
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 92/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุน 

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และตราสารที่มี 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

(ฉบบัประมวล) 
     ____________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ข) (ค) (ง) และ (จ) และ (6)  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558  เร่ือง  การลงทุนของกองทุน  
ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกนั 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงเครดิต” (credit derivatives)  หมายความว่า   สัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าที่มีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนั 
ความเส่ียง (obligation) จากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญา
ฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ 
ช าระหน้ี (credit event) ของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพนัดงักล่าว ซ่ึงมลีกัษณะของธุรกรรมเป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้ 7.2 
ของส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในภาคผนวก 3 แห่งประกาศการลงทุน 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การลงทุนของกองทุน 
  “ทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง”  หมายความว่า   ประเภทและลกัษณะ 
ของทรัพยสิ์นที่ขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิตอา้งอิงถึง (obligation category  
and obligation characteristics) 
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  “เหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหน้ี”  หมายความว่า   เหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถ
ในการช าระหน้ีตามที่ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือสัญญา  
  “ปัจจยัอา้งอิง” (underlying)  หมายความว่า   สินคา้หรือตวัแปรที่ถูกอา้งอิงโดยสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงเครดิต 
  “ตวัช้ีวดั” (benchmark)  หมายความว่า   ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือ
องคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
  “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า   การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มี 
กลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มี 
ความซับซ้อน (exotic derivatives) 

หมวด 1 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัให้มีทรัพยสิ์นที่เพียงพอ 
ต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 

______________________________ 

ขอ้ 3   ในการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีทรพัยสิ์นของ
กองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวใ้นจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจตอ้งช าระตามขอ้ตกลง
เมื่อส้ินสุดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีที่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีขอ้ก าหนดให้บริษทัจดัการตอ้งช าระหน้ีดว้ยการ 
ส่งมอบทรัพยสิ์นเมื่อสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง (physical delivery) ใหบ้ริษทัจดัการด ารงทรพัยสิ์น
ดงักล่าวในจ านวนที่สัญญาก าหนดให้ตอ้งส่งมอบ ไวต้ลอดระยะเวลาที่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
เวน้แต่บริษทัจดัการไดท้ าการประเมินสภาพคล่องของทรัพยสิ์นที่ก าหนดให้ตอ้งส่งมอบแลว้เห็นว่า
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีสภาพคล่องเพียงพอที่บริษทัจดัการจะสามารถจดัหามาเพื่อส่งมอบตามสัญญา 
ไดต้ลอดเวลา และแสดงไดว้่าไดจ้ดัให้มีทรพัยสิ์นอ่ืนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวท้ดแทนในจ านวน 
ที่เพียงพอต่อการน าไปซ้ือทรัพยสิ์นที่ก าหนดให้ตอ้งส่งมอบได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัเก็บเอกสาร
เก่ียวกบัการประเมินสภาพคล่องของทรัพยสิ์นดงักล่าวเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 (2)  ในกรณีที่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีขอ้ก าหนดให้บริษทัจดัการสามารถช าระหน้ี 
โดยจ่ายเป็นเงินสดเมื่อสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง (cash settlement) ให้บริษทัจดัการจดัให้ม ี
ทรัพยสิ์นที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวใ้นจ านวนที่เพียงพอต่อการช าระหน้ีไวต้ลอดระยะเวลาที่ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายดงักล่าว 
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 ขอ้ 4   ทรพัยสิ์นที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องตามขอ้ 3 ให้หมายถึงทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1)  เงินสด 
(2)  เงินฝากหรือบตัรเงินฝากที่ผูร้ับฝากเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งข้ึน หรือธนาคารต่างประเทศ 
(3)  หลกัประกนัในระบบการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (4)  ตราสารภาครัฐไทยหรือตราสารภาครัฐต่างประเทศ ซ่ึงมอีายุคงเหลือไมเ่กิน 5 ปี   
ทั้งน้ี ตราสารภาครฐัต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ 
 (5)  ตัว๋แลกเงินที่สถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก    
 (6)  ตราสารหน้ีที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเช่ือถือ
และอา้งอิงได ้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  ทั้งน้ี ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัน้ี 
        (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในส่ีอนัดบัแรก ในกรณีทีเ่ป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 เดือน  

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน 3 อนัดบัแรก ในกรณีทีเ่ป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 2 ปี 

(7)  ตราสารหน้ีซ่ึงมีผูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือ 
ตราสารนั้นในราคาดงักล่าวตลอดอายุของตราสารหน้ีนั้น 

