
ฝ่ายนโยบายธรุกจิตวักลาง
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

วันที ่20 ธันวาคม 2560

การค านวณเงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ



1. วตัถปุระสงคแ์ละหลกัเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด ารง

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(NC)

2. วธิกีารค านวณ NC และตวัอยา่งการจดัท ารายงาน NC

3. การปรบัปรงุระบบรบัแบบรายงาน

1. วัตถปุระสงค+์เกณฑ์ 3. การปรับปรงุระบบรับแบบรายงาน2. การค านวณ NC

Outline



ในการประกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

ผูป้ระกอบธรุกจิ ตอ้งม ี

- เงนิทนุแรกเขา้ (initial capital requirement)

และ

- ด ารงเงนิกองทนุ (on-going Net Capital : NC)

1. วัตถปุระสงค ์+เกณฑ์

1. วตัถปุระสงคข์องการด ารงเงนิกองทนุ
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คุม้ครองผูล้งทนุ และสรา้งความเชือ่มั่นในตลาด 



วตัถปุระสงคข์องการด ารงเงนิกองทนุ 

41. วัตถปุระสงค ์+เกณฑ์

บรษิทั
หลกัทรพัย ์/ 
ตวัแทนสญัญาฯ

ผู้
ลงทนุ

ผูร้ะดมทนุคูค่า้

คูส่ญัญา

1. เชือ่มั่นไดว้า่ บล. จะมทีรัพยส์นิทีส่ามารถน าไป liquidate และใชช้ าระภาระหนีส้นิทัง้หมด 
ในกรณีทีต่อ้งเลกิกจิการ

2. มสีว่นเกนิทีเ่พยีงพอรองรับความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ หรอืภาระอืน่ๆ ทีอ่าจมี
ผลกระทบกบัความสามารถ บล. ในการช าระหนี้
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กธ. 32/2560 และ กธ. 33/2560 สธ. 50/2560 สธ. 51/2560

1. ก าหนดขอบเขต : 

• นายหนา้/คา้/จัดจ าหน่าย หลักทรัพย ์ 
• นายหนา้/คา้/จัดจ าหน่าย ตราสารหนี้
• นายหนา้/คา้/จัดจ าหน่าย หน่วยลงทนุ 
ทีม่ ีport บรษัิท หรอืซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดฯ

• TSFC
• ตัวแทนสญัญาฯ

2.  ก าหนดขนาดเงนิกองทนุ

• NC ≥ 15 (ประกอบธรุกจิหลักทรัพยห์รอืสญัญาฯ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่)  หรอื ≥ 25 ลา้นบาท (ประกอบธรุกจิทัง้สอง
ประเภท) หรอื ≥ 1 ลา้นบาท (ผูป้ระกอบธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งต ่า)

• NCR ≥ 7%

3. ก าหนดนยิามของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิในการค านวณ

4. ไมต่อ้งด ารงเงนิกองทนุขัน้ต า่หากไดแ้จง้หยดุประกอบธรุกจิกบั
ส านักงาน

1. ก าหนดใหค้ านวณเงนิกองทนุ
เป็นประจ าทกุวนั จัดท ารายงานรายวนั 
ใหผู้ม้อี านาจลงนาม 

2. ก าหนดใหย้ืน่แบบ บล.4/1
ฉบับเต็ม เป็นประจ าทกุเดอืน

3. ก าหนดใหจั้ดสง่ส าเนาสญัญา
หนีส้นิดอ้ยสทิธิ / หนีส้นิพเิศษ
ตอ่ สนง.

4. Early warning 1.5 เทา่

กฎหมายและกฎเกณฑ ์(เกณฑใ์หม)่

พรบ.หลกัทรพัยฯ์ ม.97     พรบ.สญัญาฯ ม.49

* กลต.นพ.(ว) 30/2559 เรือ่งการจัดสง่
รายงานสถานะรายวนั 
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เกณฑข์ ัน้ต า่ในการด ารง NC

เกณฑข์ ัน้ต า่ 
(กธ. 32/2560 และ กธ. 33/2560)

บล. หรอื ตวัแทนซือ้ขายสญัญา 

NC    > 15 ลา้นบาท และ

NCR > 7%
บล. ทีเ่ป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาฯ

NC > 25 ลา้นบาท และ

NCR > 7%

บล. ทีม่คีวามเสีย่งต า่

NC    > 1 ลา้นบาท และ

NCR > 7%

หา้มขยายการประกอบธรุกจิ และจะตอ้ง
จัดท าแผนใหส้ านักงาน
ภายใน 30 วนั 
(สธ.51/2557 และ สธ.84/2558)

เกณฑ ์Early Warning
(สธ. 50/2560 และ สธ. 51/2560)

NC และ NCR < 1.5 เทา่ของเกณฑข์ัน้ต า่

จัดสง่รายงานเป็นรายวนัจนกวา่ NC หรอื
NCR จะเพิม่ขึน้ > 1.5 เทา่ของเกณฑข์ัน้
ต า่ ตดิตอ่กนัอยา่งนอ้ย 2 วนัท าการ

กรณีด ารง NC หรอื NCR ไมไ่ดต้ามเกณฑ์

1. วัตถปุระสงค ์+เกณฑ์ 6



นายหนา้
คา้

จดัจ าหนา่ย

หลกัทรพัย ์
(ไมจ่ ากดัประเภท)

หนว่ยลงทนุ

- เก็บทรพัยส์นิลกูคา้

- มภีาระกบั TCH

- ม ีport บรษิทั

NC 15 / 25 ลบ.

NC 15 ลบ.

ไมเ่ขา้ลกัษณะขา้งตน้

NC 1 ลบ.
/ยกเวน้การจดัสง่

รายงานสถานะรายวนั

เกณฑเ์งนิกองทนุ บลน.

เกณฑใ์หม ่ลดระดบั NC ข ัน้ต า่ส าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งต า่ 

10/281. วัตถปุระสงค ์+เกณฑ์ 7



2. การค านวณ NC

2. วธิกีารค านวณ NC

8

ผูป้ระกอบธรุกจิควรด ารง NC ทีส่อดคลอ้งกบัระดับ
ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ โดยไมส่รา้งภาระเกนิจ าเป็น
และไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ตลาดทนุโดยรวมมากเกนิไป

หลกัการ



Total 
Asset

Risk 
H/C

Total liabilities
(excl.

Qualified
Sub-Debt)

Net Capital

Illiquid 
asset

≥15 - 25 Mn.THB

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(Net Capital – “NC”) 

คอื risk-adjusted liquid equity 

Major Factors
• Investment risk 
• Business risk i.e. 

