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ส่วนที่ 1 : บทน า 

โดยที่ Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) และ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลด้านตลาดทุนได้ออกมาตรฐานที่เรียกว่า Principles for Financial Market Infrastructures (“PFMI”) 1  
ในเดือนเมษายน 2555 เพื่อเป็น (1) มาตรฐานในการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงินที่ส าคัญของตลาดทุน (ซึ่งรวมถึงส านักหักบัญชีทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และ (2) มาตรฐานส าหรับ regulatorในการการออกเกณฑ์ก ากับดูแลด้วย  
ทั้งนี้ มาตรฐาน PFMI มุ่งหวังให้หน่วยงานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้างต้นมีระบบงานและการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมทั้งให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม ประกอบกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อระบบงานของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ส านักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความต่อเนื่อง 
ในการให้บริการผู้ร่วมตลาด  ส านกังานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชีทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย 

 

ส านักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจากศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
รวมทั้งได้เสนอหลักการดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ให้บริการ
ด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“คณะอนุกรรมการฯ”) พิจารณา ก่อนด าเนินการยกร่างประกาศ
ที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 ฉบับดังต่อไปนี้  

1.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็นส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

3.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็นส านักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

 

                                                        
1 PFMI ครอบคลุมการด าเนินงานของผูใ้หบ้ริการด้านหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือธุรกรรมทางการเงินอืน่  
ในด้าน (1) ระบบการช าระเงนิทีม่ีความส าคัญ (2) ระบบศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (central securities depository- CSD)  
(3) ระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (securities settlement system – SSS) (4) การเป็น central counterparty 
(CCP) และ (5) Trade repository  
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4.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ.   /25..  เร่ือง  ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

5.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สธ.   /25..  เร่ือง  ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของส านักหักบัญชี 

6. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.    /25..   
เร่ือง การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชีสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า  

 

เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความรัดกุมเหมาะสม และครอบคลุมมากขึ้น ส านักงานจึงได้
จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกของผู้ประกอบธุรกิจ ภาคธุรกิจและ 
บุคคลทั่วไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของร่างประกาศที่มีการปรับปรุงจากประกาศที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ส านักงานจึงได้แบ่งลักษณะการเขียนออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. หลักการที่เป็นตัวอักษรแบบตัวหนา (bold) หมายถึง หลักการใหม่ที่ก าหนดในร่าง
ประกาศนี ้

2. หลักการที่เป็นตัวอักษรปกติ หมายถึง หลักการที่มีอยู่แล้วในประกาศปัจจุบัน  
 

การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที ่ 8 มีนาคม 2559  ผู้ที่ประสงค์ 
จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อส านักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสาร 
หรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายก ากับตลาด 
ส าหรับการสอบถาม ดังนี้ 

1. ร่างประกาศฉบับที่ 1 คือ นายเจษฎา ปรมาภรณ์พิลาส โทรศัพท์ 0-2695-9540  
e-mail address: jesada@sec.or.th และนายจรัญ ใจชื่น โทรศัพท์ 0-2263-6074 e-mail address: 
jarun@sec.or.th  

2. ร่างประกาศฉบับที่ 2-6  คือ นางสาวจารุวรรณ เลี่ยวศรีสุข โทรศัพท์ 0-2263-6254  
e-mail address: jaruwan@sec.or.th และนางศรมน ชัยธนะกุลมงคล โทรศัพท์ 0-2695-9983 e-mail address: 
soramon@sec.or.th . 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายก ากับตลาด  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ชั้น 27 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900   

ทางโทรสาร :  0-2263-6445 
E-mail address : jesada@sec.or.th; jarun@sec.or.th; jaruwan@sec.or.th; soramon@sec.or.th 

mailto:jesada@sec.or.th
mailto:jarun@sec.or.th
mailto:jaruwan@sec.or.th
mailto:soramon@sec.or.th
mailto:jesada@sec.or.th
mailto:jarun@sec.or.th
mailto:jaruwan@sec.or.th
mailto:soramon@sec.or.th
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ส่วนที่ 2 : สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศ 
2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ

ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หมวด 1: หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการประกอบการ 
1. มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการประกอบการ 
2. มีระบบการช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยส านักหักบัญชีสัญญา 

ที่ด าเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาเองหรือโดยบุคคลอ่ืน   
3. มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเร่ืองความมั่นคง  

ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถรองรับปริมาณ 

การซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
(2)  มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (pre-trade 

information , post-trade information) เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง  

(3)  มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง 

(ก)  มีการบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique 
identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้ตรงตามความเป็นจริง
และเป็นปัจจุบัน  

(ข)  มีระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า 
แต่ละรายเพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว 

(ค)  มีระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาก าหนด  
(large trader) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว 

(ง)  มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่เป็นปัจจุบัน (real time) 

4.   มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและยับยั้งการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม  
โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  มีกฎเกณฑ์ที่ให้อ านาจศูนย์ซื้อขายสัญญาในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระท าเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้า 

(2)  มีข้อก าหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่
แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
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(3)  มีกฎเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระท าความผิดและการลงโทษสมาชิกกับ
หน่วยงานอื่นๆตามที่ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
สินค้า หรือตัวแปร 