(8)  หุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขให้ 
เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
   (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่ก าหนดวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ทุกวนัท าการ และก าหนดวนัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่มีค าส่ังขายคืน 
หน่วยลงทุน  
   (10)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 7 วนั 
   (11)  รายการคา้งรับหักดว้ยรายการคา้งจ่าย  ทั้งน้ี เฉพาะรายการที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การลงทุน มีไว ้หรือจ าหน่ายไป ซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุน และรายการดงักล่าวจะครบก าหนดภายใน 7 วนั 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดความเส่ียงในทรัพยสิ์น 
ที่กองทุนลงทุนโดยใชสั้ญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

_______________________________ 

 ขอ้ 5   ในกรณีที่บริษทัจดัการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ 
ลดความเส่ียง โดยปัจจยัอา้งอิงไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นที่จะลดความเส่ียง สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น 
ตอ้งมีค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (absolute correlation coefficient) ระหว่างผลตอบแทน 
ของปัจจยัอา้งอิง กบัผลตอบแทนของทรพัยสิ์นที่ตอ้งการลดความเส่ียงไม่นอ้ยกว่า 0.7 
   ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งค านวณตามหลกัวิชาการ 
อนัเป็นที่ยอมรบั โดยใชข้อ้มูลที่มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยสิ์น 
ที่น ามาค านวณไดอ้ย่างสมเหตุผล 

ขอ้ 6   ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) ส าหรบัทรัพยสิ์นของกองทุนที่มีการลดความเส่ียง
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิตที่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในขอ้ 7 ให้ใชส่้วนต่างของ 
มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นดงักล่าวหักดว้ยมูลค่าขั้นสูงที่คู่สัญญามีหนา้ที่ตอ้งช าระหน้ีตามสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงเครดิต มาใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นดงักล่าวแทนได้ 
 ในกรณีที่ส่วนต่างที่ค านวณไดม้ีค่าเท่ากบัหรือต ่ากว่าศูนย ์บริษทัจดัการจะไม่น า 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมาค านวณอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา  
(single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) ก็ได ้

ขอ้ 7   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิตตามขอ้ 6 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในสัญญาดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัที่สูงกว่า 
หรือเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของทรัพยสิ์นตามขอ้ 6 ที่สัญญาดงักล่าวมุ่งลดความเส่ียง 
 (2)  สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที่มีประสิทธิภาพตามขอ้ 8  

ขอ้ 8   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามขอ้ 7(2) ตอ้งเป็นไป
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งเป็นสัญญาที่มีขอ้ตกลงอนัเป็นผลให้มีการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตหรือ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง  
ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทั้งจ านวน 
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  (2)  ปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าวตอ้งเป็นชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนั
ความเส่ียง  เวน้แต่เป็นกรณีที่มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  ปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนั
ความเส่ียงนั้น 
 (ข)  ล าดบัการช าระหน้ีตามทรัพยสิ์นที่เป็นปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าว 
ตอ้งไม่ดอ้ยกว่าล าดบัการช าระหน้ีตามทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง 
 (ค)  สัญญาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดให้หน้ีตามสัญญาถึงก าหนดช าระหน้ี (cross 
acceleration) เมื่อทรัพยสิ์นที่เป็นปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาหรือทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง 
ทรัพยสิ์นใดทรัพยสิ์นหน่ึง เกิดการผิดนดัช าระหน้ี 
 (ง)  สัญญาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดให้กองทุนสามารถส่งมอบทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการ
ประกนัความเส่ียงให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ 
                            (3)  อายุของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิตไม่นอ้ยกว่าอายุคงเหลือของทรัพยสิ์น
ที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียง 
 (4)  สกุลเงินที่ระบุตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงเครดิตและตามทรัพยสิ์นที่ไดร้ับ
การประกนัความเส่ียงตอ้งเป็นสกุลเงินเดียวกนั 
 (5)  ปัจจยัอา้งอิงที่เป็นเครดิตตอ้งครอบคลุมความเส่ียงดา้นเครดิตทุกกรณีตาม
มาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
  (6)  ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างความเส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับ 
การประกนัความเส่ียงกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงเครดิต 
ตอ้งไม่สูงจนเกินไป  ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการก าหนดขั้นสูงของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ที่เหมาะสม 
ในการเขา้ท าธุรกรรม ซ่ึงค่าขั้นสูงดงักล่าวตอ้งไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจาก 
ฝ่ายจดัการลงทุนดว้ย 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ที่ไม่ใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
_______________________________ 

  ขอ้ 9   ในการด าเนินการตามหมวดน้ี ให้บริษทัจดัการจดัท าและจดัเก็บเอกสารที่แสดงถึง
การด าเนินการดงักล่าวไวเ้พื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได ้
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ส่วนที่ 1 
การค านวณฐานะการลงทุน  