Underwriting / DR agent

โครงสรา้งสตูรค านวณ NC

5/282. การค านวณ NC 9



Net Capital

= NCR ≥7%

อตัราสว่นเงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(Net Capital Ratio – “NCR”) 

คอื การม ีexcess NC เพือ่เป็น cushion รองรับความเสีย่งอืน่ ๆ 

เชน่ model risk / operational risk และภาระหนีส้นิเมือ่เลกิกจิการ

Total 
liabilities

(excl.
Qualified
Sub-Debt)

Unsecured 
Liabilities

+ 
Unqualified

Secured Liabilities

Special Liabilities 
e.g. Qualified 

Secured Liabilities

Major Factors
• Trading volume
• Unsecured debt

โครงสรา้งสตูรค านวณ NCR

6/282. การค านวณ NC 10



องคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการค านวณ NC 

12/28

1) Liquid Asset

2) หนีส้นิ

2.1) หนีส้นิรวม 
2.2) หนีส้นิดอ้ยสทิธิ
2.3) หนีส้นิทั่วไป
2.4) หนีส้นิพเิศษ

3) ทรัพยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนั

4) คา่ความเสีย่ง

4.1) คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ

4.2) คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

General  liabilities

2. การค านวณ NC 11



องคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการค านวณ NC 

12/28

1) Liquid Asset

• สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (รวมทรัพยส์นิลกูคา้)

• เงนิลงทนุ (หลงัหกัคา่ความเสีย่ง)

• ปรับ ดว้ยคา่ความเสีย่งอืน่

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

General  liabilities

2. การค านวณ NC 12



สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (Liquid Asset)

เงนิกองทนุสภาพคลอ่ง (Liquid Asset) (สว่นที ่1)

Liquid asset HC
Net liquid

asset

1. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 0% 100%

2. ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ/ตั๋วแลกเงนิ 0% 100%

3. หลักทรัพยซ์ือ้โดยมสีญัญา
จะขายคนื (reverse repo)

หลักประกนัหลังหกัคา่ความเสีย่ง 
->(คุม้หนี้ /ไมคุ่ม้หนี)้ 

4. เงนิลงทนุ 1. Position risk 
• Fixed-haircut
• Standardized 

2. Counterparty risk
3. Large exposure risk

5. ลกูหนีซ้ ือ้หลักทรัพยต์ามค าสัง่ Cash balance = 0%
Cash acc. ทียั่งไมพ่น้ก าหนดช าระ = 1.2%

- พน้ก าหนดภายใน 30 วัน -> (คุม้หนี/้ไมคุ่ม้หนี)้
- พน้ก าหนดมากกวา่ 30 วัน = 100%

6. ลกูหนีบ้ัญชมีารจ์ิน้ หลักประกนัหลังหกัคา่ความเสีย่ง 
-> (คุม้หนี้ /ไมคุ่ม้หนี)้ + ความเสีย่งกระจกุตัว
ของหลักประกนั

Liquid asset - HC

2. การค านวณ NC 13



2. หลกัประกนัไมคุ่ม้หนี้

ความเสีย่งหลกัประกนัไมคุ่ม้หนี้

ลกูหนี้
หลกัประกนั

HC

LA

ไมม่คีวามเสีย่ง

ลกูหนี้
หลกัประกนั

HC

LA

HC
มคีวามเสีย่ง

2. การค านวณ NC 14

1. หลกัประกนัคุม้หนี้



Liquid asset HC Net liquid asset

7. ลกูหนีธ้รุกจิ SBL - ลกูหนีย้มืหลักทรัพย ์(บล. ใหย้มื)
-> คา่ความเสีย่งของหลักประกนั 
(คุม้หนี/้ไมคุ่ม้หนี)้ + คา่ความ  
เสีย่งของหลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 5%

- ลกูหนีท้รัพยส์นิวางประกนั (บล. เป็นผูย้มื)
-> (ปกต/ิวางเกนิ)

Liquid asset - HC

8. ลกูหนีซ้ ือ้ขายสญัญาฯ 
(force sell)

100% ส าหรับลกูคา้รายยอ่ย
และลกูคา้สถาบันหลังจากวนัที่ T+1

0

9. ลกูหนีส้ านักหกับัญช ี
(หลักทรัพย/์สญัญาฯ)

- เกดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย์
- ทรัพยส์นิวางประกนั (สว่นที่
จะไดค้นืภายใน 1 เดอืน)

0% 100%

10. ลกูหนีร้ะหวา่งบรษัิทหลักทรัพย ์
(เกดิจากการซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ)

0% 100%

2. การค านวณ NC 15

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Liquid Asset)



Liquid asset HC Net liquid asset

11. ลกูหนีอ้ืน่ :
• ลกูหนีจ้ากการประกอบธรุกจิทีอ่ยู่
ระหวา่งฟ้องรอ้ง / บังคับคด ี/
ประนอมหนี้

• รายไดค้า้งรับ

10% ของสว่นทีนั่บเป็น liquid asset นับเฉพาะสว่นทีค่าดวา่
จะไดรั้บภายใน 1 เดอืน
โดยหกั HC = 10%

12. สนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทยอ่ย
- หุน้/หุน้กู ้
- ลกูหนีจ้ากการประกอบธรุกจิ

100%
เชน่เดยีวกบัลกูหนีร้ายอืน่

0%
Liquid asset - HC

2. การค านวณ NC 16

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Liquid Asset)



ลกูหนีบ้ญัชเีงนิสด 
- กรณียังไมพ่น้ก าหนดช าระ คา่ความเสีย่ง 

- cash account = 1.2%
- Cash balance = 0%

- พน้ก าหนดช าระ แตไ่มเ่กนิ 30 วนั คา่ความเสีย่ง = ยอดหนี ้- หลกัประกนัหลงั HC

- พน้ก าหนดช าระและเกนิ 30 วนั คา่ความเสีย่ง = 100%

ลกูหนีบ้ญัชมีารจ์ ิน้
- คา่ความเสีย่ง = ยอดหนี ้- หลกัประกนัหลงั HC

- คา่ความเสีย่งจากการกระจกุตวัในบญัชมีารจ์ิน้ 

ลกูหนีธ้รุกจิยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
- คา่ความเสีย่งของหลกัประกนั = ยอดหนี ้- หลกัประกนัหลงั HC 

- คา่ความเสีย่งของหลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื = 5%

- คา่ความเสีย่งจากการวางหลกัประกนัไวเ้กนิ (เกนิกวา่ 120% ของมลูคา่ยมื)

ตวัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตลาด  
- ลกูหนีม้คีา่ความเสีย่ง = 100%

- 7% ของทรัพยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนั 

สรปุการคดิคา่ความเสีย่งของลกูหนีจ้ากการประกอบธุรกจิ

2. การค านวณ NC 17



1) หนีส้นิรวม 
2) หนีส้นิดอ้ยสทิธิ
3) หนีส้นิทัว่ไป
4) หนีส้นิพเิศษ

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

General  liabilities

2. การค านวณ NC 18

หนีส้นิ (สว่นที ่2)

1

4

3

2



หนีส้นิรวม : 

1. หนีส้นิทกุรายการตามงบการเงนิ แตไ่มร่วม
ก. หนีส้นิดอ้ยสทิธ ิทีม่เีงือ่นไขตามทีป่ระกาศก าหนด
ข. Financial lease ซึง่ บล. (ผูเ้ชา่) สามารถบอกเลกิกอ่นก าหนดได ้

2. ภาระผกูพนัทีไ่มป่รากฏตามงบการเงนิ

หนีส้นิรวมทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1. เงนิกูย้มื 7. เจา้หนีร้ะหวา่งบรษัิทหลักทรัพย์

2. หลักทรัพยข์ายโดยมสีญัญาจะซือ้คนื 8. หุน้กูแ้ละตราสารหนีอ้ืน่ๆ

3. เจา้หนีข้ายหลักทรัพยต์ามค าสัง่ (บัญชเีงนิสด) 9. หนีส้นิอืน่ : ดอกเบีย้ / ภาษี / คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย, 
เงนิกูย้มืจากกรรมการ หรอืบรษัิทในเครอื

