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เรือง

การปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ านของสมาชิกตามข้อกําหนดของบริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จํากัด
เรียน
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สมาชิกสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าและ/หรือสมาชิกสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์
อ้างถึง
หนังสือของบริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ทีสช.(ว.) 0082/2561 ลงวันที 25 มิถุนายน 2561
สิงทีส่งมาด้วย แนวทางในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกตามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี ฉบับลงวันที 11 มีนาคม 2562
ตามที บริษัท สํา นัก หัก บัญชี (ประเทศไทย) จํา กัด ได้ม อบหมายให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเข้า
ตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกสํานักหักบัญชีทเกี
ี ยวกับการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสียงของสมาชิก โดยสํานักหักบัญชีได้นําส่งแนวทางในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกตามข้อกําหนดของ
สํานักหักบัญชี ตามรายละเอียดตามหนังสือทีอ้างถึงนัน
สํานักหักบัญชีขอยกเลิกแนวทางฉบับดังกล่าวและขอนําส่งแนวทางการปฏิบตั งิ านของสมาชิกทีได้ปรับปรุงใหม่
ตามรายละเอียดทีส่งมาด้วย โดยเพิมเติมรายชือเอกสารทีสมาชิกต้องจัดเก็บ ดังนี
กรณีประกอบธุรกรรมหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือขายล่วงหน้า
 รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
 รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน
ก.ล.ต.)
กรณีประกอบสัญญาซือขายล่วงหน้า
 เอกสารหรือหลักฐานทีแสดงได้วา่ คําสังการหักกลบฐานะหรือยกเลิกการหักกลบฐานะของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าเป็ นคําสังของลูกค้าทีเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ทแท้
ี จริง (End Beneficial Owner) ทีถือฐานะสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า 2 ด้าน (กรณี Match out) หรือเคยถือฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า 2 ด้าน (กรณี Undo
Match out)
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
(ลงนาม) (นางสาวกัลยรัตน์ ศรีอรุณ)
(นางสาวกัลยรัตน์ ศรีอรุณ)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายชําระราคาอนุ พนั ธ์และหลักทรัพย์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฝ่ ายชําระราคาอนุพนั ธ์ โทรศัพท์ 0-2009-9542 ถึง 9547
ฝ่ ายชําระราคาหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2009-9549 ถึง 9553

วันที 11 มีนาคม 2562

แนวทางในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กตามข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี
การบริ หารความเสียง :
1. ข้อกําหนดที เกียวกับการบริหารความเสียง :
1.1 กรณีประกอบธุรกรรมหลักทรัพย์ :
 สมาชิกมีหน้าทีดําเนินการเพือการบริหารความเสียงและวางหลักประกันตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือนไขทีสํานักหักบัญชีกําหนด
 สมาชิกมีหน้าทีกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการบริหารความเสียงของสมาชิกให้เหมาะสมชัดเจนโดย
ไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับในส่วนทีเกียวกับหลักทรัพย์ หมวด 400 เรือง การบริหารความเสียง
1.2 กรณีประกอบธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้า :
 สมาชิก ต้ อ งมีน โยบายและวิธีก ารบริห ารความเสียงด้า นฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้า นการ
ปฏิบตั งิ าน (Operational Risk) ด้านการเปลียนแปลงราคาของสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือราคาของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Market Risk) และด้านกฎหมาย (Legal Risk)
รวมทังมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มกี ารดําเนินงานตามทีสํานักหักบัญชีกําหนดไว้
. แนวทางที สมาชิ กต้องถือปฏิ บตั ิ : เพือให้สมาชิกปฏิบตั ติ ามขัอกําหนดของการบริหารความเสียง
2.1 กําหนดหลักเกณฑ์หรือนโยบายการบริหารความเสียงในระบบชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
และการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในส่วนทีมีนยั สําคัญไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เหมาะสม
ชัดเจน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานหรือขันตอนการในการบริหารความเสียง
2.2 กําหนดขันตอนการให้ความเห็นชอบและการแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายและมาตรการดังกล่าว
2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือนโยบายบริหารความเสียงให้เป็ นปั จจุบนั
2.4 ควบคุมและกํากับดูแลให้เจ้าหน้าทีดําเนินงานหรือปฏิบตั ติ ามนโยบายหรือมาตรการบริหารความเสียง
ทีได้กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด
2.5 กํากับดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของบริษทั ในส่วนทีมีนยั สําคัญให้ครบถ้วน เช่น การควบคุม
ฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า การชําระราคา การวางหลักประกัน เป็ นต้น
2.6 นโยบายและมาตรการบริหารความเสียงในส่วนทีมีนยั สําคัญทีสมาชิกต้องกําหนดในความเสียง
แต่ละด้าน มีดงั นี
ประเภทความเสียง
Credit Risk

