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แบบประเมินตนเอง 

(Self - Assessment Questionnaire หรือ SAQ) 

ดานระบบงานสําหรับการลงทุนเพื่อบริษัทหลักทรัพย 

 

เรียน ผูที่เกี่ยวของ 

 

สํานักงานขอใหบริษัททานประเมินตนเองตามแบบประเมินนี้ โดยใชขอมูลในวันทําการสุดทาย 

ของเดือนกุมภาพันธ 2556 และสงแบบประเมินใหสํานกังานภายในวันท่ี 30 เมษายน 2556   

นอกจากนี้ ขอใหบริษัททานทําการประเมนิตนเองเปนประจําทุกปโดยใชขอมูลส้ินสุดในวันทําการ

สุดทายของป และสงแบบประเมินใหสํานกังานภายในวนัท่ี 31 มกราคมของปถดัไป  

หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของขอมูลอยางมีนัยสําคัญ 
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สวนท่ี 1  :  โครงสรางการกาํกับดูแล 

1.1 โปรดระบุหนวยงาน/คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการการลงทุน การจัดการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมการปฏิบัติงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน/คณะกรรมการดังกลาว  

(โปรดระบุรายช่ือ อํานาจหนาที่ และความถี่ในการประชุมตามตัวอยางดานลาง) 

ตัวอยาง:   
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง/สวนงาน  หนาท่ีรับผิดชอบ ความถี่ในการประชุม 
      

      คณะกรรมการการลงทุน ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง/สวนงาน หนาท่ีรับผิดชอบ ความถี่ในการประชุม 
    

 

      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง/สวนงาน หนาท่ีรับผิดชอบ ความถี่ในการประชุม 
    
 

      รายช่ือผูทําหนาที่ซ้ือขายหลักทรัพยเพือ่บริษัทหลักทรัพย 

รายชื่อ ตําแหนง หนาท่ีรับผิดชอบ คุณวุฒ/ิlicense 
    
 

 รายช่ือผูทําหนาที่ฝายงานบรหิารความเสี่ยง 

รายชื่อ ตําแหนง หนาท่ีรับผิดชอบ คุณวุฒ/ิlicense 
    
 

ระบบงานสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเพือ่บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรพัย .......................................................... ขอมูลส้ินสุดวันที่  ................................................... 
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BoD

MD

Prop Trade

CURM

1.2 โปรดระบุหนวยงาน/คณะกรรมการตาง ๆ ตาม 1.1 ในแผนผังองคกร (Organization chart) 

ตัวอยาง: 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 นโยบายและหลักเกณฑที่เกีย่วของกับการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อบริษทัหลักทรัพย  
1.3.1 ระบุเปนลายลกัษณอักษร     ใช  ไมใช  

1.3.2 ไดรับความเหน็ชอบ/อนุมัตจิาก 

  คณะกรรมการบริษัท     เมื่อวันที่.................. ทบทวนครั้งลาสุด............... 

  คณะกรรมการการลงทุน  เมื่อวันที่.................. ทบทวนครั้งลาสุด............... 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)     เมื่อวันที่.................. ทบทวนครั้งลาสุด............... 

1.3.3 นโยบายและหลักเกณฑที่เกีย่วกับการลงทนุเพื่อบริษัทหลักทรัพย ครอบคลุมถึงหัวขอ
ดังตอไปนี ้

  การกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

  นโยบายและหลักเกณฑการลงทุน 

  การกําหนดวงเงินการลงทุน/การจัดสรรวงเงิน 

  หลักเกณฑการคํานวณมูลคาหลักทรัพย/ตราสารอนุพันธ  

  นโยบายการบริหารความเสี่ยงการลงทุน 

  ขั้นตอนและความถี่ในการทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑที่เกีย่วของ 

  การจายผลตอบแทนแก Proprietary trader   

  ระบบการปองกันการลวงรูขอมูลอันไมพึงเปดเผยระหวางหนวยงานและบุคลากรของ

บริษัท 

  ระบบปองกันความขดัแยงทางผลประโยชน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................  