4. เจา้หนีธ้รุกจิยมืและใหย้มืหลักทรัพย์ 10. ภาระผกูพัน

5. บัญชลีกูคา้ 11. หนีส้นิอนุพันธท์างการเงนิ

6. เจา้หนีส้ านักหกับัญช ี(หลักทรัพย/์สญัญา)

Total
Liabilities

2. การค านวณ NC 19

หนีส้นิรวม (Total Liabilities)

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

1



2. การค านวณ NC

เง ือ่นไขของหนีส้นิดอ้ยสทิธ ิ(qualified sub-debt) (เกณฑใ์หม)่

qualified sub-debt คอืหนีส้นิทีก่ าหนดสทิธขิองเจา้หนีไ้วด้อ้ยกวา่เจา้หนีส้ามญัทัว่ไป
โดยหนีส้นิดงักลา่วตอ้งไมม่ปีระกนัและไมม่เีงือ่นไขใหเ้จา้หนีม้สีทิธเิรยีกใหม้กีารช าระหนี้
กอ่นก าหนด (put option) ทัง้นี ้เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิกวา่มลูคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้

บรษิทัตอ้งสง่ส าเนาสญัญาภายหลงัจากวนัทีม่กีารค านวณเป็นคร ัง้แรก (T+1)
หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงสญัญา ตามแบบรายงาน บล. 4/2 ผา่นระบบ OFAR

หนีส้นิดอ้ยสทิธิ

20

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

2



เกณฑป์จัจบุนั เกณฑใ์หม ่(มผีลบงัคบัใช ้16 ม.ค. 61)

มอีายคุงเหลอื

มากกวา่ 1 ปี  

1. ยกเลกิการก าหนดอายคุงเหลอืข ัน้ต า่

sub-debt มสีทิธเิรยีกรอ้งต า่กวา่เจา้หนีส้ามัญ และไมม่บีรุมิสทิธเิหนอืสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 

ไมว่า่จะมอีายคุงเหลอืเทา่ใด

ไมม่เีง ือ่นไข

เรยีกช าระคนื

กอ่นก าหนดภายใน 1 ปี  

2. ปรบัปรงุเง ือ่นไขการเรยีกช าระคนืกอ่นก าหนด โดยมใิหเ้จา้หนีม้สีทิธใินการเรยีก

ช าระคนืกอ่นก าหนดได ้

เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขทีส่รา้งความเสีย่งตอ่ผูป้ระกอบธรุกจิเมือ่เจา้หนีใ้ชส้ทิธใินชว่งทีม่ี

สภาพคลอ่งไมเ่พยีงพอ แตใ่หส้ทิธผิูป้ระกอบธรุกจิช าระคนืกอ่นก าหนดไดห้ากมคีวามพรอ้ม

-เดมิไมก่ าหนด- 3. จ ากดัปรมิาณ qualified sub-debt ทีจ่ะชว่ยเพิม่ระดบั NC ไวไ้มเ่กนิมลูคา่ของ

สว่นของผูถ้อืหุน้ (EQ) 

เพือ่จ ากดัความเสีย่งทีจ่ะกระทบตอ่ฐานะการเงนิ / สภาพคลอ่งของผูป้ระกอบธรุกจิในอนาคต 

รวมถงึชว่ยลด systemic risk

โดยจะก าหนดบทเฉพาะกาลใหผู้ป้ระกอบธรุกจิทีม่หีนีส้นิดอ้ยสทิธ ิ> EQ ปรบัลด

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์หมภ่ายใน 6 เดอืน นบัจากวนัทีม่ผีลใชบ้งัคบั (มผีลบงัคบัใช ้16 ม.ิย. 61)

2. การค านวณ NC

เปรยีบเทยีบเงือ่นไขของหนีส้นิดอ้ยสทิธ ิ(เกณฑใ์หม)่

21



หนีส้นิพเิศษ : (เกณฑใ์หม)่

1. หนีส้นิทีม่หีลกัประกนั (นบัเฉพาะสว่นทีม่หีลกัประกนัเต็มจ านวน)/ ไมม่เีงือ่นไขการใหส้ทิธิ
ผูใ้หกู้เ้รยีกช าระคนืกอ่นก าหนด (put option)

2. ภาระผกูพันมหีลกัประกนั

3. ผลรวมของหนีส้นิ = เจา้หนีห้ลกัทรัพยย์มื + เจา้หนีท้รัพยส์นิวางประกนั + บญัชลีกูคา้ 
+ หลกัทรัพยข์ายโดยมสีญัญาจะซือ้คนื

บรษิทัตอ้งสง่ส าเนาสญัญาหนีส้นิพเิศษภายหลงัจากวนัทีม่กีารค านวณเป็นคร ัง้แรก (T+1) หรอืเมือ่
มกีารเปลีย่นแปลงสญัญา ตามแบบรายงาน บล. 4/2 ผา่นระบบ OFAR

คอื  หนีส้นิรวม ลบ หนีส้นิพเิศษ 

2. การค านวณ NC 22

หนีส้นิท ัว่ไป (General Liabilities)

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

General  liabilities

NC

3

4



ประเภทหลกัประกนั
ทีใ่ชส้ าหรบัหนีส้นิพเิศษ

วธิมีลูคา่ คา่ความเสีย่ง

เงนิสด จ านวนเงนิ + ดอกเบีย้คา้งรับ 0%

P/N NCD B/E ทีอ่อกโดย สง. Face value 0%

เงนิลงทนุ Mark to market ตามวธิ ีfixed-haircut 
approach

สทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนีม้ารจ์ิน้ มลูหนีข้องลกูหนีม้ารจ์ิน้ 60% (เกณฑใ์หม)่

2. การค านวณ NC 23

เง ือ่นไขของหนีส้นิทีม่หีลกัประกนั (ส าหรบัหนีส้นิพเิศษ)

บล.A บล.B

ลกูคา้มารจ์ิน้ของ บล.B

กูเ้งนิจาก บล.A โดยมสีทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนีม้ารจ์ิน้เป็นหลกัประกนั

มสีทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้



1. หนีส้นิดอ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั
และไมม่ี put option

2. Financial lease ทีบ่อกเลกิได ้

3. รายการอืน่ตามที ่สนง. ประกาศก าหนด

1. หนีส้นิซึง่ไดว้างหลกัประกนัไวก้บั
เจา้หนีแ้ลว้ และไมม่ ีput option

2. หนีส้นิทีม่กีารเตรยีมพรอ้มส าหรับ
การคนื หรอืมกีารโอนหลักประกนั 
เชน่ บัญชลีกูคา้ / SBL / REPO 

3. หนีส้นิทีค่วามเสีย่งต า่ เชน่ ลกูหนี้
ธรุกรรม big lot ทีผู่ซ้ ือ้และผูข้าย
ไดว้างเงนิและหุน้ไวก้บั บล. แลว้

หนีส้นิรวม

สว่นหกั

หนีส้นิตามงบ
การเงนิ

ภาระผกูพนั

หนีส้นิรวม

หนีส้นิพเิศษ

หนีส้นิท ัว่ไป

สรปุนยิามหนีส้นิประเภทตา่ง ๆ

7/282. การค านวณ NC 24



องคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการค านวณ NC 

12/28

3) ทรัพยส์นิวางประกนั (Required margin)