นโยบายและมาตรการบริหารความเสียงทีสมาชิ กต้องกําหนด
• การกําหนดวงเงินซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า
• การกําหนดมาตรการดําเนินการกรณีลกู ค้าผิดนัดชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ หรือผิดนัดการวางหลักประกัน และกรอบระยะเวลาดําเนินการ
• การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR และ NC)
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Market Risk

Operational
Risk

นโยบายและมาตรการบริหารความเสียงทีสมาชิ กต้องกําหนด
• แผนสํารองการใช้เงินและแหล่งเงินทุน เช่น การทําสัญญาขอเปิ ดวงเงินเบิกเกิน
บัญชี (Overdraft Loan) หรือการขอวงเงินกูร้ ะหว่างวัน (Intra-day Loan)
• มูลค่าชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทคงค้
ี างชําระสุทธิกบั TCH (Settlement
Cap)
• การติดตามค่าความเสียงทีเกิดจากเปลียนแปลงราคาและความผันผวนของ
หลักทรัพย์ (Mark to Market) เพือเรียกหลักประกัน ( Margin) จากลูกค้า
• การกําหนดมาตรการรองรับการกระจุกตัว เช่น Position Concentration จาก
การทําธุรกรรมในบัญชีสมาชิกและบัญชีลูกค้าของสมาชิก
• จัดทําคูม่ อื ปฏิบตั งิ านและระยะเวลาปฏิบตั งิ าน โดยอาจอยู่ในรูปแบบของ Daily
Operational Checklist อย่างน้อยให้ครอบคลุมในเรืองดังต่อไปนี
I. กรณีประกอบธุรกรรมหลักทรัพย์
 ตรวจสอบภาระการวางหลักประกัน (EWS)
 ตรวจสอบภาระการส่งมอบหลักทรัพย์
 ตรวจสอบภาระการชําระราคา
 ตรวจสอบหลักทรัพย์ทมีี การผิดนัด (Pending Delivery) และ
ตรวจสอบว่าหลักทรัพย์ทผิี ดนัดมีการจ่ายสิทธิประโยชน์จาก
Corporate Action หรือไม่ รวมถึงดําเนินการติดต่อลูกค้าผูผ้ ดิ นัด
จ่ายชดเชยให้ผรู้ อรับมอบหลักทรัพย์
 ตรวจสอบภาระการรอรับมอบหลักทรัพย์ (Pending Receive) และ
ตรวจสอบว่าหลักทรัพย์ทรอรั
ี บมอบมีการจ่ายสิทธิประโยชน์จาก
Corporate Action หรือไม่ รวมถึงดําเนินการติดต่อลูกค้าผูร้ อรับ
มอบหลักทรัพย์รบั ชําระค่าชดเชยสิทธิประโยชน์จากผูผ้ ดิ นัด
 ขันตอนการดําเนินการเมือลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์เพือปิ ด
ฐานะการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์กบั สํานักหักบัญชี
 ตรวจสอบความเพียงพอของหลักทรัพย์ทต้ี องส่งมอบให้แก่ TCH
 ตรวจสอบความเพียงพอของเงินทีสมาชิกจะต้องชําระให้แก่ TCH
II. กรณีประกอบธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้า
 ตรวจสอบภาระการชําระราคาและการวางหลักประกันระหว่างวัน
(Intra-day Margin Call) และหลักประกัน ณ สินวัน (End of Day
Margin Call)
 ตรวจสอบภาระการชําระราคาของสินค้าทีมีการส่งมอบ
 ตรวจสอบภาระการส่งมอบสินค้า
 ตรวจสอบความเพียงพอของเงินทีสมาชิกจะต้องชําระให้แก่ TCH
 ตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินค้าของสมาชิกและของ
ลูกค้าของสมาชิก
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นโยบายและมาตรการบริหารความเสียงทีสมาชิ กต้องกําหนด
• จัดเตรียมระบบสํารอง และแผนปฏิบตั กิ ารเมือเกิดกรณีฉุกเฉิน