_______________________________ 

 ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ในการค านวณ global exposure limit ตามประกาศการลงทุน 
ให้บริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนตามวิธีการที่สอดคลอ้ง 
กบันโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุน ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ไม่ใช่การลงทุนแบบซับซ้อน  
ให้บริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยใชว้ิธี commitment approach  
ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของภาคผนวกที่แนบทา้ยประกาศน้ี 
 (2)  กรณีกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน  
ให้บริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
  (ก)  relative VaR approach ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ของภาคผนวกที่แนบทา้ย
ประกาศน้ี ในกรณีที่ตวัช้ีวดัไม่มีองคป์ระกอบเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ 
ลดความเส่ียง (unleveraged benchmark)  ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : 
VaR) ของทรัพยสิ์นทั้งหมดที่กองทุนลงทุน เพื่อเปรียบเทยีบกบัมูลค่าความเสียหายสูงสุดตามตวัช้ีวดั 
จะตอ้งใชส้มมติฐานและวิธีการค านวณในลกัษณะเดียวกนั 
  (ข)  absolute VaR approach ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ของภาคผนวกที่แนบทา้ย
ประกาศน้ี ในกรณีที่ไม่มีตวัช้ีวดัหรือมีตวัช้ีวดัที่นอกเหนือจากตวัช้ีวดัตาม (ก)  
 การค านวณฐานะการลงทุนตามวรรคหน่ึง (2) ให้บริษทัจดัการระบุสมมติฐานที่ใช ้
ในการค านวณไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมดว้ย 

ส่วนที่ 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกรณี 
ที่มีการลงทุนแบบซับซ้อน  

_______________________________ 

   ขอ้ 11   บริษทัจดัการตอ้งท าการทดสอบผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นที่กองทุนลงทุน 
หากเกิดเหตุการณ์ที่มีนยัส าคญั (stress test) อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ ง และเมื่อมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  มีการเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นที่กองทุนลงทุนอย่างมีนยัส าคญั 
   (2)  เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสภาวะตลาดอย่างมีนยัส าคญั   
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   ให้บริษทัจดัการน าผลการทดสอบตามวรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียง 
และการพิจารณาลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมดว้ย 

  ขอ้ 12   ในการทดสอบตามขอ้ 11 บริษทัจดัการตอ้งใชส้มมตฐิานที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างทรัพยสิ์นที่ลงทุนซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไป โดยตอ้งทบทวนสมมติฐาน
ดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ งและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนยัส าคญัต่อการลงทุนของกองทุน   

  ขอ้ 13   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่จดทะเบียนจดัตั้งแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี บริษทัจดัการตอ้งทดสอบความถูกตอ้ง (back testing)  
ของแบบจ าลองการค านวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (VaR model) ของกองทุนดงักล่าวอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ ง โดยตอ้งใชว้ิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน Kupiec test (1995) หรือ
มาตรฐานของ Bank for International Settlements (1996) เป็นตน้  ทั้งน้ี ให้ใชส้มมติฐานบนการ
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของทรัพยสิ์นที่กองทุนลงทุนของวนัใดวนัหน่ึง ณ ส้ินวนั กบัมูลค่า ณ ส้ินวนั
ของวนัถดัมา โดยเสมือนไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานะการลงทุน (clean back testing) 

  ขอ้ 14   ในกรณีที่ผลการทดสอบตามขอ้ 13 แสดงผลเป็นจ านวนเกินกว่าเกณฑ์ 
ที่ยอมรับไดต้ามวิธีทดสอบที่ใช ้ให้บริษทัจดัการปรับปรุงแบบจ าลองการค านวณมูลค่าความเสียหาย 
สูงสุด (VaR model) เพื่อให้อยู่ในกรอบของเกณฑท์ี่ยอมรับได ้ ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ 
บริษทัจดัการทราบผลการทดสอบดงักล่าว 

หมวด 4 
การค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญาตาม 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และในทรัพยสิ์น 

ที่เป็นปัจจยัอา้งอิง 
_______________________________ 

  ขอ้ 15   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (OTC derivatives) ให้บริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวเพื่อใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) โดยให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน 
ส่วนที่ 4 ของภาคผนวกที่แนบทา้ยประกาศน้ี   

ขอ้ 16   การค านวณฐานะการลงทุนในทรัพยสิ์นที่เป็นปัจจยัอา้งอิงของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เพื่อใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
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ตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  ตามกลุ่มกิจการ (group limit) และตามประเภท
ทรัพยสิ์น (product limit) ส าหรับทรัพยสิ์นที่จัดอยู่ในประเภท Specific Investment Product  
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(total SIP) ในส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) ของ
ภาคผนวก 4-retail MF-PF ภาคผนวก 4-AI หรือภาคผนวก 4-PVD แห่งประกาศการลงทุน แลว้แต่กรณี  
ให้ใชว้ิธี commitment approach ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของภาคผนวกที่แนบทา้ยประกาศน้ี โดยอนุโลม  

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558    
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 
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