Page 4 of 25 

สวนท่ี 2  :  ระบบการจัดการการลงทุนเพื่อบริษัทหลักทรัพยและระบบการคํานวณมลูคายุติธรรมโดยอางองิ          

ราคาตลาด (mark to market)  

2.1 นโยบายและหลักเกณฑการลงทุนครอบคลุมในเรื่องใดบาง โปรดแนบเอกสารเพิ่มเตมิ  

  ประเภทหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  การกําหนดวงเงินในการลงทุน 

  การจัดสรรวงเงินในการลงทุน 

  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ…………… 

2.2 โปรดอธิบายหลักเกณฑในการคัดเลือกหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการลงทุน  

รวมทั้งปจจยัทีใ่ชในการพิจารณาการคัดเลอืกหลักทรัพย 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2.3 โปรดอธิบายแนวทางการกําหนดวงเงินรวมในการลงทุนเพื่อบริษัทหลักทรัพยและแสดงวิธีการจัดสรร

วงเงินโดยแยกเปนฝายงาน (หากมีหนวยงานมากกวาหนึ่งฝายที่มีการซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย)  

และแยกเปนรายบัญชี โดยวงเงินรวมตองไดรับอนุมัติจากใครหรือฝายงานใดบาง   

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2.4 บริษัทมีวิธีการอยางไรในการควบคุมมิใหมีการลงทุนเกนิวงเงนิที่กําหนด 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2.5 กรณีที่มีการลงทุนเกินวงเงนิที่กําหนด บริษัทมีขั้นตอนดําเนินการอยางไร 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
2.6 กําหนดระยะเวลาในการทบทวนวงเงินการลงทุน 

 มี  ระบุความถี่ .................................. 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................. 
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2.7 วงเงินรวมทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติใหลงทุนเพื่อบริษัทหลักทรัพยในหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ  
(ขอมูล ณ วันที่..................)        หนวย : ลานบาท 

วงเงินรวม วงเงินที่ใชไป 
ฐานะการ
ลงทุน 

(exposure)1 

เงินกองทุน
สภาพคลอง

สุทธิ 
(NC) 

สวน 
ผูถือหุน 

(EQ) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

         
         
 

2.8 วงเงินที่ไดรับอนุมัติใหลงทนุแยกตามประเภทตราสาร (หากมีรายละเอียดแตกตางไปจากประเภทตราสาร
ดานลาง สามารถปรับปรงุแกไขได) 
 

(ขอมูล ณ วันที่..................)        หนวย : ลานบาท 

ประเภทตราสาร วงเงิน วงเงินที่ใชไป 
ฐานะ 

การลงทุน 
(exposure) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

Exchange 
ตราสารทุน  

- SET 50/100        
- Non SET 50/100        
- อื่นๆ (โปรดระบุ)        

ตราสารหนี้        

ตราสารอนุพันธ  
- อางอิงตราสารทุน        
- อางอิงตราสารหนี้        
- อางอิงสินคาโภคภัณฑ        
- อางอิงสกุลเงิน        
- อางอิงตราสารอื่น 
 (โปรดระบุ) 

       

                                                            
1 ฐานะการลงทุน (exposure) หมายถึงมูลคาการลงทุนที่เปนมูลคา ณ ปจจุบันของสินทรัพยในกรณีลงทุนโดยตรง (เชน การซื้อตราสารทุน/หนี้) 
หรือมูลคา ณ ปจจุบันของสินทรัพยอางอิงที่ระบุตามสัญญาในกรณีลงทุนโดยทางออม (เชน การลงทุนในตราสารอนุพันธที่ผลตอบแทนอางอิงกับ
สินทรัพยอื่น) ซึ่งบริษัทหลักทรัพยถือครองอยู 
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ประเภทตราสาร วงเงิน วงเงินที่ใชไป 
ฐานะ 

การลงทุน 
(exposure) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

Over-The-Counter (OTC)

ตราสารทุน        
ตราสารหนี้        
ตราสารอนุพันธ        

- อางอิงตราสารทุน        
- อางอิงตราสารหนี้        
- อางอิงสินคาโภคภัณฑ        
- อางอิงสกุลเงิน        
- อางอิงตราสารอื่น 
 (โปรดระบุ) 

       

 
2.9 วงเงินที่ไดรับอนุมัติสําหรับการทําธุรกรรมในประเทศ แยกตามประเภทบัญชี (หากมีรายละเอียดแตกตาง

ไปจากประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรุงแกไขได) 
 

 (ขอมูล ณ วันที่..................)        หนวย : ลานบาท 

ประเภทบัญชี วงเงิน วงเงินที่ใชไป 
ฐานะการลงทุน  

(exposure) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

Directional Trading 
System Trade        
Day Trading        
Short Term Trading        
Long Term Trading        
Commodities        
Corporate Bond 
Trading 

       