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

General  liabilities

ทรัพยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนัเพือ่เปิดฐานะสญัญาฯ
= Total open position ของลกูคา้ x อตัรา Initial margin ของสญัญาฯ

2. การค านวณ NC 25



NC

GL
Require 
margin

ตัง้คา่เผือ่ NC = 7% ของสนิทรัพยว์างประกนั

ทรพัยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนั

NCR

TCH
mm

ASCO 
(II)
IM

ASCO
(รายยอ่ย)

IM
Require 
margin TCH

mm

x total position

2. การค านวณ NC 26



3) คา่ความเสีย่ง

3.1) คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ

3.2) คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ

𝑵𝑪𝑹 =
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑏 𝑑𝑒𝑏𝑡 − ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

NC

General  liabilities

2. การค านวณ NC 27

องคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการค านวณ NC 



นายหนา้ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์

คา้หลกัทรัพย์

จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์
การยมืและใหย้มื
หลกัทรัพย์

บรษัิทหลกัทรัพย์ Proprietary trading

การใหกู้ย้มืเงนิเพือ่ซือ้ขายหลกัทรัพยห์ลกัทรัพย์

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ

คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ

2. การค านวณ NC 28

ลักษณะธรุกจิของบรษัิทหลักทรัพย์

การจัดการลงทนุ การท าธรุกรรมตา่งประเทศ



ค านวณคา่ความเสีย่งการกระจกุตวัของลกูหนีม้ารจ์ิน้

Sum of
[10% * (มลูหนีก้ระจกุตัวแตล่ะราย – 15%EQ)] 

Sum of
[10% * (มลูหนีก้ระจกุตัวแตล่ะราย – 15 ลบ.)] 

ตรวจสอบหาลกูคา้ทีกู่ย้มืเงนิเขา้เกณฑก์ระจกุตวั

ลกูคา้ทีกู่ย้มืเงนิ > 15%EQ ลกูคา้ทีกู่ย้มืเงนิ > 15 ลบ.

ตรวจสอบมลูคา่เงนิกองทนุ : 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (EQ) ตาม บล. 2 ± เพิม่ทนุ/ลดทนุ

EQ > 100 ลบ. EQ ≤ 100 ลบ.

2. การค านวณ NC 29

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: จากกระจกุตวัลกูหนีม้ารจ์ ิน้



2. การค านวณ NC 30

บล. คูส่ญัญา

หลกัทรัพย์

เงนิ

สญัญาจะซือ้คนื

หลกัทรัพยม์รีาคาตลาด -> ใชม้ลูคา่ ณ วนัทีร่ายงาน
หลกัทรัพยไ์มม่รีาคาตลาด -> ใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสม

ค านวณคา่ความเสีย่งของแตล่ะคูส่ญัญาแยกกนั โดย

- กรณีปกต ิหลกัประกนั < 150% ของราคาซือ้คนื ณ ปัจจบุนั 
ไมค่ดิคา่ความเสีย่ง

- กรณีหลกัประกนั > 150% ของราคาซือ้คนื ณ ปัจจบุนั

คา่ความเสีย่ง = มลูคา่หลกัทรัพย ์– (1.5 x ราคาซือ้คนื ณ ปัจจบุนั)

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: ธุรกรรม REPO



การค านวณคา่ความเสีย่ง

ฐานในการ
ค านวณ

คา่ความเสีย่ง

(1) เป็น Lead / co / sub UW
(2) Legally binding commitment 

to subscribe
(3) Contingent agreement to 

purchase

2. การค านวณ NC 31

Firm 
commitment

หนี ้: กรณี (1) กบั (3) 50%
กรณี (2) 100%

หุน้ : 
กรณีหุน้ IPO
ราคาเสนอขาย x ปรมิาณ x (30%/2) 

กรณีหุน้ทีม่รีาคาตลาด
เทยีบมลูคา่เสนอขาย (A) กบัมลูคา่ตลาด
หลังหกัคา่ความเสีย่ง (B)
- ขายถกูกวา่ตลาด → 0%
- ขายแพงกวา่ตลาด → (A)-(B)

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: การประกนัการจดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย์



สนิทรพัยท์ ีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศทีไ่มต่อ้งน ามาค านวณคา่ความเสีย่ง
- สนิทรพัยท์ ีจ่ ากดัขาดทนุไมเ่กนิมลูคา่เงนิลงทนุ
- สนิทรพัยท์ ีไ่มน่บัเป็นสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง

วธิคี านวณคา่ความเสีย่ง
1. แยกฐานะเงนิตราตา่งประเทศรายสกลุและทองค า แยก long/short
2. หายอดสทุธ ิ(net) ของแตล่ะสกลุและทองค า

2. การค านวณ NC 32

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: จากการมฐีานะเงนิตราตา่งประเทศและทองค า

สนิทรพัย์
+

หนีส้นิ
-

ทองค า

[คา่ทีม่ากกวา่ x 8%]     +  [net gold x 10%]



บ.ยอ่ย เป็น 
regulated entity

บ.ยอ่ย ไมเ่ป็น 
regulated entity

เงนิกองทนุสว่นขาด
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่ี
สถานะเป็นลบ

2. การค านวณ NC 33

สง่แบบรายงาน
เงนิกองทนุ

สง่งบการเงนิ

กรณีเขา้ไปลงทนุในบรษัิทยอ่ย
- ถอืหุน้ > 50%
- ถอืหุน้ > 25% และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญอ่นัดบั 1
- มตีวัแทนด ารงต าแหน่งกรรมการเกนิกวา่กึง่หนึง่

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: ความเสีย่งจากสว่นขาดของบรษิทัยอ่ย



การค านวณคา่ความเสีย่ง

1. Standardized approach
เสมอืนผูป้ระกนัท าการ short put option (ดรูายละเอยีดในสว่นเงนิลงทนุ)

2. ค านวณดว้ยสตูร

คา่ความเสีย่ง = มลูคา่ปัจจบุนั(เงนิตน้ทีรั่บประกนั+ผลตอบแทนทีรั่บประกนั) – NAV

- ในกรณีทีค่า่ความเสีย่งตดิลบใหถ้อืวา่ไมม่คีวามเสีย่ง
- คดิมลูคา่ปัจจบุนัดว้ย risk free rate ทีม่อีายคุงเหลอืเทา่กบัอายขุองกองทนุ

2. การค านวณ NC 34

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: การเป็นผูป้ระกนัของกองทนุรวมมปีระกนั



กรณีทีล่กูคา้ TFEX ไมส่ามารถวางหลักประกนัไดต้ามมลูคา่และเวลาทีก่ าหนด 

ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งค านวณ คา่ความเสีย่งจากการเป็นตวัแทนสญัญาฯ เพิม่เตมิ 

Maintenance Margin - มลูคา่หลกัประกนัคงเหลอืหลงัหกัคา่ความเสีย่ง

2. การค านวณ NC 35

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: ความเสีย่งจากการเป็นตวัแทนสญัญาฯ

(เกณฑใ์หม)่
ใชค้า่ความเสีย่งเดยีวกบั TCH



ส าหรบับรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจดัการลงทนุ 
เชน่ กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชพี ตอ้งค านวณคา่ความเสีย่ง
ดา้นการปฏบิตังิาน (operational risk) 