การจัดเก็บเอกสาร
1. ข้อกําหนดที เกียวกับการจัดเก็บเอกสาร :
สมาชิกมีหน้าทีจัดเก็บข้อมูลเกียวกับการชําระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ การส่งมอบสินค้า การซือขาย
การชําระหนี และการวางหลักประกันของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยสมาชิก
ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นระยะเวลาตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือตามระยะเวลาทีสํานักหักบัญชี
เห็นสมควร
2. แนวทางทีสมาชิ กต้องถือปฏิ บตั ิ :
2.1 หากเป็ นข้อมูลทีสามารถเรียกดูได้จากระบบงานของสํานักหักบัญชี สมาชิกไม่ต้องจัดเก็บ
2.2 สมาชิกต้องจัดทําข้อมูลเกียวกับการชําระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ การซือขาย การชําระหนี
และการวางหลักประกันของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกให้ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ไว้เป็ นระยะเวลาตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือตามระยะเวลาทีสํานักหักบัญชีเห็นสมควร
ซึงหลักเกณฑ์ปัจจุบนั กําหนดไว้ 5 ปี
2.3 รายชือเอกสารขันตํา ทีสมาชิกต้องจัดทําและจ้ดเก็บตามระยะเวลาทีกําหนด มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
รายการเอกสารทีสมาชิ กต้องจัดทําและจัดเก็บ
กรณีประกอบธุรกรรมหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือขายล่วงหน้า
1
แบบรายงาน บล.4/1 ซึงแสดงการคํานวณ NC และ NCR ของบริษทั
2
แบบรายงานแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ งบดุล (บล. 2) และงบกําไรขาดทุน (บล. 2/1) ของบริษทั
3
รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
4
รายงานผลการตรวจสอบของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.)
กรณีประกอบธุรกรรมหลักทรัพย์
1
เอกสารหรือหลักฐานการแจ้งความประสงค์ของลูกค้า ทีขอให้สมาชิกทํารายการ Gross Settlement
2
เอกสารหรือหลักฐานการแจ้งความประสงค์ของลูกค้า ทีขอให้สมาชิกทํารายการ NVDR Adjustment
3
เอกสารหรือหลักฐานทีแสดงการดําเนินการ เวลาดําเนินการ กรณีทลูี กค้าผิดนัดชําระราคา หรือ ผิด
นัดส่งมอบหลักทรัพย์กบั สํานักหักบัญชี หรือ การซือเพือส่งมอบหลักทรัพย์ทผิี ดนัดให้แก่สาํ นักหัก
บัญชี
4
รายงานแสดงรายการเคลือนไหว (Movement) และยอดคงเหลือของแต่ละหลักทรัพย์ สําหรับบัญชี
สมาชิก (บัญชี Port) ทุกบัญชี รวมถึงบัญชี Port Error ด้วย
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ลําดับ
รายการเอกสารทีสมาชิ กต้องจัดทําและจัดเก็บ
5
รายงาน หรือ เอกสารแสดงรายการซือขาย พร้อมรายการปรับปรุงต่างๆ เช่น คําสังให้แก้ไขรายการ
ซือขาย คําสังให้ทาํ รายการ pre-settlement matching ของแต่ละหลักทรัพย์จากลูกค้า ทีสมาชิก
จะต้องส่งมอบหรือรับมอบ
6
รายงานแสดงการฝาก – ถอนหลักประกันของลูกค้าแต่ละราย กรณีลกู ค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
และ TCH ต้องยืมหลักทรัพย์มาส่งมอบแทน
7
หลักฐานแสดงการฝากหลักประกันของลูกค้าแต่ละรายกรณีลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และ
TCH ต้องยืมหลักทรัพย์มาส่งมอบแทน
8
เอกสารแสดงความประสงค์ของลูกค้าในการขอถอนหลักประกันทีลูกค้าฝากไว้ กรณีลูกค้าผิดนัด
