ประกาศบริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การคานวณค่ าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์ ประจาวัน (Early Warning)
ตามที่ขอ้ บังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 406.01 กาหนดให้สานัก
หักบัญชี กาหนดวิธีการคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจาวัน (Early Warning)
ของสมาชิ กทัว่ ไปเพื่อควบคุมค่าความเสี่ ยงในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ โดยหากสมาชิ กมีค่าความ
เสี่ ยงดังกล่าวเกิ นกว่าระดับที่ สานักหักบัญชี กาหนด สมาชิ กทัว่ ไปต้องวางหลักประกันตามมูลค่าหลักประกันที่
สานักหักบัญชีจะเรี ยกจากสมาชิกทัว่ ไป และสานักหักบัญชีได้ออกประกาศ เรื่ อง การคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบ
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจาวัน (Early Warning) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้น
สานัก หัก บัญ ชี ข อยกเลิ ก ประกาศฉบับ ดัง กล่ า ว และกาหนดวิ ธี ก ารคานวณค่ า ความเสี่ ย งในระบบ
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ประจาวัน (Early Warning) ของสมาชิ กทัว่ ไป ตามเอกสารที่ แ นบท้า ย
ประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
(ลงนาม) ภัทรวสี สุวรรณศร
(นางสาวภัทรวสี สุ วรรณศร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

สู ตรการคานวณค่ าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Early Warning)
สานักหักบัญชีกาหนดการคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ดงั นี้
ตัวแปรที่ใช้ ในการคานวณ
กาหนดให้ CSV
MV

คื อ มู ล ค่ า รอช าระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ค งค้า งสุ ท ธิ ส ะสม (Cumulative
Settlement Value)
คือ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์รอชาระราคาและส่ งมอบสุ ทธิ สะสม (Market Value)

ExposurePort

คือ มูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชีสมาชิก

ExposureClient

คือ มูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชีลูกค้า

MTM Exposure

คื อ มู ลค่ า ความเสี ย หายรวมจากการเปลี่ ย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลักทรั พ ย์
(Mark-to-Market Exposure)

VaR

คื อ มูลค่ าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ กาหนด
(Value at Risk)

Port

คื อ ระดับความผันผวนของกลุ่มหลักทรั พ ย์สุ ท ธิ ที่ส มาชิ กคงค้า งชาระราคาและ
ส่ ง มอบหลักทรั พย์ในบัญชี สมาชิ ก ซึ่ งวัดโดยใช้ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยคานึ งถึงจานวน
วันที่สานักหักบัญชีสามารถล้างสถานะของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว (Portfolio Sigma)

Client

คื อ ระดับ ความผันผวนของกลุ่มหลักทรั พ ย์สุ ทธิ ที่ส มาชิ กคงค้า งชาระราคาและ
ส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ ใ นบัญ ชี ลู ก ค้า ซึ่ งวัด โดยใช้ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยคานึ งถึงจานวนวัน
ที่สานักหักบัญชีสามารถล้างสถานะของกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว (Portfolio Sigma)

CF

คือ จานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ในส่ วนที่สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา (Clearing Fund)

Stress Test

คื อ มู ลค่ า ความเสี ย หายสู งสุ ด ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นภายใต้ภ าวะเหตุ การณ์ ส มมติ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event) ตามที่สานักหักบัญชีกาหนด

Total CF

คือ จานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ทั้งในส่ วนของสมาชิกทุกราย และส่ วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้สมทบ
เข้ามา (Total Clearing Fund)

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจาวัน
(Early Warning)
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RF

คื อ เงิ น สารองเพื่อความมัน่ คงของระบบชาระราคาและส่ ง มอบหลักทรัพ ย์จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Reserve Fund)

EWS Collateral Requirement คือ มูลค่าหลักประกันที่สมาชิ กต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เพื่อรองรับความเสี ยหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
Uncovered Risk
Collateral Requirement
Collateral Submitted
Collateral Call

คือ มูลค่าหลักประกันที่สมาชิ กต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เพื่อรองรับความเสี ยหาย
สู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้ นภายใต้ภาวะเหตุการณ์สมมติที่มีการเปลี่ย นแปลงที่ผิด ปกติ
อย่างรุ นแรง (Stress Event)
คือ มูลค่าหลักประกันที่สมาชิกได้วางไว้กบั สานักหักบัญชี
คือ มูลค่าหลักประกันที่สานักหักบัญชีเรี ยกจากสมาชิก

วิธีการคานวณ
1) คานวณมูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น (Exposure)
Exposure

=

- (CSV + MV)