การค านวณคา่ความเสีย่ง
operational risk = [(NAV รวมทกุกองทนุ) x 0.01%] - PII

PII = วงเงนิคุม้ครองตาม professional indemnity insurance

2. การค านวณ NC 36

คา่ความเสีย่งทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเงนิลงทนุ: จากการจดัการลงทนุ 

(เกณฑใ์หม ่มผีลใชบ้งัคบั 1 กรกฎาคม 2561)
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Case study



ผลกระทบตอ่เงนิกองทนุจากการท าธุรกรรมตา่ง ๆ

- การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์

- การคา้หลักทรัพย์

(1) การไมม่ยีอดหลักทรัพยค์งคา้ง

(2) การมยีอดหลักทรัพยค์งคา้ง

- การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้

- การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์

- การยมืและใหย้มืหลักทรัพย์

- การม ีport

ผลกระทบตอ่เงนิกองทนุ

38



NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ผลกระทบตอ่เงนิกองทนุ

39



NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกูหนีล้กูคา้ เพิม่ 100
และเจา้หนี้ TCH เพิม่ 100

1.2

7

NC = 8.2

1.2

นายหนา้ซือ้หลกัทรพัย ์100 บาท
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกูหนี้ TCH เพิม่ 100
และเจา้หนีล้กูคา้ เพิม่ 100

7

NC = 7

นายหนา้ขายหลกัทรพัย ์100 บาท
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกูหนีล้กูคา้ เพิม่ 100 เจา้หนีล้กูคา้ เพิม่ 100
และเจา้หนี ้TCH เพิม่ 100 ลกูหนี้ TCH เพิม่ 100

1.2

7

NC = 8.2

1.2

จบัคู ่big lot ภายในบรษิทั
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกูหนีล้กูคา้ เพิม่ 100 เจา้หนีล้กูคา้ เพิม่ 100

1.2

7

NC = 8.2

1.2

คา้หลกัทรพัยแ์บบ matching
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกูคา้วางหลกัประกนั เจา้หนีล้กูคา้ เพิม่ 100  เงนิสด เพิม่ 100

ตวัแทนซือ้ขายสญัญา

44



NC

GL
Require 
margin

NCR
7%

100m

7m

5m

6.7%

Require 
margin

5m

7% 0.35m

ตัง้คา่เผือ่ NC = 7% ของสนิทรัพยว์างประกนั

ทรพัยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกนั

27

NC GL
Required 
margin NCR

7 100 0 7%

7 100 5 6.7%

7.35 100 5 7%
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

บล. ยมืหลกัทรพัย์

ยมืหลกัทรัพยแ์ละถอืไวใ้น port บล.
- แสดงหลกัทรัพยย์มืเป็นเงนิลงทนุ
- ตัง้เจา้หนีหุ้น้ยมื
ไมก่ระทบตอ่ NC 
- หลกัประกนัทีโ่อนใหผู้ใ้หย้มืสามารถนับเป็น LA ไดเ้ต็มจ านวน เฉพาะในสว่น
ทีไ่มเ่กนิ 120% ของมลูคา่หลกัทรัพยท์ีย่มืมา

ยมืใหย้มืหลกัทรพัย์

46



NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ใหล้กูคา้ยมืหลกัทรพัยท์ ี ่บล. ยมืมาตอ่

ใหล้กูคา้ยมืตอ่หลกัทรัพยท์ีย่มืมา
- โดน HC จากความเสีย่งทีห่ลกัทรัพยท์ี ่บล. จะตอ้งน ามาคนืเจา้หนีหุ้น้
ยมืมรีาคา  เปลีย่นไป

ยมืใหย้มืหลกัทรพัย์
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NC

GL
Require 
margin

NCR

NCTotal LLiquid A Haircut

ลกัษณะสญัญา
- best effort ไมต่อ้งคดิ
- commitment (commitment แบบไหน)

- จ านวนแน่นอน
- จ านวนไมแ่น่นอน

การจดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย์

48



คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ (สว่นที ่3)

49



Counterparty risk

Investment

Position risk
Large Exposure

risk

Market 
risk

Specific 
risk

2. การค านวณ NC 50

คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ



Position risk

Equity

Debt

Commodity

Specific risk

Currency/
Gold

Fixed-haircut 
approach

Standardised 
approach

Maturity approach

Simplified approach

สว่นที ่5
* กรณีทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ ์จะใชห้ลกั Building block แยกสว่นประกอบเพือ่หา underlying risk ยกเวน้กรณี commodity

✓

✓

Unit Trust Fixed/look through

2. การค านวณ NC 51

General Market risk



Investment
400
500
300
250

ฐานคดิ Haircut
400 (Long 400)
400 (Long 500- Short 100)
200 (Long 300- Short 100)
200 (Long 300- Short 100)

แยกคดิเงนิลงทนุกบัความเสีย่ง

ธุรกรรม
- ซือ้ 400
- ยมื 100
- ขาย 200
- ใหย้มื 50

Investment
400
100

ฐานคดิ Haircut
0 (Long 400 – Short 400)

-300 (Long 100 – Short 400)

ธุรกรรม
- ยมื 400
- ขาย 300

2. การค านวณ NC 52



การมฐีานะอนพุนัธ์

Long equity 
forwards

Long Underlying equity Short Zero-coupon bond

2. การค านวณ NC 53

ตวัอยา่ง

GMR SR GMR SR (ไมม่)ี

Building Block approach

- เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นการแยกองคป์ระกอบพืน้ฐานของอนุพันธ์

- เพือ่ให ้payoff ทีเ่กดิจากสถานะในอนุพันธม์คีา่เทา่กับ 

payoff จากการมสีถานะในแตล่ะองคป์ระกอบพืน้ฐานรวมกนั 



Fixed-haircut approach

Equity

2. การค านวณ NC 54

Fixed-haircut approach



General market risk

ตวัอยา่งการค านวณ position risk

Long Short

หุน้ A
หุน้ A

หุน้ B
SET 50

หุน้ A

หุน้ B

หุน้ A Net GR

Long Short

หุน้ A
หุน้ A

หุน้ B

SET 50

หุน้ A

หุน้ B

หุน้ A Net
SR

หุน้ C

หุน้ C

หุน้ C หุน้ C

SR

SR

หุน้ B

หุน้ C

Net

2. การค านวณ NC 55

Specific risk



Standardized approach

Equity

2. การค านวณ NC 56



Scenario (market risk)

Equity

มลูคา่สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง

ราคาเพิม่ 8%

ราคาลด 8%

ความผันผวนเพิม่ 25%

ความผันผวนเพิม่ 25%

ความผันผวนลด 25%

ความผันผวนลด 25%

2. การค านวณ NC 57



ตวัอยา่งการค านวณ General Market Risk ดว้ย standardized approach

Equity

2. การค านวณ NC 58



2. การค านวณ NC 59

วธิคี านวณ Specific risk ดว้ย Standardized approach

- หาสถานะเทยีบเทา่ของอนุพันธด์ว้ยวธิ ีbuilding block

- Net position ในหุน้ตวัเดยีวกนั

- ใชค้า่ความเสีย่งเหมอืนวธิ ีfixed haircut

- รวมคา่ความเสีย่ง (absolute)

