
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 92/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกรณีท่ีกองทุนลงทุน 

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และตราสารท่ีมี 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

(ฉบบัประมวล) 
     ____________________________ 

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

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิต” (credit derivatives)  หมายความวา่   สัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนั 
ความเส่ียง (obligation) จากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญา
ฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการ 
ช าระหน้ี (credit event) ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง จะไดรั้บผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผกูพนัดงักล่าว ซ่ึงมีลกัษณะของธุรกรรมเป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 7.2 
ของส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในภาคผนวก 3 แห่งประกาศการลงทุน 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การลงทุนของกองทุน 
  “ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง”  หมายความวา่   ประเภทและลกัษณะ 
ของทรัพยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตอา้งอิงถึง (obligation category  
and obligation characteristics) 
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  “เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี”  หมายความวา่   เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ
ในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือสัญญา  
  “ปัจจยัอา้งอิง” (underlying)  หมายความวา่   สินคา้หรือตวัแปรท่ีถูกอา้งอิงโดยสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิต 
  “ตวัช้ีวดั” (benchmark)  หมายความวา่   ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือ
องคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
  “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่   การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี 
กลยทุธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี 
ความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมวด 1 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอ 
ต่อการช าระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

______________________________ 

ขอ้ 3   ในการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรัพยสิ์นของ
กองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้งช าระตามขอ้ตกลง
เม่ือส้ินสุดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัจดัการตอ้งช าระหน้ีดว้ยการ 
ส่งมอบทรัพยสิ์นเม่ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง (physical delivery) ใหบ้ริษทัจดัการด ารงทรัพยสิ์น
ดงักล่าวในจ านวนท่ีสัญญาก าหนดใหต้อ้งส่งมอบ ไวต้ลอดระยะเวลาท่ีลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
เวน้แต่บริษทัจดัการไดท้ าการประเมินสภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีก าหนดใหต้อ้งส่งมอบแลว้เห็นวา่
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีบริษทัจดัการจะสามารถจดัหามาเพื่อส่งมอบตามสัญญา 
ไดต้ลอดเวลา และแสดงไดว้่าไดจ้ดัใหมี้ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวท้ดแทนในจ านวน 
ท่ีเพียงพอต่อการน าไปซ้ือทรัพยสิ์นท่ีก าหนดใหต้อ้งส่งมอบได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัเก็บเอกสาร
เก่ียวกบัการประเมินสภาพคล่องของทรัพยสิ์นดงักล่าวเพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 (2)  ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถช าระหน้ี 
โดยจ่ายเป็นเงินสดเม่ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง (cash settlement) ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้ 
ทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีไวต้ลอดระยะเวลาท่ีลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายดงักล่าว 
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 ขอ้ 4   ทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องตามขอ้ 3 ให้หมายถึงทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
(1)  เงินสด 
(2)  เงินฝากหรือบตัรเงินฝากท่ีผูรั้บฝากเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งขึ้น หรือธนาคารต่างประเทศ 
(3)  หลกัประกนัในระบบการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (4)  ตราสารภาครัฐไทยหรือตราสารภาครัฐต่างประเทศ ซ่ึงมีอายคุงเหลือไม่เกิน 5 ปี   
ทั้งน้ี ตราสารภาครัฐต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
 (5)  ตัว๋แลกเงินท่ีสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก    
 (6)  ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือ
และอา้งอิงได ้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  ทั้งน้ี ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัน้ี 
        (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นส่ีอนัดบัแรก ในกรณีท่ีเป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 เดือน  

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน 3 อนัดบัแรก ในกรณีท่ีเป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 2 ปี 

(7)  ตราสารหน้ีซ่ึงมีผูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือ 
ตราสารนั้นในราคาดงักล่าวตลอดอายขุองตราสารหน้ีนั้น 

(8)  หุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขให ้
เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
   (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดท่ีก าหนดวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ทุกวนัท าการ และก าหนดวนัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีค าสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุน  
   (10)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 7 วนั 
   (11)  รายการคา้งรับหกัดว้ยรายการคา้งจ่าย  ทั้งน้ี เฉพาะรายการท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
การลงทุน มีไว ้หรือจ าหน่ายไป ซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุน และรายการดงักล่าวจะครบก าหนดภายใน 7 วนั 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดความเส่ียงในทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนลงทุนโดยใชส้ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