คาอธิ บาย:
 มูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น คานวณจากผลต่างระหว่างมูลค่ารอชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
คงค้างสุ ทธิ สะสม (CSV) และ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์รอชาระราคาและส่ งมอบสุ ทธิ สะสม
(MV) โดย มูลค่ากาไร (Exposure น้อยกว่าศูนย์) หรื อมูลค่าขาดทุน (Exposure มากกว่าศูนย์)
จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ ดังนั้น สมาชิ กจะสร้างความเสี่ ย ง
ให้แก่สานักหักบัญชี หากมูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้นมากกว่าศูนย์
 หากสมาชิกมีธุรกรรมซื้ อหลักทรัพย์สุทธิ
o มูลค่ารอชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์คงค้างสุ ทธิ สะสม (CSV) จะปรากฏค่าน้อยกว่าศูนย์
เนื่องจากสมาชิกต้องส่ งมอบเงินตาม CSV เพื่อชาระราคาให้แก่สานักหักบัญชี
o สมาชิ กอาจสร้างความเสี่ ยงให้แก่สานักหักบัญชี หากปรากฏว่า มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์
ที่สมาชิ กรอรับมอบสุ ทธิ สะสมจากธุ รกรรมซื้ อสุ ทธิ (MV) น้อยกว่า มูลค่าที่รอชาระราคา
คงค้างสุ ทธิ สะสม (CSV)
 หากสมาชิกมีธุรกรรมขายหลักทรัพย์สุทธิ
o มูลค่ารอชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์คงค้างสุ ทธิ สะสม (CSV) จะปรากฏค่ามากกว่าศูนย์
เนื่องจากสมาชิกได้รับมอบเงินตาม CSV เพื่อรับชาระราคาจากสานักหักบัญชี

ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
เรื่ อง การคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจาวัน
(Early Warning)
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o สมาชิ กอาจสร้างความเสี่ ยงให้แก่สานักหักบัญชี หากปรากฏว่า มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์
ที่สมาชิกรอส่ งมอบสุ ทธิ สะสมจากธุ รกรรมขายสุ ทธิ (MV) มากกว่ามูลค่าที่รอรับชาระราคา
คงค้างสุ ทธิ สะสม (CSV)
 ทั้งนี้ สานักหักบัญชี จะคานวณมูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชี สมาชิ ก
และคานวณมูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้น ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชีลูกค้าแยกจากกัน
2) คานวณมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (Mark-to-Market
Exposure)
MTM Exposure =

Exposure Port + Max (0, ExposureClient)

คาอธิ บาย:
 มูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
โดย มูลค่ากาไร (MTM Exposure น้อยกว่าศูนย์) หรื อมูลค่าขาดทุน (MTM Exposure มากกว่าศูนย์)
คานวณจากมูลค่ากาไร/ขาดทุนที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชี สมาชิ กและมูลค่าขาดทุนที่เกิดจาก
การซื้ อขายในบัญชี ลูกค้าเท่ านั้น (ExposureClient มากกว่าศู นย์) ภายใต้หลักการแยกบัญชี และ
ทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น สมาชิ กจะสร้างความเสี่ ยงให้แก่
สานักหักบัญชี หากมูลค่าความเสี ยหายรวมมากกว่าศูนย์
 สานักหักบัญชี อาจนามูลค่ า กาไรที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงด้า นราคาตลาดของหลักทรั พ ย์
ที่ เ กิ ด จากการซื้ อขายในบัญชี สมาชิ ก (ExposurePort น้อยกว่าศูนย์) มาหักกลบ (offset) กับมูลค่า
ความเสี ยหายเบื้องต้นหรื อมูลค่าขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์
ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชี ลูกค้า (ExposureClient มากกว่าศูนย์) โดยสานักหักบัญชี จะไม่นามูลค่า
กาไรดังกล่าว ที่เกิดจากการซื้ อขายในบัญชี ลูกค้า (ExposureClient น้อยกว่าศูนย์) มาหักกลบ(offset)
กับ มู ลค่ า ความเสี ย หายหรื อมู ลค่ า ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ขายในบัญชี ส มาชิ ก (ExposurePort
มากกว่าศูนย์)
3) คานวณมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR)
VaR

=

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

คาอธิ บาย:
มูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR)
เท่ากับ ผลรวม มูลค่าความเสี ยหายรวมที่ เกิดจากการซื้ อขายในบัญชี สมาชิ ก ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่
ร้อยละ 99 และ มูลค่ าความเสี ยหายรวมที่ เกิ ดจากการซื้ อขายในบัญชี ลูกค้า ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่
ร้อยละ 99 โดยมูลค่ าความเสี ยหายรวมที่ เกิ ดจากการซื้ อขายในบัญชี ลูกค้าจะพิจารณาเฉพาะมูลค่ า
ขาดทุนเท่านั้น
ประกาศบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
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เรื่ อง การคานวณค่าความเสี่ ยงในระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ประจาวัน
(Early Warning)

4) คานวณมูลค่ าหลักประกันที่ สมาชิ กต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เพื่ อรองรั บความเสี ยหายที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (EWS Collateral Requirement)
โดยที่ หาก MTM Exposure > 3 เท่าของ CF และ VaR > 7 เท่าของ CF
EWS Collateral
Requirement

=

Max (MTM Exposure, VaR) - CF

หาก MTM Exposure > 3 เท่าของ CF และ VaR  7 เท่าของ CF
EWS Collateral =
Requirement