Equity



กรณีหุน้ตา่งประเทศ

60

กลุม่ประเทศ DM

Developed Market : Australia, Austria, Belgium, 
Canada, Denmark, Finland, France, Germany, 
Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Japan, 
Luxembourg, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Portugal, Singapore, South Korea, 
Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA

กลุม่ประเทศ EM

Emerging Market : Brazil, Chile, China, 
Columbia, Czech Republic, Egypt, Greece, 
Hungary, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, 
Peru, Philippines, Poland, Russia, South Africa, 
Taiwan, Turkey, UAE

อืน่ ๆ

เป็นองคป์ระกอบของดชันหีลกั

ไมเ่ป็น องคป์ระกอบของดชันหีลัก

เป็นองคป์ระกอบของดชันหีลกั

ไมเ่ป็น องคป์ระกอบของดชันหีลัก

เป็นสมาชกิ WFE หรอื IOSCO

ไมเ่ป็น สมาชกิ WFE และ IOSCO

15%

20%

30%

75%

2. การค านวณ NC 60



2. การค านวณ NC 61

Interest rate risk

Maturity Coupon

Debt : General market risk



2. การค านวณ NC 62

การค านวณ

1. จัดกลุม่เงนิลงทนุ
และสถานะเทยีบเทา่
ลงไปในแตล่ะ cell

2. ค านวณหา net 
position ในแตล่ะ 
cell

3. ค านวณคา่ความเสีย่ง
ในแตล่ะ cell

4. รวม/หกักลบคา่ความ
เสีย่งในแตล่ะ โซน

Debt : General market risk



2. การค านวณ NC 63

Debt : Specific risk



2. การค านวณ NC 64

คดิคา่ความเสีย่งแบบ fixed-haircut ตามประเภทของกองทนุ 
หรอื look through ตาม underlying

Unit Trust



 ไมน่บั physical commodity เป็นเงนิลงทนุ

 options / forwards ใชม้ลูคา่ replacement cost

 สญัญาฟิวเจอรใ์นตลาด ไมม่มีลูคา่เงนิลงทนุ

Commodity

2. การค านวณ NC 65



Market risk (Simplified approach)

Commodity

2. การค านวณ NC 66

Position : สถานะตามสญัญา x spot rate

กรณี options ใช ้equivalent delta position x spot rate   

Directional risk : รอ้ยละ 15 ของ net position ของ underlying เดยีวกนั 

15% x l long position – short position l

ความเสีย่งอืน่ ๆ : คดิเทา่กบัรอ้ยละ 3 ของ gross position 

3% x l long position + short position l

กรณี outright position แบบ OTC : คดิคา่ความเสีย่ง 40% ของมลูคา่สนิทรัพยอ์า้งองิ



สว่นที ่5: การมฐีานะเงนิตราตา่งประเทศและทองค า

Currency and Gold

สกลุเงนิ/
ทองค า สนิทรพัย์ หนีส้นิ ยอดสทุธิ spot rate

ยอดสทุธิ
(บาท) 

1. US 50 10 40 35 1,400

2. Yen 3,000 5,000 -2,000 0.36 -720

3. ทองค า 30,000 15,000 15,000 - 15,000

2. การค านวณ NC 67

เงนิตราตา่งประเทศ: ยอดสทุธขิองคา่ทีม่ากกวา่ระหวา่งสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ * 8%
= 1,400 * 8% = 112

ทองค า: ยอดสทุธ ิ* 10% = 15,000 * 10% = 1,500



Large Exposure
risk

Position risk Counterparty risk

Investment

Market 
risk

Specific 
risk

2. การค านวณ NC 68

คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ



เกดิจากการเขา้ท าสญัญาอนุพันธน์อกตลาด (OTC)
Counterparty risk = counterparty exposure * risk rate

Counterparty exposure = Replacement cost + % notional amount

- Replacement cost  สะทอ้นถงึ current exposure กบัคูส่ญัญา

- Percentage ของ notional amount สะทอ้นถงึ future exposure 
ทีอ่าจจะเกดิกบัคูส่ญัญา

Counterparty risk

* กรณีทีม่ลูคา่ของสญัญาเป็นลบ ใหค้ดิ replacement cost เทา่กบั 0

2. การค านวณ NC 69



C/P risk C/P exposure C/P HC (%)

Replacement cost Add-on

ตาม maturity + U/L

ตาม credit risk (rating)  

= x

2. การค านวณ NC 70

Counterparty risk



Counterparty risk

2. การค านวณ NC 71



ตวัอยา่ง

บ. มอีนุพันธบ์นหุน้กบัคูส่ญัญา (rating AA) notional amount = 1,000

ม ีreplacement cost = 150    อาย ุ10เดอืน

Counterparty exposure = Replacement cost + % notional amount

Counterparty risk = counterparty exposure * risk rate

Counterparty risk

Counterparty exposure = 160 150 1% x 1,000

Counterparty risk = 2.4 160 1.5% x (rating AA)

2. การค านวณ NC 72



Counterparty risk
Large Exposure

risk
Position risk

Investment

Market 
risk

Specific 
risk

2. การค านวณ NC 73

คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ



รวม large 
exposure risk 
ของทกุ entity

ใชม้ลูคา่ทีส่งูกวา่
ระหวา่ง

วธิทีี ่1 และ 2
ทัง้นี ้คา่ความ
เสีย่งรวมไมเ่กนิ

100%

ค านวณ large 
exposure risk 
วธิทีี ่1 และ 2
ของแตล่ะ entity

exposure ตอ่หลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์นึง่ เทยีบกบั issue sizeวธิทีี ่1
• เทยีบหลักทรัพยร์ายตัว กบั market cap. / issue amount ของหลักทรัพยนั์น้

• หาคา่ความเสีย่งตามสดัสว่นหลักทรัพยแ์ตล่ะตัวทีม่ตีอ่ issue amount (จากตารางที ่10 ในค าอธบิาย)

• ค านวณผลรวมคา่ความเสีย่งของหลักทรัพยท์กุตัวทีอ่อกโดย entity เดยีวกนั

exposure ตอ่ราย entity เทยีบกบั เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิวธิทีี ่2 
• หาผลรวมของ issuer exposure และ counterparty exposure ในแตล่ะ entity

• น าผลรวมดังกลา่วเทยีบกบั NC ของวนักอ่นหนา้ และหาคา่ความเสีย่งตามสดัสว่น 
(จากตารางที ่11 ในค าอธบิาย)

2. การค านวณ NC 74

การค านวณ Large exposure risk



ตย. ใหค้ านวณหา Large exposure risk ของ บล. A ซึง่ลงทนุในบรษัิท B โดยที ่:

- บล. A ค านวณ position risk โดยวธิ ีstandardised approach 

- บล. A ม ีNC = 6,000 ลบ. (as of T-1) 

- สถานะเงนิลงทนุของ บล. A ในบรษัิท B มดีงัตอ่ไปนี ้

- long หุน้ B (SET 50) 2,500 ลบ. จากมลูคา่ทีอ่อกทัง้หมด 15,000 ลบ.

- write option on หุน้ B, option premium  =  100 ลบ.

option’s notional amount  =  1,000 ลบ., option delta  =  0.4

- long หุน้กู ้B (ม ีcredit rating AA ซึง่ h/c = 1.5%) 500 ลบ. 

