ประกาศบริษทั สํ านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
เรือง การคํานวณค่ าความเสี ยงในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ประจําวัน
(Early Warning)
ตามทีขอ้ บังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 406.01 กําหนดให้สาํ นักหัก
บัญชีกาํ หนดวิธีการคํานวณค่าความเสี ยงในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจําวัน (Early Warning)
ของสมาชิ กทัว ไป เพือควบคุมค่าความเสี ยงในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ โดยหากสมาชิ กมีค่าความ
เสี ยงดังกล่าวเกิ นกว่าระดับที สํานักหักบัญชี กาํ หนด สมาชิ กทัว ไปต้องวางหลักประกันตามมูลค่าหลักประกันที
สํานักหักบัญชีจะเรี ยกจากสมาชิกทัว ไป และสํานักหักบัญชีได้ออกประกาศเรื อง การคํานวณค่าความเสี ยงในระบบ
การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจําวัน (Early Warning) ลงวันที 30 ธันวาคม 2557 นัBน
สํานักหักบัญชี ขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และกําหนดวิธีการคํานวณค่าความเสี ยงในระบบการชําระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจําวัน (Early Warning) ของสมาชิกทัว ไป ตามเอกสารทีแนบท้ายประกาศฉบับนีB
ทัBงนีB ให้ใช้บงั คับตัBงแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 24 มีนาคม 2559

(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด

สู ตรการคํานวณค่ าความเสี ยงในระบบการชํ าระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Early Warning)
สํานักหักบัญชีกาํ หนดการคํานวณค่าความเสี ยงในระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ดงั นีB
ตัวแปรทีใช้ ในการคํานวณ
กําหนดให้ PSV
MV

คื อ มู ล ค่ า รอชํ า ระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ ค งค้ า งสุ ท ธิ ส ะสม (Pending
Settlement Value)
คือ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์รอชําระราคาและส่ งมอบสุ ทธิ สะสม (Market Value)

ExposurePort

คือ มูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้น ทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชีสมาชิก

ExposureClient

คือ มูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้น ทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชีลกู ค้า

MTM Exposure

คื อ มูล ค่ า ความเสี ย หายรวมจากการเปลี ย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลักทรั พ ย์
(Mark-to-Market Exposure)

VaR

คื อ มูลค่ าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที อาจจะเกิ ดขึB น ณ ระดับความเชื อมัน ที กาํ หนด
(Value at Risk)

σPort

คื อ ระดับความผันผวนของกลุ่มหลักทรั พย์สุทธิ ทีสมาชิ กคงค้างชําระราคาและส่ ง
มอบหลักทรั พย์ในบัญชี ส มาชิ ก ซึ งวัด โดยใช้ค่ า เบี ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยคํานึ งถึงจํานวน
วันทีสาํ นักหักบัญชีสามารถล้างสถานะของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว (Portfolio Sigma)

σClient

คื อ ระดับความผันผวนของกลุ่มหลักทรั พย์สุทธิ ทีสมาชิ กคงค้างชําระราคาและส่ ง
มอบหลัก ทรั พ ย์ใ นบัญ ชี ลู ก ค้า ซึ งวัด โดยใช้ค่ า เบี ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยคํานึ งถึงจํานวน
วันทีสาํ นักหักบัญชีสามารถล้างสถานะของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว (Portfolio Sigma)

CF

คื อ จํา นวนเงิ น กองทุ น ทดแทนความเสี ย หายในระบบชํา ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา (Clearing Fund)

Stress Test

คื อ มูล ค่ า ความเสี ย หายสู ง สุ ด ที อ าจเกิ ด ขึB นภายใต้ภ าวะเหตุ การณ์ ส มมติ ที มีการ
เปลียนแปลงทีผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event) ตามทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนด

Total CF

คื อ จํา นวนเงิ น กองทุ น ทดแทนความเสี ย หายในระบบชํา ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ ทัBงในส่ วนของสมาชิกทุกราย และส่ วนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยทีได้สมทบเข้ามา (Total Clearing Fund)

