
ภาคผนวก 

ส่วนท่ี 1 : นิยามค าศัพท์ 

ใหใ้ชนิ้ยามค าศพัทต์ามภาคผนวก 1 ของประกาศการลงทุนเป็นนิยามค าศพัทใ์นภาคผนวกน้ี 

ส่วนท่ี 2 : หลกัเกณฑ์การค านวณ global exposure limit โดยวิธี commitment approach 

 การค านวณ global exposure limit โดยวิธี commitment approach ใหใ้ชก้บัการลงทุนในทรัพยสิ์น ดงัน้ี  
 1.  derivatives ท่ีไม่ใช่การลงทุนแบบซบัซอ้น และ SN เฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะของ derivatives ดงักล่าว 
 2.  DW   
 3.  share warrants   
 4.  TSR 

 ทั้งน้ี โดยใหด้ าเนินการค านวณตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใหค้  านวณ absolute value ของฐานะการลงทุนใน derivatives แต่ละสัญญาท่ีกองทุนลงทุน  
โดยค านวณจาก absolute value ของมูลค่าตามราคาตลาดของ underlying  ทั้งน้ี กรณีท่ี absolute value ของ
มูลค่าตามราคาตลาดของ underlying มีมูลค่าต ่ากวา่ notional amount  บลจ. อาจพิจารณาใช ้notional amount 
ในการค านวณฐานะการลงทุนใน derivatives แต่ละสัญญาแทนได ้(ตวัอยา่งการค านวณตามตารางวิธีการค านวณ 
exposure ตาม commitment approach ทา้ยส่วนน้ี) โดยกรณี derivatives เป็นสัญญา option หรือมีลกัษณะในท านอง
เดียวกบัในการค านวณฐานะการลงทุนดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการน าค่า delta ของ derivatives ดงักล่าว มาคูณ
กบั absolute value ของมูลค่าตามราคาตลาดของ underlying หรือ notional amount แลว้แต่กรณีดว้ย 

 2.  ใหค้  านวณหกักลบฐานะการลงทุน (net position) ใน derivatives ส าหรับกรณีดงัน้ี 
  2.1  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนใน derivatives ในฐานะซ้ือ (long) และในฐานะขาย (short)  
โดยมี underlying เดียวกนั : สามารถหกักลบฐานะการลงทุน (net position) ใน derivatives ในฐานะซ้ือ (long)  
และในฐานะขาย (short) ได ้ไม่วา่อายคุงเหลือของ derivatives ดงักล่าวจะเท่ากนัหรือไม่ก็ตาม 
  2.2  กรณีท่ี underlying เป็นชนิดเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนอยู่แลว้ : สามารถหักกลบฐานะ
การลงทุน (net position) ใน derivatives เท่ากบัมูลค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีกองทุนลงทุนอยูแ่ลว้ได ้ 

 3.  ใหค้  านวณฐานะการลงทุนใน derivatives ทั้งหมดท่ีกองทุนลงทุน โดยมีค่าเท่ากบัผลรวมของ 
absolute value ของฐานะการลงทุนใน derivatives แต่ละสัญญา หลงัการค านวณหกักลบฐานะการลงทุน 
(net position) ใน derivatives ตาม 2. 
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ตารางวิธีการค านวณ exposure ตาม commitment approach 

ประเภทของ derivatives การค านวณฐานะการลงทุน 

สัญญา Futures  

Bond future  จ านวนสัญญา x notional contract size x ราคาตลาดของ 
cheapest-to-deliver reference bond (ปรับดว้ย conversion factor  
หากมี) 

Currency future จ านวนสัญญา x  notional contract size 

Equity future จ านวนสัญญา x  notional contract size  x ราคาตลาดของหุน้ท่ีเป็น 
underlying  

Index future จ านวนสัญญา x  notional contract size  x Index level 

Interest rate future จ านวนสัญญา x  notional contract size 

Commodity future จ านวนสัญญา x  notional contract size x ราคาตลาดของ commodity 
ท่ีเป็น underlying 

สัญญา Forwards (สามารถใชว้ิธีการค านวณในลกัษณะเดียวกนักบั Futures ได)้ 

Forward rate agreement notional amount 

FX forward  notional amount ของสกุลเงินตราต่างประเทศ 

สัญญา Plain vanilla options  

Bond option notional amount x market value of underlying reference bond x delta 

Currency option notional amount ของสกุลเงินตราต่างประเทศ* x delta 
*กรณีสัญญามีการอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสกุลเงินอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่สกุลเงินท่ีเป็น base currency ใหน้ าสกุลเงินอ่ืนเหล่านั้น 
มาค านวณรวมดว้ย 

Equity option จ านวนสัญญา x จ านวนหุน้รองรับ x ราคาตลาดของหุน้ท่ีเป็น 
underlying  x delta 