จาก issue amount 2,000 ลบ.

- ม ีcounterparty exposure ยกมา 75 ลบ.

2. การค านวณ NC 75

การค านวณ Large exposure risk (ตอ่)



วธิที ี ่1

หาสดัสว่นการกระจกุตัว

• Long หุน้ B

= 2,500/15,000 
= 16.66%

• Long หุน้กู ้B

= 500/2,000 
= 25%

• Write option 
ไมต่อ้งค านวณ

ค านวณคา่ความเสีย่ง

• หุน้ B : 2 เทา่ของ 
specific risk 

= 2 * (2,500 * 7%) 
= 350 ลบ.

• หุน้กู ้B : 0.5 เทา่ของ 
specific risk 

= 0.5 * (500 * 1.5%)  
= 3.75 ลบ.

รวมความเสีย่ง
ของบคุคล

• หุน้และหุน้กู ้:
350 + 3.75

= 353.75 ลบ.

2. การค านวณ NC 76

การค านวณ Large exposure risk (ตอ่)



วธิที ี ่2

ค านวณหา exposure

• Issuer exposure

= long หุน้ B
- short หุน้ B
+ long หุน้กู ้B 

= 2,500 
- (1,000 * 0.4)   
+500

= 2,600 ลบ.

• Counterparty 
exposure

= 75 ลบ.

• รวม 2,675 ลบ.

เทยีบสดัสว่นกบัเงนิกองทนุ

• สดัสว่น 

= 2,675/6,000

= 44.58% 

ค านวณคา่ความเสีย่ง

• สถานะ
หุน้ + option B :
= (2,500 - 400)*7%
= 147 ลบ.

• สถานะหุน้กู ้B : 
= 500 * 1.5%
= 7.5 ลบ.

• Counterparty ex. :
= 75 * 1.5%
= 1.125 ลบ.

• รวม = 147 + 7.5   
+1.125

= 155.625 ลบ.

2. การค านวณ NC 77

การค านวณ Large exposure risk (ตอ่)



ประเด็นทีน่า่สนใจ



2. กรณีลกูคา้สัง่ขายหน่วยลงทนุ และไมไ่ดรั้บเงนิคา่ขายในวันเดยีวกนั บรษัิทจะตอ้ง
ลงรายการดงันี ้

สนิทรพัย ์ หนีส้นิ การบนัทกึมลูคา่

งบการเงนิ 3. ลกูหนี้ TCH และบรษัิทหลกัทรพัย์
17. เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรัพย์

และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
NAV ณ วันทีล่กูคา้
ท ารายการบ.ล. 2

3.4 ลกูหนีบ้รษัิทหลกัทรัพย์
ในประเทศ

16.1.1 เจา้หนีข้ายหลกัทรัพยต์ามค าสัง่

บ.ล. 4/1* 10. ลกูหนีร้ะหวา่งบรษัิทหลกัทรัพย์ 3. เจา้หนีข้ายหลกัทรัพยต์ามค าสัง่

1. กรณีลกูคา้ซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทน าเงนิคา่ซือ้สง่ตอ่ บลจ. หรอืน าเงนิคา่ขาย
สง่คนืลกูคา้ในวันเดยีวกนั บรษัิทไมต่อ้งลงรายการใน งบการเงนิ บ.ล. 2 และ บ.ล. 4/1

1) การซือ้ขายหนว่ยลงทนุแบบ omnibus

79

*กรณี Daily NC ใหใ้ช ้NAV ลา่สดุเทา่ทีม่ ีณ วันทีล่กูคา้ท ารายการ  โดยไมต่อ้งปรับปรงุมลูคา่เป็นรายวัน



• ปรบัปรงุนยิามใน บล. 4/1 ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา settlement ทีเ่ปลีย่นแปลง

2) ระยะเวลา T+2 / ธุรกรรม non-cash 

80

• ธุรกรรม Non-cash collateral

 ลกูคา้สามารถวางหุน้เป็นหลักประกนัในบัญชสีญัญาฯ ได ้
 ในการจัดท า บล. 4/1 ไมต่อ้งบันทกึรายการหลักประกนัทีไ่มใ่ชเ่งนิสดในแบบรายงาน 
 อยา่งไรก็ด ีบล. ยังมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามประกาศดแูลรักษาทรัพยส์นิลกูคา้ 
 กรณีบัญชบีรษัิท ใหล้งรายการในลกูหนี ้TCH และยังคงคดิคา่ความเสีย่งในเงนิลงทนุเชน่เดมิ



1.1.5 หุน้อืน่ๆ  คา่ความเสีย่ง 100%

Non 
SET100

SET 
100

SET 50

ตดิ SP นานเกนิ 7 วัน

กรณีบรษัิทมสีถานะ SSF อา้งองิ
กบัหุน้ตดิ SP เกนิ 7 วนั ในพอรต์
เงนิลงทนุ / บรกิาร block trade

ค านวณสถานะเทยีบเทา่ 
และค านวณคา่ความเสีย่งตาม
วธิ ีstandardised โดยใช ้

คา่ความเสีย่ง 100%

3) การค านวณกรณีหุน้ข ึน้ SP
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Case study



Case study เงนิลงทนุในทองค า

1. บรษัิทลงทนุ Long ทองค าแทง่ทีป่ระเทศฮอ่งกงคดิเป็น
มลูคา่ 50,000 US$  หลงัจากซือ้ทองค าแทง่แลว้ยงัมเีงนิ
เหลอือยู ่120 US$  พรอ้มกนันีบ้รษัิทได ้long gold 
future ในตลาด TFEX  series GFJ12 จ านวน 1 สญัญา  
และ short GF10M12 จ านวน 4 สญัญา

83

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000           1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200       4 contracts



Case study เงนิลงทนุในทองค า

Assets Equities

TL  
2,000

Special Liabilities

General  Liabilities

Net CapitalNet Capital

Cash ($120x31) ฿3,720
Investment (Gold $50,000x31)  ฿1.55m

Haircut

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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Counterparty risk

Cash $120

Gold bar $50,000 

Exchange traded future

Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract

Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts

เงนิลงทนุของบรษิทั

Investment

Position risk
Large Exposure

risk

Market 
risk

Specific 
risk

85



Position risk

Equity

Debt

Commodity

General Market risk Specific risk

Currency/
Gold

Fixed
Scenario 
approach

Maturity approach

Simplify approach

สว่นที ่5

* กรณีทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ ์จะใชห้ลกั Building block แยกสว่นประกอบเพือ่หา underlying risk ยกเวน้กรณี commodity

✓

✓

Unit Fund Fixed/look through
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Currency/
Gold Long Short net spot rate Net(Bath) 

1. US 50,120 0 50,120 31 1.55372m

2. Gold Ounce
/bath 
baht

- Ounce Bath/ounce 1.55m

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts

Part 5
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Standardized 

การมฐีานะอนพุนัธ์

Building Block approach

- เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นการแยกองคป์ระกอบพืน้ฐานของอนุพันธ์

- เพือ่ให ้payoff ทีเ่กดิจากสถานะในอนุพันธม์คีา่เทา่กับ 

payoff จากการมสีถานะในแตล่ะองคป์ระกอบพืน้ฐานรวมกนั 
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Long
GFV12