RF

คือ เงินสํารองเพือความมัน คงของระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Reserve Fund)
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EWS Collateral Requirement คือ มูลค่าหลักประกันทีสมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เพือรองรับความเสี ยหาย
ทีอาจจะเกิดขึBนจากการทําธุรกรรมชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
Uncovered Risk
Collateral Requirement
Collateral Submitted
Collateral Call

คือ มูลค่าหลักประกันทีสมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เพือรองรับความเสี ยหาย
สูงสุ ดทีอาจจะเกิดขึBนภายใต้ภาวะเหตุการณ์สมมติทีมีการเปลียนแปลงทีผิดปกติอย่าง
รุ นแรง (Stress Event)
คือ มูลค่าหลักประกันทีสมาชิกได้วางไว้กบั สํานักหักบัญชี
คือ มูลค่าหลักประกันทีสาํ นักหักบัญชีเรี ยกจากสมาชิก

วิธีการคํานวณ
1) คํานวณมูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้น (Exposure)
Exposure

=

-(PSV + MV)

คําอธิ บาย:
• มูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้น คํานวณจากผลต่างระหว่างมูลค่ารอชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
คงค้างสุ ทธิ สะสม (PSV) และ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์รอชําระราคาและส่ งมอบสุ ทธิ สะสม
(MV) โดย มูลค่ากําไร (Exposure น้อยกว่าศูนย์) หรื อมูลค่าขาดทุน (Exposure มากกว่าศูนย์) จะ
เกิดจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ ดังนัBน สมาชิ กจะสร้างความเสี ยงให้แก่
สํานักหักบัญชี หากมูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้นมากกว่าศูนย์
• หากสมาชิกมีธุรกรรมซืB อหลักทรัพย์สุทธิ
o มูลค่ารอชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์คงค้างสุ ทธิ สะสม (PSV) จะปรากฏค่าน้อยกว่า
ศูนย์ เนืองจากสมาชิกต้องส่ งมอบเงินตาม PSV เพือชําระราคาให้แก่สาํ นักหักบัญชี
o สมาชิกอาจสร้างความเสี ยงให้แก่สาํ นักหักบัญชี หากปรากฏว่า มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที
สมาชิ กรอรับมอบสุ ทธิ สะสมจากธุ รกรรมซืB อสุ ทธิ (MV) น้อยกว่า มูลค่าที รอชําระราคาคง
ค้างสุ ทธิ สะสม (PSV)
• หากสมาชิกมีธุรกรรมขายหลักทรัพย์สุทธิ
o มูลค่ารอชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์คงค้างสุ ทธิ สะสม (PSV) จะปรากฏค่ามากกว่า
ศูนย์ เนืองจากสมาชิกได้รับมอบเงินตาม PSV เพือรับชําระราคาจากสํานักหักบัญชี
o สมาชิกอาจสร้างความเสี ยงให้แก่สาํ นักหักบัญชี หากปรากฏว่า มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที
สมาชิกรอส่ งมอบสุ ทธิ สะสมจากธุรกรรมขายสุ ทธิ (MV) มากกว่า มูลค่าทีรอรับชําระราคา
คงค้างสุ ทธิ สะสม (PSV)
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• ทัBง นีB สํา นัก หัก บัญ ชี จ ะคํา นวณมูล ค่า ความเสี ย หายเบืB อ งต้น ที  เ กิ ด จากการซืB อ ขายในบัญ ชี
สมาชิ ก และคํานวณมูลค่าความเสี ยหายเบืBองต้น ทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชี ลูกค้า แยกจากกัน
2) คํา นวณมูล ค่า ความเสี ย หายรวมจากการเปลีย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลัก ทรัพ ย์ (Mark-toMarket Exposure)
MTM Exposure =

Exposure Port + Max (0, ExposureClient)