Government Bond 
Trading 

       

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
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ประเภทบัญชี วงเงิน วงเงินที่ใชไป 
ฐานะการลงทุน  

(exposure) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

Strategic Trading 

Options Trading        

Index Arbitrage        
Single Stock 
Arbitrage 

       

Pair Trading        
Commodities        
Corporate Bond 
Trading 

       

Government Bond 
Trading 

       

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        

Market Making 

DW-MM        

ETF-MM         

Futures&Options-
MM 

       

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        

Product Issuing 

DW        

Structured Notes        

Options         

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        

Product Hedging 

DW-Hedging        

Structured Notes-
Hedging 

       

Options-Hedging        

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
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2.10 วงเงินที่ไดรับอนุมัติสําหรับการทําธุรกรรมตางประเทศ แยกตามประเภทบัญชี  (หากมีรายละเอียด

แตกตางไปจากประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรงุแกไขได) 
 

 (ขอมูล ณ วันที่..................)        หนวย : ลานบาท 

ประเภทบัญชี วงเงิน วงเงินที่ใชไป 
ฐานะการลงทุน  

(exposure) 

 
สัดสวนวงเงินท่ีใชไป 

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

 
สัดสวนฐานะการลงทุน

เมื่อเทียบกับ 
(คิดเปน %) 

NC EQ NC EQ 

Directional Trading 
System Trade        
Day Trading        
Short Term Trading        
Long Term Trading        
Commodities        
Corporate Bond 
Trading 

       

Government Bond 
Trading 

       

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        

Strategic Trading 

Options Trading        
Index Arbitrage        
Single Stock 
Arbitrage 

       

Pair Trading        
Commodities        
Corporate Bond 
Trading 

       

Government Bond 
Trading 

       

อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
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2.11 โปรดอธิบายหลักเกณฑการคํานวณมูลคายุติธรรมโดยอางอิงราคาตลาด (mark to market)  
กรณีที่มีการซือ้หรือขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่ไมสามารถทราบหรือคํานวณราคา  
หรือไมเปนไปตามราคาตลาด 

  ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 

สวนท่ี 3  :  ระบบควบคุมการปฏิบัตงิาน 

3.1 ระบบบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 

โปรดทําเครื่องหมาย / ในกรณีที่บริษัทมหีลักเกณฑหรือขอกําหนดในเรื่องตอไปนี ้และโปรดแนบ

รายละเอียดที่ใชในการจดัทํามาดวย (หากมรีายละเอียดแตกตางไปจากรายละเอียดดานลาง สามารถ

ปรับปรงุแกไขได) 

3.1.1 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)  

(1) โปรดระบุแนวทางในการบริหารความเสีย่งดาน market risk สําหรับการลงทุนในตราสาร 

แตละประเภท โดยใหครอบคลุมถึง 

1. เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสมมติฐานที่ใช 
2. ขั้นตอนการวดัคาความเสี่ยง รวมถึงความถี่ในการวดัคา 
3. การจํากัด การควบคุม และการติดตาม 
4. การใชขอมูลความเสี่ยงในการควบคุมการลงทุน (risk budgeting) 
Equity (EQ)  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Fixed Income (FI) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

Derivatives เชน  future, forward, swap, options 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุเชน FX, Commodities) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

(2) มีการกําหนด market risk limit สําหรับตราสารแตละประเภทหรือไม  

และมีแนวทางการกําหนดอยางไร 

EQ (ตัวอยาง เชน beta limit, loss control limit, VaR limit, concentration limit เปนตน) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

FI (ตัวอยาง เชน dollar duration, loss control limit, VaR limit, concentration limit เปนตน) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Derivatives (ตัวอยาง เชน delta limit, gamma limit, vega limit, VaR limit เปนตน)   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

(3) การทดสอบความถูกตอง (Backtesting)  

1. มีการจดัทํา Backtesting เพื่อทดสอบความถูกตองของคา VaR ที่คํานวณไดจากแบบจําลอง
หรือไม 
   มี    ไมมี  (โปรดระบุเหตุผล) __________________ 

2. ในกรณีที่ตอบวา “ม”ี บริษัททํา Backtesting โดยวิธี 
   Kupiec’s model 
   BIS’s three zones approach 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)______________________________________ 
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3. กระบวนการในการทํา Backtesting  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

4. หนวยงานที่รับผิดชอบในการทํา Backtesting _________________________  
 

5. ขอมูลยอนหลังที่ใชในการจดัทํา Backtesting 
  2 ป       1.5  ป      1 ป   
 อ่ืน ๆ ____ 