Index option จ านวนสัญญา x  notional amount x index level x delta 

Interest rate option notional amount x delta 
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ส่วนท่ี 3 : หลกัเกณฑ์การค านวณ global exposure limit โดยวิธี Value-at-Risk (VaR) approach 
             1.  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณ VaR ของทุกฐานะการลงทุนในทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน  
โดยใชว้ิธีท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น Variance-Covariance Method หรือ Historical Simulation หรือ  
Monte Carlo Simulation เป็นตน้ 

             2.  บริษทัจดัการตอ้งค านวณ VaR อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง 

             3.  ในการค านวณ VaR ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดสมมติฐานการค านวณ ดงัน้ี ใชส้มมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการค านวณ VaR  เวน้แต่จะเขา้กรณีตาม 4.  
                   3.1  ระดบัความเช่ือมัน่ (one-tail confidence interval) : ร้อยละ 99  
                   3.2  holding period : 20 วนัท าการ  
                   3.3  จ านวนขอ้มูลยอ้นหลงั (observation period) : ไม่ต ่ากวา่ 250 วนัท าการ 
                   ทั้งน้ี ฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณ (dataset) ตอ้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ  
1 คร้ัง หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัโดยพลนัเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั 

ประเภทของ derivatives การค านวณฐานะการลงทุน 

Share warrants จ านวนหุ้นท่ีเป็น underlying ตามสัญญา x ราคาตลาดของหุน้ท่ีเป็น 
underlying  x delta 

สัญญา Swaps  

Currency swap notional amount ของสกุลเงินตราต่างประเทศ* 

*กรณีสัญญามีการอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสกุลเงินอ่ืนท่ี
ไม่ใช่สกุลเงินท่ีเป็น base currency ใหน้ าสกุลเงินอ่ืนเหล่านั้นมา
ค านวณรวมดว้ย  

Interest rate swap market value of underlying หรือ notional amount ของสัญญา 
ในดา้นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (fixed leg) 

Total return swap ราคาตลาดของทรัพยสิ์นท่ีเป็น underlying 

Credit default swap (เฉพาะกรณี 
Credit linked note) 

ราคาตลาดของ Credit linked note  

Contract for differences จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เป็น underlying x ราคาตลาดของหลกัทรัพย ์

ท่ีเป็น underlying 
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             4.  บริษทัจดัการอาจเลือกใชส้มมติฐานท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดใน 3.1 และ 3.2 ได ้ 
โดย one-tailed confidence interval ท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 99 และ/หรือ holding period ท่ีนอ้ยกวา่ 20 วนัท าการได ้ 
โดยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  
                   4.1  บริษทัจดัการตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทราบ โดยระบุสมมติฐานท่ีบริษทัจดัการจะใชใ้น 
การค านวณ พร้อมเหตุผล 
                   4.2  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการใชว้ิธีการค านวณโดยวิธี absolute VaR approach ใหบ้ริษทัจดัการ
ปรับ global exposure limit ใหส้อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

(ก)  กรณีเปลี่ยนเฉพาะค่า confidence interval (CI) 

  

(ข)  กรณีเปลี่ยนเฉพาะ holding period (HP) 

                               

(ค)  กรณีเปลีย่นท้ังค่า confidence interval (CI) และ holding period (HP) 

      

 

หมายเหตุ : Z (Z score) = ค่า coefficient normal distribution 

ส่วนท่ี 4 : หลกัเกณฑ์การค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญาของ OTC derivatives 

             1.  ในกรณีท่ี MF ลงทุนใน credit derivatives ท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ้ 8 ของประกาศ ใหใ้ชมู้ลค่า 

ท่ีคู่สัญญาของ derivatives นั้นมีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ีตามสัญญาดงักล่าวเป็นมูลค่าเพื่อใชใ้นการค านวณ  

single entity limit และ group limit  

             2.  ในกรณีท่ี MF ลงทุนใน OTC derivatives ท่ีไม่ใช่ credit derivatives ท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ้ 8 

ของประกาศ ให ้บลจ. ค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญาของ OTC derivatives ดงักล่าว เพื่อใชใ้น 

การค านวณ single entity limit และ group limit ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามวรรคสอง 

                   ฐานะการลงทุนในคู่สัญญาของ OTC derivatives ใหห้มายถึงผลรวมของมูลค่าต่อไปน้ี   

                   2.1  มูลค่า replacement cost ณ ปัจจุบนัของแต่ละสัญญากบัคู่สัญญาดงักล่าว ซ่ึงมีค่าเท่ากบัมูลค่า

ยติุธรรมในปัจจุบนัท่ีมีค่าเป็นบวก  
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                   2.2  มูลค่า add-on ของแต่ละสัญญากบัคู่สัญญาดงักล่าว โดยค านวณจากผลคูณระหวา่ง 