คําอธิ บาย:
• มูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
โดย มูลค่ากําไร (MTM Exposure น้อยกว่าศูนย์) หรื อมูลค่าขาดทุน (MTM Exposure มากกว่า
ศูนย์) คํานวณจากมูลค่ากําไร/ขาดทุนทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชี สมาชิ กและมูลค่าขาดทุนทีเกิด
จากการซืB อขายในบัญชี ลูกค้าเท่านัBน (ExposureClient มากกว่า ศูนย์) ภายใต้หลักการแยกบัญชี และ
ทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนัBน สมาชิ กจะสร้างความเสี ยงให้แก่
สํานักหักบัญชี หากมูลค่าความเสี ยหายรวมมากกว่าศูนย์
• สํานักหักบัญชี อาจนํามูลค่ากําไรทีเกิดจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ ทีเกิด
จากการซืB อขายในบัญชี สมาชิ ก (ExposurePort น้อยกว่าศูนย์) มาหักกลบ (offset) กับ มูลค่าความ
เสี ยหายเบืBองต้นหรื อมูลค่าขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ ทีเกิด
จากการซืB อขายในบัญชีลกู ค้า (ExposureClient มากกว่าศูนย์) โดยสํานักหักบัญชีจะไม่นาํ มูลค่ากําไร
ดังกล่าว ทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชี ลูกค้า (ExposureClient น้อยกว่าศูนย์) มาหักกลบ (offset) กับ
มูลค่าความเสี ยหายหรื อมูลค่าขาดทุน ทีเกิดจากการซืB อขายในบัญชี สมาชิ ก (ExposurePort มากกว่า
ศูนย์)
3) คํา นวณมู ล ค่ า ความเสี ยหายรวมสู ง สุ ด ที อ าจจะเกิ ด ขึB น ณ ระดั บ ความเชื อ มั น ร้ อ ยละ 99
(Value at Risk: VaR)
VaR

=

(Exposure Port+ 2.33σPort) + Max {0, (ExposureClient+ 2.33σClient)}

คําอธิ บาย:
มูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดทีอาจจะเกิดขึBน ณ ระดับความเชื อมัน ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR)
เท่ากับ ผลรวม มูลค่าความเสี ยหายรวม ที เกิดจากการซืB อขายในบัญชี สมาชิ ก ณ ระดับความเชื อมัน ที
ร้อยละ 99 และ มูลค่าความเสี ยหายรวม ที เกิ ดจากการซืB อขายในบัญชี ลูกค้า ณ ระดับความเชื อมัน ที
ร้อยละ 99 โดยมูลค่าความเสี ยหายรวม ที เกิ ดจากการซืB อขายในบัญชี ลูกค้าจะพิ จารณาเฉพาะมูลค่ า
ขาดทุนเท่านัBน
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4) คํานวณมูลค่ าหลักประกันที สมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เพื อรองรั บความเสี ยหายที อาจจะ
เกิดขึBนจากการทําธุรกรรมชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (EWS Collateral Requirement)
โดยที หาก MTM Exposure > 3 เท่าของ CF และ VaR > 10 เท่าของ CF
=
Max (MTM Exposure, VaR) - CF
EWS Collateral
Requirement
หาก MTM Exposure > 3 เท่าของ CF และ VaR ≤ 10 เท่าของ CF
EWS Collateral =
MTM Exposure - CF
Requirement
หาก MTM Exposure ≤ 3 เท่าของ CF และ VaR > 10 เท่าของ CF
EWS Collateral =
VaR – CF
Requirement
หาก MTM Exposure ≤ 3 เท่าของ CF และ VaR ≤ 10 เท่าของ CF
EWS Collateral
Requirement

=

0

คําอธิ บาย:
• หากมู ล ค่ า ความเสี ย หายรวมจากการเปลี ย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลัก ทรั พ ย์ (MTM