6. มีการกําหนด scaling factor คา VaR ที่คํานวณไดจากแบบจําลองตามคา exceptions   ที่ได
จากผลของการทํา Backtesting  หรือไม 

  มี (โปรดระบุรายละเอยีดแนบ)           ไมม ี
7. ความถี่ในการจัดทํา backtesting 

  ทุก 6 เดือน   ทุก 1 ป     ทุก 1.5  ป     ทุก 2 ป    
  อ่ืน ๆ (ระบุ)_____________________________ 

(4) การกําหนดสถานการณและการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test/ Scenario analysis)   

1. โปรดระบุวิธีการ ขั้นตอน สมมติฐาน รวมทั้งปจจัยทีใ่ชในการทํา stress test และกําหนด 
scenario ตาง ๆ แยกตามประเภทหลักทรพัยหรือแยกตามกลยุทธการลงทุน  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. มีการนําผล stress test/ scenario analysis ไปใชในการพิจารณาประกอบการลงทุนหรือไม 
อยางไร 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. มีแผนรองรับการดําเนนิธุรกิจภายใตสถานการณวิกฤตนั้น ๆ หรือไม โปรดระบุ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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3.1.2 ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) 

(1) บริษัทมีการพจิารณาอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) เพื่อคัดเลือกตราสารที่ลงทุนได        
โดยใชขอมูลจาก 

 external credit rating  (ระบุแหลงที่มาขอมูล)  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 internal credit rating   
1. บริษัทใชเครื่องมือและวิธีการใดในการวิเคราะหความเสี่ยงดาน credit risk ทั้งนี้ โปรดระบุ

ปจจัยหรือขอมูลที่ใชในการพิจารณาดวย 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. บริษัทมีการทดสอบความถูกตองของ model ดังกลาวหรือไม อยางไร  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
(2) บริษัทมีการกําหนดวงเงินลงทุนโดยพจิารณาปจจยัดังตอไปนี้หรือไม อยางไร 

  อันดับความนาเชื่อขั้นต่าํของตราสารที่สามารถลงทุนได (Minimum acceptable credit)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 การกระจกุตัวของเงนิลงทุนเมื่อพิจารณารวมทุกบัญช ีtrader   
 การกระจกุตัวในตราสาร ผูออกตราสาร หรือคูสัญญา  
 การกระจกุตัวในอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 การกระจกุตัวของเงนิลงทุนเมื่อพิจารณาแยกบัญช ีtrader   
 การกระจกุตัวในตราสาร ผูออกตราสาร หรือคูสัญญา  
 การกระจกุตัวในอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

_________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
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(3) กรณีบริษัทมกีารทําธุรกรรมตราสารอนุพันธนอกตลาด (OTC)  
  มีการประเมินมูลคาความเสี่ยงดานเครดิต (credit equivalent amount หรือ potential future 

credit exposure) ที่เกิดจากการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธกับคูสัญญา (counterparty) หรือไม 
ดวยวิธีการอยางไร  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

  มีการลดความเสี่ยงที่เกดิขึ้นอยางไร (เชน มีการกําหนดใหวาง margin)    
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

(4) บริษัทมีการนาํ credit equivalent amount หรือ potential future credit exposure ที่เกิดจาก 
การทําธุรกรรมตราสารอนุพันธไปรวมกับวงเงินการลงทุนหรือไม อยางไร 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 
3.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk)  

(1) บริษัทใชเครื่องมือใดในการวัดคาและติดตามสภาพคลองของการลงทุนในหลักทรัพย  
หรือตราสารอนุพันธ โปรดระบุรายละเอยีด (เชน turnover ratio, bid-ask spread เปนตน) 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

(2) บริษัทมีแผนงานเพื่อรองรับหากเกิดปญหาการขาดสภาพคลองหรือไม อยางไร 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 
3.1.4 รายละเอียดโดยยอของระบบบริหารความเสี่ยงสําหรับการทําธุรกรรมในประเทศ  

(หากมีรายละเอียดแตกตางไปจากประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรุงแกไขได) 