 5. Co-location: กรณีท่ีศูนย์ซื้อขายสัญญาให้บริการให้เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
(server) แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลหรือค าสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว (co-location)  
หรือให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการซื้อขาย (market data feed) ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ และโอกาสในการใช้บริการ ตลอดจนเง่ือนไขการใช้บริการดังกล่าวแก่สมาชิก 
ทุกรายอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

6. มีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เร่ืองร้องเรียน: จัดให้มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจากการใช้บริการ 
ที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท 

(2)  จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท 

(3)  จัดใหม้ีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อ
พิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ  

(4)  จัดท ารายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท เฉพาะในกรณีท่ีมีข้อเท็จจริง
เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาทได้รับหรืออาจจะได้รับความเสียหายจากการ
ร้องเรียนหรือการมีข้อพิพาทนั้น ท้ังนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องมีบทสรุปสาระส าคัญของ 
ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท พร้อมทั้งผลการพิจารณาหรือการด าเนินการของศูนยซ์ื้อขายสัญญา 
ในแต่ละกรณีโดยให้ส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือน 

8. Outsource: ศูนย์ซื้อขายสัญญาอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้  
โดยต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และการใช้บริการ
นั้นไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ  ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ศูนย์ซื้อขาย
สัญญาต้องก าหนดอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  นโยบาย ขอบเขต และลักษณะงานท่ีจะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นการท่ัวไปหรือเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการ
ศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือคณะท างานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย 



6 

(2)  มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(3)  มาตรการตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ซื้อขาย
สัญญา   

ท้ังนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีศูนย์ซื้อขายสัญญาเป็นบริษัทท่ีตลาดหลักทรัพย์ 
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น และได้มอบหมาย  
ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทท่ีตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการภายนอก 

9. มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม  

10. มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการก ากับดูแลให้สมาชิก 
 และมีมาตรการด าเนินการต่อผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

11. เผยแพร่กฎเกณฑ์และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็น 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาให้แก่สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาทราบ 

12. มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ  
ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญา แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของสมาชิกและ
ลูกค้า  

13.  เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ศูนย์ซื้อขาย
สัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระท าความผิด และการ
ลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนหรือการท า 
ธุรกรรมกับสมาชิก  

หมวด 2: หลักการการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และการทดสอบและ
ติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 1: การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 

14. มีมาตรการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือรักษาไว้ซึ่งความ
พร้อมใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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(2)  แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
หรือเทียบเท่า และมีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนการท างานในรายละเอียดท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ  โดยในการจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ให้มีรายการดังต่อไปนี้  

(ก)  มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยก าหนดขอบเขตของกรณี
ฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนการด าเนินการและผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน 

(ข)   รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา   
(ค)  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ 

ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งผลกระทบที่อาจมี (business impact 
analysis) 

(ง)  ระยะเวลากู้คืนระบบงาน (recovery time objective) 
(จ)  ข้อมูลล่าสุดที่จะกู้คืนได้ (recovery point objective)  
(ฉ)  รายละเอียดของระบบงานส ารองและศูนย์ส ารอง 

15. จัดให้มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารเร่ือง
ดังกล่าวผ่านวิธีการท่ีเหมาะสม  

16. ด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(1)  ทดสอบแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(2)  ประเมินผลการทดสอบแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถ และมีความเป็นอิสระจากผู้จัดท าหรือผู้บริหารแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(3) รายงานผลการทดสอบ ต่อคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาและ

ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีการทดสอบเสร็จสิ้น 
17. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา

จนอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  

 
ส่วนที่ 2: การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการ 

ซื้อขายสัญญา 
18. ศูนย์ซื้อขายสัญญาด าเนินการดังต่อไปนี้   

(1)  ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง โดยผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
และมีความเป็นอิสระซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (internal auditor) หรือผู้ตรวจสอบภายนอก 
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(external auditor) ก็ได้ และส่งรายงานผลการทบทวน ติดตาม และตรวจสอบรายปีต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป 

(2)  ทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุกๆ 3 ปี และรายงานผลการทดสอบต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบนั้น  

ส่วนที่ 3: การรายงานความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา (material systems change report) 

19. ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทีม่ีนัยส าคัญต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา หรือระบบติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขาย  
(market surveillance) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป  

ส่วนที่ 4: การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัย (incident management) 

20. เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้น  
ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาจัดท าบันทึกสาเหตุ สภาพการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ดังกล่าว โดย “เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย”  หมายความว่า  

(1)  เหตุการณ์ท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ (system disruption and system degrade) 

(2)  เหตุการณ์ท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาไม่อาจ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาก าหนด (system non-compliance) 

(3)  เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาอันเกิดจากการบุกรุกของบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าท่ีท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร  
(system intrusion)  

21. ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องด าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
(1)  ก าหนดและด าเนินการตามแผนรองรับในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยท่ีได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
(2)  จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว (point 

of contact) และรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบและ
ด าเนินการต่อไป (escalation procedure) 

22. ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
ตามข้อ 20 (1) และ (3) ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ ดังต่อไปนี้ 
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(1)  รายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางวาจาหรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์   