Exposure) มากกว่า 3 เท่าของจํานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ ง
มอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และ มูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที
อาจจะเกิดขึB น ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) มากกว่า 10 เท่าของ
จํานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ ง มอบหลักทรั พย์ในส่ วนที
สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันทีสมาชิกต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าทีมากกว่าระหว่าง
มูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
และมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดทีอาจจะเกิ ดขึBน ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at
Risk: VaR) เมื อ ได้มูลค่ า ที มากกว่าดัง กล่า วแล้วจึ ง หักด้วย จํานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความ
เสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
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• หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
มากกว่า 3 เท่ าของจํานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบ
หลักทรั พย์ในส่ วนที สมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และ มูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที
อาจจะเกิดขึBน ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10
เท่าของจํานวนเงิ นกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ใน
ส่ วนทีสมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันทีสมาชิกต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าความเสี ยหายรวม
จากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure) หักด้วยจํานวนเงินกองทุน
ทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิ กรายดังกล่าวได้
สมทบเข้ามา
• หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลียนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เท่าของจํานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ ง
มอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที
อาจจะเกิดขึB น ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) มากกว่า 10 เท่าของ
จํานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ ง มอบหลักทรั พย์ในส่ วนที
สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันทีสมาชิกต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าความเสี ยหายรวม
สู งสุ ดทีอาจจะเกิดขึBน ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) หักด้วย จํานวน
เงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิ กราย
ดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
• หากมู ล ค่ า ความเสี ย หายรวมจากการเปลี ย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลัก ทรั พ ย์ (MTM
Exposure) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เท่าของจํานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชําระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และมูลค่าความเสี ยหาย
รวมสูงสุ ดทีอาจจะเกิดขึBน ณ ระดับความเชื อมัน ที ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) น้อยกว่าหรื อ
เท่ า กับ 10 เท่ า ของจํา นวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ย หายในระบบชํา ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ในส่ วนทีสมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา สมาชิ กไม่ตอ้ งวางหลักประกันกับสํานัก
หักบัญชี เนืองจากไม่ได้สร้างความเสี ยงให้แก่สาํ นักหักบัญชีเกินกว่าระดับทีกาํ หนด
ทัBงนีB ในการคํานวณมูลค่ าหลักประกันที สมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี หากสํานักหักบัญชี เห็ นว่า
สมาชิ ก มี ฐ านะการเงิ นและสภาพคล่ อ งที อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การทํา ธุ ร กรรมชํา ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี จะคํานวณมูลค่าหลักประกันทีสมาชิ กรายดังกล่าวต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี
ตามเงือนไขทีสาํ นักหักบัญชีเห็นสมควรได้
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5) คํานวณมูลค่ าหลักประกันที สมาชิ กต้องวางไว้กบั สํานักหักบัญชี เพื อรองรับความเสี ยหายสู งสุ ดที
อาจจะเกิดขึB นภายใต้ภาวะเหตุการณ์สมมติทีมีการเปลียนแปลงทีผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event)
จากการทําธุรกรรมชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Uncovered Risk Collateral Requirement)
Uncovered Risk
Collateral Requirement = Max (0, Stress Test – Total CF - RF)
6) คํานวณมูลค่าหลักประกันทีสาํ นักหักบัญชีเรี ยกจากสมาชิก (Collateral Call)
Collateral Call =
คําอธิ บาย:

Max (0, EWS Collateral Requirement – Collateral Submitted,
Uncovered Risk Collateral Requirement – Collateral Submitted)

มูลค่าหลักประกันที สาํ นักหักบัญชี เรี ยกจากสมาชิ ก เท่ากับ ค่าสู งสุ ดระหว่าง ผลต่างระหว่าง มูลค่า
หลักประกันที สมาชิ กต้องวางกับสํานักหักบัญชี เพือรองรับความเสี ยหายที อาจจะเกิ ดขึB นจากการทํา
ธุ รกรรมชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (EWS Collateral Requirement) กับมูลค่าหลักประกันที
สมาชิกได้วางไว้กบั สํานักหักบัญชี แล้ว (Collateral Submitted) และ ผลต่างระหว่างมูลค่าหลักประกัน
ที สมาชิ กต้อ งวางไว้กบั สํานักหักบัญ ชี เพื อ รองรั บความเสี ยหายสู งสุ ด ที อาจจะเกิ ดขึB นภายใต้ภาวะ
เหตุการณ์สมมติทีมีการเปลียนแปลงทีผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event) จากการทําธุ รกรรมชําระ
ราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ (Uncovered Risk Collateral Requirement) กับมูลค่ าหลักประกันที
สมาชิ กได้วางไว้กบั สํานักหักบัญชี แล้ว (Collateral Submitted) โดยสํานักหักบัญชี จะเรี ยกให้สมาชิ ก
วางหลักประกันเฉพาะกรณี ทีมลู ค่าทีคาํ นวณได้มีค่ามากกว่าศูนย์

****************************************************
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