ประเภทบัญชี Market Risk Credit Risk Liquidity Risk 
Directional Trading  
System Trade    
Day Trading    
Short Term Trading    
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ประเภทบัญชี Market Risk Credit Risk Liquidity Risk 
Long Term Trading    
Commodities    
Corporate Bond Trading    
Government Bond Trading    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
Strategic Trading  
Option Trading    
Index Arbitrage    
Single Stock Arbitrage    
Pair Trading    
Commodities    
Corporate Bond Trading    
Government Bond Trading    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
Market Making 
DW-MM    
ETF-MM     
Futures&Options-MM    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
Product Issuing 
DW    
Structured Notes    
Options     
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
Product Hedging 
DW-Hedging    
Structured Notes-Hedging    
Options-Hedging    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
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3.1.5 รายละเอียดโดยยอของระบบบริหารความเสี่ยงสําหรับการทําธุรกรรมตางประเทศ  

(หากมีรายละเอียดแตกตางไปจากประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรุงแกไขได) 

ประเภทบัญชี Market Risk Credit Risk Liquidity Risk 
Directional Trading  
System Trade    
Day Trading    
Short Term Trading    
Long Term Trading    
Commodities    
Corporate Bond Trading    
Government Bond Trading    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
Strategic Trading  
Option Trading    
Index Arbitrage    
Single Stock Arbitrage    
Pair Trading    
Commodities    
Corporate Bond Trading    
Government Bond Trading    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    
 

3.1.6 วิธีที่บริษัทควบคุมดูแลใหเปนไปตามเกณฑหรือขอจํากดัการลงทุนทีบ่ริษัทกําหนดและการรายงาน
ผลการตรวจสอบ  

1) มีขั้นตอนในการควบคุมดูแลอยางไรและหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ รวมถึงความถี่ 
และการรายงานผลในการตรวจสอบ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2) กรณีที่มีการลงทุนเกินขอจํากัดที่ควบคุมไว ทางบริษัทดาํเนินการอยางไร 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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3) ในกรณีที่ตองการมีไวซ่ึงการลงทุนที่เกินขอจํากัด บริษัทมีขั้นตอนในการปฏิบัติอยางไร 
และตองไดรับความเหน็ชอบจากผูใดหรือไม  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 
3.1.7 บริษัทมีการวิเคราะหเกีย่วกบัอัตราสวนเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NC) ในกรณีลงทุน 

เต็มวงเงนิ ภายใตเงื่อนไขและสถานการณของการลงทุนที่แตกตางกันหรือไม  
  ใช (โปรดระบุเงื่อนไขและสถานการณ ผลลัพธที่ไดและแนวทางในการรองรับเหตุการณ

ดังกลาว) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 ไมใช  (โปรดระบุเหตุผล)  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3.2 ระบบปองกันและตรวจสอบการลงทุนเพือ่บริษัทหลักทรัพยโดยไมไดรับอนุญาต (unauthorized 
proprietary trading)  

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑในการปองกันและตรวจสอบการซื้อขายโดยไมไดรับอนุญาต
อยางไร  

  มีโครงสรางของสายการรายงาน (reporting line) และการติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนเหมาะสม   
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  นโยบายการกําหนดใหหยุดพักผอน (mandatory vacation policy)  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  มีการตรวจสอบธุรกรรมระหวางกันที่เกิดจากการซื้อขายของ trader   
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  มีการกําหนดลักษณะธุรกรรมสุมเสี่ยง (red flags) เพื่อการติดตามตรวจสอบอยางใกลชิด 
     

  มีการซื้อขายที่เกิน trading limit ที่ไดรับอนุมัติ     
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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  มีรูปแบบการแกไขหรือยกเลิกคําสั่งซือ้ขายที่ผิดปกติ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  ธุรกรรมที่การยืนยันคําสั่งซื้อขายและการชําระราคาไมเกิดขึน้ตามเวลาที่กําหนด 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  รายงานธรุกรรมคงคางกระทบยอด (unresolved reconciling items) และรายงานยืนยนั
คําสั่งซื้อขายที่ยังคงคาง (outstanding confirmation) ที่มีอายุคงคางยาวนานผิดปกติ        
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

  รายงานผลกําไรที่มีลักษณะผิดปกติ (เชน trader บางคนเคยมีผลกาํไรแบบ flat  
มาตลอด แตกลับมีผลตอบแทนที่พุงสูงผิดปกติในบางเดอืน)      
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  มีการขอผอนผันเกณฑการลงทุนและเกณฑการควบคุมอยางตอเนื่องหรือผิดปกต ิ  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  มีการสงคําสั่งซื้อขายในตราสารที่ trader ไมมีความเชี่ยวชาญ โดยมิไดรับอนุญาต         
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

  การกําหนดและยกเลิกสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ (system access) ในกรณีพนักงานโยกยาย 
ฝายงานและการตรวจสอบการลวงรูขอมูลการดูแลติดตามความเสี่ยงในกรณีที่พนักงาน 
ฝายบริหารความเสี่ยงยายฝายงานมาเปน trader  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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3.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบการลงทุนเพือ่บริษัทหลักทรัพย ในกรณีท่ีใชชดุคําสัง่คอมพิวเตอร 
ในการสงคาํสัง่หรือตัดสนิใจซื้อขาย (program trading)  
3.3.1 โปรดแสดงรายละเอียดของชุดคําสั่งคอมพิวเตอรที่บริษทัใชงาน โดยระบุถึงชื่อชุดคําสั่ง 
 วัตถุประสงคการใชงาน ลักษณะการทํางานและตวัอยางการทํางานของชุดคําสั่ง  
 (หากมีมากกวา 1 ชุดคําสั่ง สามารถระบุเพิ่มได) 

 

ชื่อชุดคําสัง่_______________________________________________________________ 
วัตถุประสงค  

_______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
 
ลักษณะการทํางาน 
_______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
ตัวอยางการทํางาน 

_______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 

3.3.2 ระบบบริหารความเสี่ยงในการใช program trading  
   มีระบบคดักรองคําสั่งซื้อขายเพื่อปองกันและตรวจสอบคําสั่งที่อาจสงผลกระทบ 
ตอสภาพปกตขิองตลาด (False market)  

  มีระบบปองกัน/ยกเลิกคําสั่งตามมาตรฐาน Order Screening System 
ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

  มีระบบตรวจสอบลักษณะคําสั่งซื้อขายที่อาจไมเหมาะสม ดังนี ้
 คําสั่งที่ราคา +/- X% จากราคาอางอิง (ราคาอางอิง เชน ราคาปดกอนหนา 
ราคาซื้อขายลาสุด เปนตน) 

 คําสั่งไลระดับราคาเปลีย่นแปลงทุกๆ +/- X% จากราคาอางอิง (ราคาอางอิง 
เชน ราคาของคําสั่งแรก ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย เปนตน)  

 คําสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพยหลายรายการในลักษณะเคาะซื้อ/ขาย หรือมีลักษณะ
กวาด bid/offer เพื่อใหราคาเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ (เชน เคาะซื้อ
หรือกวาด offer X คร้ังและทําใหราคาเพิม่ขึ้น X% เปนตน)  

 คําสั่งที่มีปริมาณมากกวา X% ของปริมาณการซื้อระหวางวัน หรือในอดีต   
 คําสั่งที่ซํ้ากันจํานวนมาก เชน X คําสั่งในชวงเวลา N วินาที  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................ 
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  มีระบบตรวจสอบเพื่อปองกันความผิดพลาดของระบบ เชน ความสอดคลองของหลักทรัพย  
ราคาและปริมาณ การสงคําสั่งซ้ํา คําสั่งที่มีรูปแบบขัดแยงกันเอง เปนตน 

  มีระบบทีส่ามารถหยุด/ยกเลิกคําสั่งทีถู่กสงโดย program trading ทั้งหมด 
  มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการเขียน ปรับปรุงและแกไขชุดคําสัง่ 
อยางเพียงพอเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใชงานชุดคําสั่ง และเขาใจ 
หลักเกณฑขอบังคับตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานกํากับดแูล เชน ตลาดหลักทรัพยและ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย   

  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 

 

สวนท่ี 4  :  การวัดผลการดาํเนินงานและการจายผลตอบแทนแก trader  

4.1 บริษัทใชเครื่องมือใดในการวัดประสิทธิภาพและความสามารถของ trader   

   วัดผลกําไรขาดทุน  
   วัดผลตอบแทนโดยวิธีปรับคาความเสี่ยง (risk adjusted return) โดยใช   

  Sharpe’s ratio     
  Treynor’s ratio    
  Jensen’s alpha 
  Modigliani risk-adjusted performance (M2) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ _________________________________ 
 

    พิจารณาอัตราสวนระหวางจํานวนวนัที่มีผลขาดทุนของ trader เทียบกับจํานวนวัน 
  ที่หนวยงานมผีลขาดทุนภายในระยะเวลาทีก่ําหนด (ระยะเวลาที่ใช เชน 1 ป ) 
    วิเคราะหที่มาความเสีย่งและผลตอบแทน (risk / return attribution analysis)   