                          2.2.1  market value ของ underlying  หรือ notional amount แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ และ 

                          2.2.2  อตัราท่ีก าหนดในตาราง Add-on Factor ดงัน้ี 

ตาราง Add-on Factor 

อายุคงเหลือ 
ของ 

derivatives 

ประเภทของ underlying 

อตัราดอกเบีย้/ 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 

อตัรา
แลกเปลีย่น

เงินตรา/ทองค า 
ตราสารทุน 

ตราสารหนี้อ่ืนท่ีมี 
credit rating อยู่ใน
ระดับ investment 

grade  

อ่ืนๆ 

ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 0 ร้อยละ 1 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 ร้อยละ 5 ร้อยละ 12 
เกิน 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 
หมายเหต ุ: กรณีของตราสารหน้ีอ่ืน ๆ และ credit derivatives ประเภท Single Name Credit Default Swap /  
First to Default Swap / Proportionate Credit Default Swap / Total Rate of Returns Swap ใหใ้ชอ้ตัราร้อยละ 10 
โดยไม่ค  านึงถึงอายคุงเหลือของสัญญา 

             3.  การค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญาแต่ละรายของ OTC derivatives ใหร้วมผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การค านวณตาม 2. ทุกรายการท่ีท ากบัคู่สัญญารายนั้น ๆ   

             4.  ในกรณีท่ีมีการลงนามในสัญญายินยอมใหห้ักกลบลบหน้ีระหวา่งกนัท่ีมีเง่ือนไขครบถว้น (netting 
agreement) ตามสัญญามาตรฐานท่ีมีลกัษณะดงัน้ี บริษทัจดัการสามารถค านวณฐานะการลงทุนแบบ 
หกักลบลบหน้ีระหวา่งผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณตาม 2.1 กบัผลขาดทุนในสัญญา OTC derivatives  
ท่ีท ากบัคู่สัญญารายนั้น ๆ 
                   4.1  สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย และเป็น master agreement ท่ีครอบคลมุ
ถึง OTC derivatives ท่ีท ากบัคู่สัญญานั้น ๆ โดยยนิยอมให้หกักลบลบหน้ีระหวา่งกนั 
                   4.2  ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดนดัช าระหน้ี ลม้ละลาย เลิกกิจการหรือเหตุอ่ืนในท านอง
เดียวกนั สัญญายนิยอมใหห้กักลบลบหน้ีตอ้งก าหนดใหก้องทุนช าระหน้ีใหก้บัคู่สัญญา หรือรับช าระหน้ีจาก
คู่สัญญาเป็นยอดรวมสุทธิเพียงยอดเดียว โดยยอดรวมสุทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผลรวมสุทธิของก าไร/ขาดทุน 
ท่ีค  านวณจากมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของ OTC derivatives ท่ีกองทุนท ากบัคู่สัญญาทุกสัญญาท่ีอยู่ภายใตส้ัญญา
ยนิยอมให้หกักลบลบหน้ี 
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                   4.3  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน netting agreement ไดใ้ห้ 
ความเห็นชอบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่การ netting สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดักบักฎหมายดงัน้ี 
                           (ก)  กฎหมายของประเทศท่ีส านกังานใหญ่ของนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่สัญญานั้นตั้งอยู ่ 
นอกจากน้ี หากคู่สัญญาเป็นสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศท่ีสาขาของ 
นิติบุคคลนั้นตั้งอยูด่ว้ย 
                           (ข)  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมนั้นและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหกักลบลบหน้ี 
                   4.4  ไม่มีเง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ีมิไดผิ้ดสัญญาจะตอ้งช าระหน้ีในวงเงินจ ากดั 
หรือไม่ตอ้งช าระหน้ีใหก้บัคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญามีฐานะเป็นเจา้หน้ีสุทธิ 
หลงัการหกักลบลบหน้ี (walkaway clause) 

             5.  ในกรณีท่ีคู่สัญญามีการวางหลกัประกนั บริษทัจดัการสามารถน าหลกัประกนัมาหกักลบลบหน้ี
กบัฐานะการลงทุนท่ีค านวณตาม 3. หรือ 4. แลว้แตก่รณี  ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวตอ้งมีเง่ือนไขดงัน้ี 
                   5.1  เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงต ่าและมีสภาพคล่อง ไดแ้ก่ เงินสดหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย
หรือพนัธบตัรรัฐบาลต่างประเทศท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบัแรก 
                   5.2  สกุลเงินของหลกัประกนัและสกลุเงินท่ีจะช าระตาม OTC derivatives ตอ้งเป็นสกลุเงินเดียวกนั 
                   5.3  กรณีท่ีคู่สัญญาผิดนดัช าระหน้ี กองทุนตอ้งสามารถยดึหลกัประกนัไดท้นัที 
 