MTM Exposure - CF

หาก MTM Exposure  3 เท่าของ CF และ VaR > 7 เท่าของ CF
EWS Collateral
Requirement

=

VaR – CF

หาก MTM Exposure  3 เท่าของ CF และ VaR  7 เท่าของ CF
EWS Collateral
Requirement
คาอธิ บาย:

=

0

 หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)

มากกว่า 3 เท่ าของจานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในส่ วนที่สมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และ มูลค่าความเสี ย หายรวมสู งสุ ด
ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) มากกว่า 7 เท่าของ
จานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ในส่ วนที่
สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าที่มากกว่าระหว่าง
มูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
และมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ดที่อาจจะเกิ ดขึ้น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at
Risk: VaR) เมื่อได้มูลค่าที่ มากกว่าดังกล่าวแล้วจึงหักด้วย จานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหาย
ในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนที่สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
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 หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
มากกว่า 3 เท่าของจานวนเงินกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์
ในส่ ว นที่ ส มาชิ ก รายดัง กล่า วได้ส มทบเข้า มา และ มูล ค่ า ความเสี ย หายรวมสู ง สุ ด ที่ อาจจะ
เกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 7 เท่ า ของ
จานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ใ นส่ วนที่
สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าความเสี ยหายรวม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure) หักด้วยจานวนเงินกองทุน
ทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนที่ สมาชิ กรายดังกล่าว
ได้สมทบเข้ามา
 หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เท่าของจานวนเงิ นกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนที่สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ด
ที่อาจจะเกิ ดขึ้ น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) มากกว่า 7 เท่าของ
จานวนเงิ นกองทุ น ทดแทนความเสี ย หายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ใ นส่ ว น
ที่ สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
มูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เท่ากับ มูลค่าความเสี ยหายรวม
สู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) หักด้วย จานวน
เงิ นกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนที่ สมาชิ ก
รายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา
 หากมูลค่าความเสี ยหายรวมจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาตลาดของหลักทรัพย์ (MTM Exposure)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เท่าของจานวนเงิ นกองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ในส่ วนที่สมาชิกรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา และมูลค่าความเสี ยหายรวมสู งสุ ด
ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 (Value at Risk: VaR) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 เท่ าของจานวนเงิ นกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์
ในส่ วนที่ สมาชิ กรายดังกล่าวได้สมทบเข้ามา สมาชิ กไม่ตอ้ งวางหลักประกันกับสานักหักบัญชี
เนื่องจากไม่ได้สร้างความเสี่ ยงให้แก่สานักหักบัญชีเกินกว่าระดับที่กาหนด
ทั้งนี้ ในการคานวณมูลค่ าหลักประกันที่ สมาชิ กต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี หากสานักหักบัญชี เห็ นว่า
สมาชิ กมีฐานะการเงิ นและสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการทาธุ รกรรมชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
สานักหักบัญชีจะคานวณมูลค่าหลักประกันที่สมาชิ กรายดังกล่าวต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี ตามเงื่อนไข
ที่สานักหักบัญชีเห็นสมควรได้
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5) คานวณมูลค่ า หลักประกันที่ ส มาชิ ก ต้องวางไว้ก บั สานักหักบัญ ชี เ พื่ อ รองรั บ ความเสี ย หายสู งสุ ด
ที่ อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ภาวะเหตุการณ์สมมติที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event)
จากการทาธุรกรรมชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (Uncovered Risk Collateral Requirement)
Uncovered Risk = Max (0, Stress Test – Total CF - RF)
Collateral Requirement
6) คานวณมูลค่าหลักประกันที่สานักหักบัญชีเรี ยกจากสมาชิก (Collateral Call)
Collateral Call =
คาอธิ บาย:

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

มูลค่าหลักประกันที่ สานักหักบัญชี เรี ยกจากสมาชิ ก เท่ากับ ค่าสู งสุ ดระหว่าง ผลต่างระหว่าง มูลค่า
หลักประกันที่ สมาชิ กต้องวางกับสานักหักบัญชี เพื่อรองรับความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการทา
ธุ รกรรมชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ (EWS Collateral Requirement) กับมูลค่ าหลักประกัน
ที่ สมาชิกได้วางไว้กบั สานักหักบัญชี แล้ว (Collateral Submitted) และ ผลต่างระหว่างมูลค่าหลักประกัน
ที่สมาชิกต้องวางไว้กบั สานักหักบัญชี เพื่อรองรับความเสี ยหายสู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ภาวะเหตุการณ์
สมมติที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอย่างรุ นแรง (Stress Event) จากการทาธุ รกรรมชาระราคาและ
ส่ งมอบหลักทรัพย์ (Uncovered Risk Collateral Requirement) กับมูลค่าหลักประกันที่สมาชิ กได้วางไว้กบั
สานักหักบัญชี แล้ว (Collateral Submitted) โดยสานักหักบัญชี จะเรี ยกให้สมาชิ กวางหลักประกันเฉพาะ
กรณี ที่มูลค่าที่คานวณได้มีค่ามากกว่าศูนย์
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