_______________________________ 

 ขอ้ 5   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ 
ลดความเส่ียง โดยปัจจยัอา้งอิงไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น 
ตอ้งมีค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (absolute correlation coefficient) ระหวา่งผลตอบแทน 
ของปัจจยัอา้งอิง กบัผลตอบแทนของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียงไม่นอ้ยกวา่ 0.7 
   ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งค านวณตามหลกัวิชาการ 
อนัเป็นท่ียอมรับ โดยใชข้อ้มูลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยสิ์น 
ท่ีน ามาค านวณไดอ้ยา่งสมเหตุผล 

ขอ้ 6   ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) ส าหรับทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีการลดความเส่ียง
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 7 ใหใ้ชส่้วนต่างของ 
มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นดงักล่าวหกัดว้ยมูลค่าขั้นสูงท่ีคู่สัญญามีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ีตามสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิต มาใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นดงักล่าวแทนได ้
 ในกรณีท่ีส่วนต่างท่ีค านวณไดมี้ค่าเท่ากบัหรือต ่ากวา่ศูนย ์บริษทัจดัการจะไม่น า 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมาค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา  
(single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) ก็ได ้

ขอ้ 7   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตตามขอ้ 6 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในสัญญาดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัท่ีสูงกวา่ 
หรือเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของทรัพยสิ์นตามขอ้ 6 ท่ีสัญญาดงักล่าวมุ่งลดความเส่ียง 
 (2)  สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ้ 8  

ขอ้ 8   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ้ 7(2) ตอ้งเป็นไป
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งเป็นสัญญาท่ีมีขอ้ตกลงอนัเป็นผลใหมี้การเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตหรือ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง  
ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทั้งจ านวน 
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  (2)  ปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าวตอ้งเป็นชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนั
ความเส่ียง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  ปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนั
ความเส่ียงนั้น 
 (ข)  ล าดบัการช าระหน้ีตามทรัพยสิ์นท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาดงักล่าว 
ตอ้งไม่ดอ้ยกวา่ล าดบัการช าระหน้ีตามทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 
 (ค)  สัญญาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดใหห้น้ีตามสัญญาถึงก าหนดช าระหน้ี (cross 
acceleration) เม่ือทรัพยสิ์นท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 
ทรัพยสิ์นใดทรัพยสิ์นหน่ึง เกิดการผิดนดัช าระหน้ี 
 (ง)  สัญญาดงักล่าวมีขอ้ก าหนดให้กองทุนสามารถส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการ
ประกนัความเส่ียงใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได ้
                            (3)  อายขุองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตไม่นอ้ยกวา่อายคุงเหลือของทรัพยสิ์น
ท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 
 (4)  สกุลเงินท่ีระบุตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิตและตามทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ
การประกนัความเส่ียงตอ้งเป็นสกุลเงินเดียวกนั 
 (5)  ปัจจยัอา้งอิงท่ีเป็นเครดิตตอ้งครอบคลุมความเส่ียงดา้นเครดิตทุกกรณีตาม
มาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
  (6)  ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งความเส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
การประกนัความเส่ียงกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงเครดิต 
ตอ้งไม่สูงจนเกินไป  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดขั้นสูงของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม 
ในการเขา้ท าธุรกรรม ซ่ึงค่าขั้นสูงดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจาก 
ฝ่ายจดัการลงทุนดว้ย 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ท่ีไม่ใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
_______________________________ 

  ขอ้ 9   ในการด าเนินการตามหมวดน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและจดัเก็บเอกสารท่ีแสดงถึง
การด าเนินการดงักล่าวไวเ้พื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
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ส่วนท่ี 1 
การค านวณฐานะการลงทุน  

