ไม่ swap ดอกเบี้ย 

คิดเช่นเดียวกับ 9.1 ข้างต้น ต่างกนัเฉพาะ 
เป็นการมี position ใน zero-coupon bond แทน 

คิดเช่นเดียวกับ 9.1  คิดเช่นเดียวกับ 9.1 

10. Long (short) 
forwards / futures on 
gold 

1. long (short) the underlying  
= current value of gold 

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้
รวมค านวณเช่นเดียวกับ
gold 
 

ไม่ม ี

2. short (long) zero-coupon bond ที่มีอายุจนถึง
วัน settlement date ของสัญญา  
= exercise value of the contract  
                 (1+rs)s  

น าไปค านวณ 
ค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ตราสารหนี้ 
 

ไม่ม ี

                                                        
33 ค าอธิบายตาม footnote ที่ 29 หรือ 30 แล้วแต่กรณี 
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ภาคผนวก 1 
รำยชื่อประเทศและดัชนีหลักของกลุ่มประเทศ Developed Market  

กลุ่ม Developed Market (DM) 
 ประเทศ ดัชนีหลัก 

Australia S&P/ASX 20 
Austria ATX 
Belgium BEL 20 
Canada S&P/TSX 60 
Denmark OMX Copenhagen 20 
Finland OMX Helsinki 25 
France CAC 40 
Germany DAX 
Hong Kong Hang Seng Index 
Ireland ISEQ 20 
Israel TA-25 Index 
Italy FTSE MIB 
Japan Nikkei 500 
Luxembourg LuxX Index 
Netherlands AEX-INDEX 
New Zealand S&P/NZX 50 Index 
Norway OBX Index 
Portugal PSI 20 
Singapore Straight Times Index 
South Korea KOSPI 100 
Spain IBEX 35 
Sweden OMX Stockholm 30 
Switzerland Swiss Market Index 
United Kingdom FTSE 100 
USA S&P 500 
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ภาคผนวก 2 
รำยชื่อประเทศและดัชนีหลักของกลุ่มประเทศ Emerging Market  

กลุ่ม Emerging Market (EM) 
 ประเทศ ดัชนีหลัก 

Brazil Bovespa Index 
Chile IPSA 
China SSE 50 
Columbia COLCAP 
Czech Republic PX Index 
Egypt EGX 30 Index 
Greece FTSE/Athex Large Cap 
Hungary BUX 
India CNX Nifty 
Indonesia LQ 45 
Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI 
Mexico IPC 
Peru IGBVL 
Philippines PSE Composite Index 
Poland WIG30 
Russia RTS Index 
South Africa FTSE/JSE Top 40 Index 
Taiwan FTSE TWSE Taiwan 50 Index 
Turkey ISE 30 Index 
United Arab Emirates FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index 

 