ส่งมอบหลักทรัพย์และ TCH ต้องยืมหลักทรัพย์มาส่งมอบแทน
9
หลักฐานแสดงการโอนเงินสดผ่านธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีของลูกค้า เนืองจากการถอนหลักประกัน
ทีลูกค้าฝากไว้กรณีลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์และ TCH ต้องยืมหลักทรัพย์มาส่งมอบแทน
กรณีประกอบธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้า
1
เอกสารการขอเปิ ดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย ซึงแสดงได้ว่าสอดคล้องและเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก
หักบัญชี
2
Give Up / Take Up Agreement ของลูกค้าแต่ละราย
3
เอกสารการแจ้งความประสงค์ของลูกค้าในการขอแก้ไขรายการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า รวมถึง
การเปิ ด หรือการปิ ดฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า (Trade amendment)
4
เอกสารหรือหลักฐานทีแสดงได้วา่ คําสังการหักกลบฐานะหรือยกเลิกการหักกลบฐานะของสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าเป็ นคําสังของลูกค้าทีเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ทแท้
ี จริง (End Beneficial Owner) ทีถือฐานะ
สัญญาซือขายล่วงหน้า 2 ด้าน (กรณี Match out) หรือเคยถือฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า 2 ด้าน
(กรณี Undo Match out)
5
เอกสารการแจ้งความประสงค์ของลูกค้าในการขอโอน / รับโอน รายการซือขาย หรือ ฐานะสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า
6
รายงานแสดงรายละเอียดมูลค่าหลักประกันและฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าคงค้างของลูกค้า
7
รายงานหรือบัญชีแสดงฐานะหลักประกันของลูกค้าแต่ละราย พร้อมการเคลือนไหวของหลักประกัน
8
หลักฐานแสดงการฝากหลักประกันของลูกค้าแต่ละรายกรณีซอขายสั
ื
ญญาซือขายล่วงหน้า
9
เอกสารแสดงความประสงค์ของลูกค้าในการขอถอนหลักประกันทีลูกค้าฝากไว้กรณีซอขายสั
ื
ญญา
ซือขายล่วงหน้า
10 หลักฐานแสดงการโอนเงินสดผ่านธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีของลูกค้า เนืองจากการถอนหลักประกัน
ทีลูกค้าฝากไว้กรณีซอขายสั
ื
ญญาซือขายล่วงหน้า
11 หลักฐานแสดงการตรวจสอบว่าหลักประกันทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีสมาชิกวางกับ TCH เพือ
ลูกค้า Non-resident เท่านัน
12 หลักฐานแสดงการตรวจสอบว่าเงินตราต่างประเทศทีลูกค้า Non-resident วางเป็ นหลักประกันมาจาก
แหล่งต่างประเทศเท่านัน
13 หลักฐานแสดงการตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
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ลําดับ
รายการเอกสารทีสมาชิ กต้องจัดทําและจัดเก็บ
14 หลักฐานแสดงคําบอกกล่าวรายละเอียดในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
15 หลักฐานแสดงว่ามีการส่งมอบ หรือรับมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
16 หลักฐานหรือแบบฟอร์มแสดงการแจ้งความประสงค์ในการฝาก ถอน โอน รับโอน สินค้าของลูกค้าแต่
ละราย
17 หลักฐานหรือแบบฟอร์มแสดงการส่งมอบสินค้าโดยทางเลือกอืน (Alternative Delivery Procedures)
ของลูกค้าแต่ละราย
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