_______________________________ 

 ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ในการค านวณ global exposure limit ตามประกาศการลงทุน 
ใหบ้ริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนตามวิธีการท่ีสอดคลอ้ง 
กบันโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุน ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่ใช่การลงทุนแบบซบัซอ้น  
ใหบ้ริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยใชว้ิธี commitment approach  
ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 (2)  กรณีกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเป็นการลงทุนแบบซบัซอ้น  
ใหบ้ริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
  (ก)  relative VaR approach ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 ของภาคผนวกท่ีแนบทา้ย
ประกาศน้ี ในกรณีท่ีตวัช้ีวดัไม่มีองคป์ระกอบเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ 
ลดความเส่ียง (unleveraged benchmark)  ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : 
VaR) ของทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีกองทุนลงทุน เพื่อเปรียบเทียบกบัมูลค่าความเสียหายสูงสุดตามตวัช้ีวดั 
จะตอ้งใชส้มมติฐานและวิธีการค านวณในลกัษณะเดียวกนั 
  (ข)  absolute VaR approach ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 ของภาคผนวกท่ีแนบทา้ย
ประกาศน้ี ในกรณีท่ีไม่มีตวัช้ีวดัหรือมีตวัช้ีวดัท่ีนอกเหนือจากตวัช้ีวดัตาม (ก)  
 การค านวณฐานะการลงทุนตามวรรคหน่ึง (2) ใหบ้ริษทัจดัการระบุสมมติฐานท่ีใช้ 
ในการค านวณไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกรณี 
ท่ีมีการลงทุนแบบซบัซอ้น  

_______________________________ 

   ขอ้ 11   บริษทัจดัการตอ้งท าการทดสอบผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญั (stress test) อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และเม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  มีการเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
   (2)  เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะตลาดอยา่งมีนยัส าคญั   
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   ใหบ้ริษทัจดัการน าผลการทดสอบตามวรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียง 
และการพิจารณาลงทุนของกองทุนอยา่งเหมาะสมดว้ย 

  ขอ้ 12   ในการทดสอบตามขอ้ 11 บริษทัจดัการตอ้งใชส้มมติฐานท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง
ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งทรัพยสิ์นท่ีลงทุนซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไป โดยตอ้งทบทวนสมมติฐาน
ดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัต่อการลงทุนของกองทุน   

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนจดัตั้งแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือเป็นกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี บริษทัจดัการตอ้งทดสอบความถูกตอ้ง (back testing)  
ของแบบจ าลองการค านวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (VaR model) ของกองทุนดงักล่าวอยา่งนอ้ย 
เดือนละ 1 คร้ัง โดยตอ้งใชว้ิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน Kupiec test (1995) หรือ
มาตรฐานของ Bank for International Settlements (1996) เป็นตน้  ทั้งน้ี ใหใ้ชส้มมติฐานบนการ
เปรียบเทียบระหวา่งมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนของวนัใดวนัหน่ึง ณ ส้ินวนั กบัมูลค่า ณ ส้ินวนั
ของวนัถดัมา โดยเสมือนไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานะการลงทุน (clean back testing) 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผลการทดสอบตามขอ้ 13 แสดงผลเป็นจ านวนเกินกวา่เกณฑ ์
ท่ียอมรับไดต้ามวิธีทดสอบท่ีใช ้ใหบ้ริษทัจดัการปรับปรุงแบบจ าลองการค านวณมูลค่าความเสียหาย 
สูงสุด (VaR model) เพื่อให้อยูใ่นกรอบของเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ี 
บริษทัจดัการทราบผลการทดสอบดงักล่าว 

หมวด 4 
การค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญาตาม 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และในทรัพยสิ์น 

ท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิง 
_______________________________ 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (OTC derivatives) ใหบ้ริษทัจดัการค านวณฐานะการลงทุนในคู่สัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวเพื่อใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)  และตามกลุ่มกิจการ (group limit) โดยใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดใน 
ส่วนท่ี 4 ของภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี   

ขอ้ 16   การค านวณฐานะการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิงของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เพื่อใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
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ตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  ตามกลุ่มกิจการ (group limit) และตามประเภท
ทรัพยสิ์น (product limit) ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีจดัอยู่ในประเภท Specific Investment Product  
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(total SIP) ในส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ของ
ภาคผนวก 4-retail MF-PF ภาคผนวก 4-AI หรือภาคผนวก 4-PVD แห่งประกาศการลงทุน แลว้แต่กรณี  
ใหใ้ชว้ิธี commitment approach ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี โดยอนุโลม  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558    
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
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