Long Gold
1 x 50 x ราคาทอง

Short bond
1 x 50 x 26,000

(1+R)^x 

Short
GF10Z12

Short Gold
4 x 10 x ราคาทอง

Long bond
4 x 10 x 26,200

(1+R)^x 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Currency/
Gold Long Short net spot rate Net(Bath) 

1. US 50,120 0 50,120 31 1.55372m

2. Gold 1.55 - 1.55 Bath/ounce 1.55m

3. Gold Future 1.2 0.96 0.24 Bath/ounce 0.24m

2. Gold 2.75 0.96 1.79 Bath/ounce 1.79m

Long Gold
1 x 50 x ราคาทอง

Short Gold
4 x 10 x ราคาทอง

คา่ความเสีย่งสว่นที ่5

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts

91

net

คดิคา่ความเสีย่งทองค ากบั gold futures รวมกนั



Case study เงนิลงทนุในทองค า

Short bond
1 x 50 x 26,000

(1+R)^x 

Long bond
4 x 10 x 26,200

(1+R)^x 

= 1,296,758

= 1,024,769

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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คดิคา่ความเสีย่งในสว่นตราสารหนี้



Market risk (Maturity Approach)

Debt
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Short bond
1 x 50 x 26,000

(1+R)^x 

Long bond
4 x 10 x 26,200

(1+R)^x 

= 1,296,758

= 1,024,769

= 271,989 x 0.1% = 272 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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Case study เงนิลงทนุในทองค า

Liquid Asset
Cash ($120x31) ฿3,720
Investment (Gold $50,000x31)  ฿1.55m

Haircut
สว่นที ่5
- US$ 124,000
- Gold                                             179,000
สว่นที ่3
- Bond 272

Cash $120
Gold bar $50,000 

Exchange traded future 
Long GFV12 ราคา 26,000 1 contract
Short GF10Z12 ราคา 26,200 4 contracts
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Case study : DW

บล. ออก DW ADVA11C1807A

แยกองคป์ระกอบของความเสีย่งจาก option และ zero-coupon bond โดยเปิดตารางที ่12 การค านวณ building-block ของการ short call 
option 

สถานะเทยีบเทา่ (Equivalent 
position)

การค านวณคา่ความเสีย่ง

General market risk Specific risk

Short call option Short underlying asset = 
option delta x current value 
of the underlying asset

Scenario approach สถานะเทยีบเทา่ x อตัรา
ความเสีย่ง specific risk

Long zero-coupon bond ทีม่ี
อายคุงเหลอืถงึวนั exercise 
date ของ option

ค านวณความเสีย่ง
เชน่เดยีวกบัตราสารหนี้

-
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•Case study : DW

ทีม่า : บล.กสกิรไทย 97

S 183.5 ราคาหุน้อา้งองิ

X 210 ราคาใชส้ทิธิ์

r 2.00% อัตราดอกเบีย้1ปี

T 0.62 อายุคงเหลอืของออพชัน่หรอืDW (ปี)

Sigma 42.05% Stock volatility, ความผันผวนของราคาหุน้อา้งองิ

d1 -0.2062 <-- (LN(S/X)+(r+0.5*sigma^2)*T)/(sigma*SQRT(T))

d2 -0.5363 <-- d1-sigma*SQRT(T)

Delta 0.4183

N(d2) 0.2959 สทิธทิีจ่ะโดน Excersice

Call price 15.3922

Put price 39.3191

แปลงเป็นราคา DW 

อัตราใชส้ทิธิ์ 0.017 60 DW ตอ่ 1 หุน้
Call price DW 0.26 บาท

Put price DW 0.66 บาท

สตูรการค านวณราคา Option, DW

ออพชัน่จะจบทีต่รงนี้
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•Case study : DW

factor base case S1 S2 S3 S4

ราคาหุน้อา้งองิ (S) 183.5 198.18 198.18 168.82 168.82

Volatility (σ) 42.05% 53% 32% 53% 32%

ราคา call 0.26 0.48 0.26 0.25 0.09

ก าไร/ขาดทนุ -0.22 -0.01 0.00 0.17

= S1

= S2
= S3

= S4

ค านวณ general market risk ของ underlying asset1



Short underlying Long zero-coupon bond

option delta 42% exercise value 210

current value of underlying 183.5 N(d2) 0.30

อัตราใชส้ทิธิ 0.017 อัตราใชส้ทิธิ 0.017

(1+rt)
t 1.012

Equivalent position -1.29 Equivalent position 1.02

Option value = -0.26

Specific risk หุน้ SET50 = 7% คา่ความเสีย่ง Zero-coupon bond อายุ  6-9 เดอืน = 0.25%

specific risk = |1.29*0.07| 0.09 = 1.02*0.0025 0.0025
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•Case study : DW

ค านวณคา่ความเสีย่ง zero coupon bond 

2 3



การปรับปรุงระบบรับแบบรายงาน

20/12/2560



บ.ล. 4/1 : ส่วนสรุป

2/11

มีผลใช้บังคับ
16 ม.ค. 61

เริ่มทดสอบระบบ
25 ธ.ค. 60

เลือกข้อมูลงวด ม.ค. 61



บ.ล. 4/1 : ความเสี่ยงจากการจัดการลงทุน

3/11

มีผลใช้บังคับ
1 ก.ค. 61



บ.ล. 4/2 : Overview

4/11

BL42-ISSUE

BL42-REPAY



บ.ล. 4/2 : BL42-ISSUE

5/11

ออก/ท าสัญญา
รวมค านวณใน NC 

(วันที่ T)

รายงาน BL42-ISSUE 
ภายใน T+1

(เลือกงวดวันที่ T)



BL42-ISSUE : หนี้สินที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม

6/11
PDF file < 10 MB.

เฉพาะกรณีเงินกู้ยืม

optional



BL42-ISSUE : หนี้สินพิเศษ

7/11
PDF file < 10 MB.

เฉพาะกรณีเงินกู้ยืม

optional



บ.ล. 4/2 : BL42-REPAY

8/11

คืน/เปลี่ยนแปลงสัญญา
หยุดค านวณใน NC 

(วันที่ T)

รายงาน BL42-REPAY 
ภายใน T+1

(เลือกงวดวันที่ T)

จาก BL42-ISSUE



บ.ล. 4/2 : BL42-REPAY

9/11



บ.ล. 4/2 : BL42-REPAY

10/11



บ.ล. 4/2 : timeline

11/11

16 - 20 ม.ค. 61 :

ท ารายการ 
outstanding ปัจจุบัน

โดยเลือกงวดวันที่ 
15 ม.ค. 61

16 ม.ค. 61 :

เริ่มใช้งาน
(clear ข้อมูลทดสอบ)

8 ม.ค. –
15 ม.ค. 61 :

ทดสอบระบบ

25 ธ.ค. 60 :

เริ่มยื่น EF-3
- BL42-ISSUE
- BL42-REPAY



APPENDIX



http://www.sec.or.th/ca

ไม่ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน



แบบฟอร์ม EF-3



รายชื่อรายงาน/ข้อมูลที่ต้องระบุใน EF-3



การตรวจสอบประเภทข้อมูลที่ระบุใน EF-3

https://market.sec.or.th/exam

https://market.sec.or.th/exam


การตรวจสอบประเภทข้อมูลที่ระบุใน EF-3