1) วิเคราะหโดยจาํแนกตาม  
  sector allocation      security allocation  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________________________ 

2) Benchmark ที่ใช  
  SET Index       SET 50 Index  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ____________________________________ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ____________________________________ 
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4.2  หนวยงานที่ทําหนาทีว่ดัผลการดําเนนิงาน _______________________________ 

4.3  ความถี่ในการวัดผล ________________________________________________ 

4.4  ผลการดําเนินงานในอดตีสําหรับการทําธุรกรรมในประเทศ (หากมีรายละเอียดแตกตางไปจาก 
       ประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรุงแกไขได) 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภท/กําไรขาดทุน ป 25...... ป 25...... 
ปลาสุด (25........) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Directional Trading  

System Trade       
Day Trading       
Short Term Trading       
Long Term Trading       
Commodities       
Corporate Bond Trading       
Government Bond 
Trading 

      

อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
Strategic Trading  
Option Trading       
Index Arbitrage       
Single Stock Arbitrage       
Pair Trading       
Commodities       
Corporate Bond Trading       
Government Bond 
Trading 

      

อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
Market Making 

DW-MM       
ETF-MM        
Futures&Options-MM       
อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
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ประเภท/กําไรขาดทุน ป 25...... ป 25...... 
ปลาสุด (25........) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Product Issuing 

DW       
Structured Notes       
Options        
อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
Product Hedging 

DW-Hedging       
Structured Notes-Hedging       
Options-Hedging       
อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
 

4.5 ผลการดําเนินงานในอดตีสําหรับการทําธุรกรรมตางประเทศ (หากมีรายละเอียดแตกตางไปจาก
ประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรงุแกไขได) 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภท/กําไรขาดทุน ป 25...... ป 25...... 
ปลาสุด (25........) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Directional Trading  

System Trade       
Day Trading       
Short Term Trading       
Long Term Trading       
Commodities       
Corporate Bond Trading       
Government Bond 
Trading 

      

อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
Strategic Trading  
Option Trading       
Index Arbitrage       
Single Stock Arbitrage       
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ประเภท/กําไรขาดทุน ป 25...... ป 25...... 
ปลาสุด (25........) 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Pair Trading       
Commodities       
Corporate Bond Trading       
Government Bond 
Trading 

      

อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
 
4.6 ประเภทการจายผลตอบแทนแก trader ที่ทําธุรกรรมในประเทศ (หากมีรายละเอียดแตกตางไปจาก
ประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรงุแกไขได) 

 

ประเภทบัญชี 
ประเภทการจายผลตอบแทน 

Fix salary + Bonus Share profit & loss Share profit only 
อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)

Directional Trading 
System Trade     
Day Trading     
Short Term Trading     
Long Term Trading     
Commodities     
Corporate Bond Trading     

Government Bond Trading     

อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
Strategic Trading  
Option Trading     
Index Arbitrage     
Single Stock Arbitrage     
Pair Trading     
Commodities     
Corporate Bond Trading     
Government Bond Trading     

อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
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ประเภทบัญชี 
ประเภทการจายผลตอบแทน 

Fix salary + Bonus Share profit & loss Share profit only 
อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)

Market Making 
DW-MM     
ETF-MM      
Futures&Options-MM     
อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
Product Hedging 
DW-Hedging     
Structured Notes-Hedging     
Options-Hedging     
อื่น ๆ (โปรดระบุ)     

 
4.7 ประเภทการจายผลตอบแทนแก trader ที่ทําธุรกรรมตางประเทศ (หากมีรายละเอียดแตกตางไปจาก
ประเภทบัญชีดานลาง สามารถปรับปรงุแกไขได) 

ประเภทบัญชี 
ประเภทการจายผลตอบแทน 

Fix salary + Bonus Share profit & loss Share profit only 
อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)

Directional Trading 
System Trade     
Day Trading     
Short Term Trading     
Long Term Trading     
Commodities     
Corporate Bond Trading     

Government Bond Trading     

อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
Strategic Trading  
Option Trading     
Index Arbitrage     
Single Stock Arbitrage     
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ประเภทบัญชี 
ประเภทการจายผลตอบแทน 

Fix salary + Bonus Share profit & loss Share profit only 
อ่ืน ๆ  

(โปรดระบุ)
Pair Trading     
Commodities     
Corporate Bond Trading     
Government Bond Trading     
อื่น ๆ (โปรดระบุ)     
 

4.8  กรณีที่จายผลตอบแทนแบบ share profit &loss หรือ share profit  ใหตอบขอมูลตอไปนี้  

ประเภทบัญชี 
% การจายผลตอบแทน 

 (บริษัท : trader) 
Trader ตองรับผลขาดทุน

สะสม ดวยหรือไม 
รอบเวลาการจาย

การเรียกหลักประกัน 
เพื่อปองกันความเสียหาย  

     
     
 

สวนท่ี 5  :  การปองกันการลวงรูขอมูลภายใน (Chinese wall) และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

(conflict of interests)  

5.1 โปรดทําเครื่องหมาย (สามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทางที่บริษัทปฏิบัติในแตละเรื่องได) 
 

ใช ไมใช นโยบาย /หลักเกณฑ/แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
  มีการแบงแยกหนวยงานและบุคลากรที่ซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพยออกจากหนวยงานและบุคลากร

ของหนวยงานอื่นอยางชัดเจน (ใหแนบรายชื่อ trader และหัวหนา trader (ถามี) พรอมเลขที่บัญชี 
ท่ีรับผิดชอบ) 

  คณะกรรมการการลงทุนไมไดเปนผูตัดสินใจซื้อขายเพื่อบรษิัทหลักทรัพย  แตหากมีอํานาจดังกลาว  
โครงสรางคณะกรรมการการลงทุนไมไดประกอบดวยบุคคลมีอาจกอใหเกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน เชน บุคลากรจากฝาย IB  ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ฝายคาหลักทรัพยท่ีดูแล 
การซื้อขายของลูกคา 

  มีการจัดพื้นที่ trade เพื่อบริษัทหลักทรัพย ใหอยูในพื้นที่เปนสัดสวนตางหากจากหนวยงานอื่น 
โดยอยูในหอง trade เฉพาะเพื่อบริษัทหลักทรัพย 

  มีการใชรหัสในการเขา-ออกหองคาหลักทรพัย และหองคาอนุพันธ 
  Trader และหัวหนา trader เพื่อบริษัทหลักทรัพยไมมีสิทธิ์หรือสามารถเขาถึงขอมูลการซือ้ขายของ

ลูกคา ขอมูลงานดาน IB และขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพยท่ียังไมเผยแพรใหลูกคา 
 



Page 25 of 25 

ใช ไมใช นโยบาย /หลักเกณฑ/แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
  มีการข้ึน watch list / restricted list  และ research list ซึ่งตรวจสอบดูแลโดยหนวยงาน compliance  
  มีระเบียบ/หลักเกณฑกําหนดหามนําขอมูลภายในไปใชประโยชน และหามบัญชีบริษัทเอาเปรียบ

ลูกคา 
  มีระเบียบ/หลักเกณฑเกี่ยวกับการซื้อขายของพนักงาน 

เกณฑ ครอบคลุมถึงบุคคลใดบาง โปรดระบุ 
(  ) คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิตภิาวะ   
(  ) กรรมการที่ปฏิบัติงานในลักษณะ day to day   
(  ) อื่น ๆ ระบุ 

 
5.2 ในกรณีที่ระบุวาไมใช โปรดอธิบายเพิม่เติมวาบริษัททานมีมาตรการอื่นใดที่ใชทดแทน    
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

5.3 การควบคมุดูแลการสงคําสั่งซื้อขายหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบัญชีบริษัท 
 

ระเบียบ/หลักเกณฑที่บริษัทกําหนด มาตรการปองกันหรือตรวจสอบดูแลให
เปนไปตามระเบียบ/เกณฑของบริษัท 

ความถ่ีในการตรวจสอบ 

การสงคําสั่งท่ีไมเหมาะสมที่ SET กําหนด 
(  ) ลัดคิวและปดบังคําสั่ง 
(  ) ใส-ถอน 
(  ) จับคูกันเอง (matching /wash sale) 
(  ) ผลักดันราคา 
(  ) แตกยอยคําสั่งซื้อขาย 

  

การ front run ลูกคา   
การ churning    

 
 
สวนท่ี 6 : ผลการตรวจสอบของ compliance และ internal audit 

ใหแสดงวาในรอบ 1 ปที่ผานมามีการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย/อนุพันธในเรื่องใด 
และพบประเดน็หรือขอสังเกตอะไร และบริษัทดําเนนิการอยางไรตอประเด็นหรือขอสังเกตที่ตรวจพบ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 