(2)  รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
(investigation report) เมื่อเหตุการณ์นั้นได้รับการแก้ไขแล้ว  ท้ังนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือคณะท างานท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์น้ัน 

 รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วยค าอธิบายรายละเอียดของ
เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย การด าเนินการของศูนย์ซื้อขายสัญญาและ
สมาชิก สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา (root cause) ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั้นอีก  

23. ในกรณีท่ีศูนย์ซื้อขายสัญญาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์ 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามระยะเวลากู้คืนระบบงาน (recovery time 
objective) ท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งความคืบหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกหนึ่งชั่วโมงโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ จนกว่าจะ
สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ 

ส่วนที่ 5: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
24. ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาด าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1)  ก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับได้2ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือเทียบเท่าโดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

(2)  บันทึก จัดเก็บ และติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์จากหลักฐานการใช้งาน (log) รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO27001 
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หมวด 3: การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร 
25.  ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตามก าหนดเวลา

ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูล ระยะเวลา 

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ข้อมูลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า  
ข้อมูล large trader ข้อมูลติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและหลักฐานการตรวจสอบ  
การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีได้รับการแก้ไข 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หลักฐานการใช้งานรวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
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2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ

ประกอบการเป็นส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ก ำหนดหลักกำรส ำคัญในกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชีสัญญำ ในประเด็น

ดังต่อไปนี้ 
หมวด 1: การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดโครงสร้างองค์กร  
1. มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการท่ีดีเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีส่งเสริม 

ความมั่นคงและประสิทธิภาพของส านักหักบัญชีสัญญา และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและผู้ใช้บริการ 
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยเป็นการท่ัวไป ซึ่งระบุอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  นโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2)  มาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ  

ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส านักหักบัญชีสัญญาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดและต้องมี

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างอิสระ เป็นกลาง 
และมีความเป็นธรรม ตลอดจนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของส านักหักบัญชีสัญญา และความมั่นคง
ปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นส าคัญ และไม่มีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1)  เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการบริหารงานประจ า พนักงาน 
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งอื่นใดในส านักหักบัญชีสัญญา สมาชิกหรือองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญกับส านักหักบัญชีสัญญา 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการของส านักหักบัญชีสัญญา 
(3) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของส านักหักบัญชีอื่น 

4. มีระบบการควบคุมกิจการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบการตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 

5. มคีณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการในคณะกรรมการนี้ต้อง
แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง หรือ
การบริหารงานส านักหักบัญชีสัญญา  ท้ังนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้ความเห็นของตนได้
โดยอิสระ และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

6.  จัดให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบนโยบาย
ความเสี่ยง  ท้ังนี้ การจ่ายผลตอบแทนให้กับหน่วยงานดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ 
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หมวด 2: ลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ 
7. มีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการช าระหนี้ตามสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า โดยส านักหักบัญชีสัญญาต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในทันทีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่ส านักหักบัญชีสัญญา
ภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา และส านักหักบัญชีสัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับจะก าหนดเป็นอย่างอื่น รวมทั้ง
ต้องก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย 

8. มีระบบก ากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและความเสี่ยงโดยรวมของสมาชิก
โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน  
และระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ และมีมาตรการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
ส านักหักบัญชสีัญญา 

9. ในกรณีท่ีมีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ส านักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีข้อบังคับหรือข้อตกลงท่ีมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยต้องก าหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  หน้าท่ีและความรับผิดของส านักหักบัญชีสัญญากับสมาชิกและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(2)  กระบวนการรองรับการผิดนัดช าระหนี้ หรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า 

10. ในกรณีท่ีส านักหักบัญชีสัญญาลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ท้ัง
ในและต่างประเทศ ส านักหักบัญชีสัญญาต้องมีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
จากธนาคารพาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศ 
มีกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถช าระหนี้เมื่อทวงถาม และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลขององค์กรท่ีน่าเชื่อถือ  ท้ังนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัว 
ในธนาคารพาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินควร 

11.   การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ส านักหักบัญชีสัญญาจะ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนมิได้ ทั้งนี้ ส านักหักบัญชีสัญญาต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1)  จัดท าและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจาก
ของส านักหักบัญชีสัญญา โดยให้ด าเนินการแยกเป็นบัญชีของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งจัดท าและเก็บ
รักษาบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(2)  จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกให้มีความปลอดภัย มั่นคง 
และมีรายการและจ านวนตรงตามที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินตาม (1) 
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(3)  จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากทรัพย์สินของ 
ส านักหักบัญชีสัญญาในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก
โดยปราศจากเหตุสงสัย 

(4)  รายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกลา่วใหส้มาชิกทราบภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

12.  ในกรณีที่ส านักหักบัญชีสัญญาจัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกตาม
วิธีการดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพยส์ินตามข้อ 11 (3) แล้ว และมิให้ถือว่าเป็นการมอบหมายให้
ผู้อ่ืนดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวแทนตน  

(1)  ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทเงิน ให้จัดเก็บโดยฝากไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนตามกรอบการลงทุนที่ 
ส านักหักบัญชสีัญญาก าหนด 

(2)  ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์  ให้จัดเก็บโดยฝากไว้ 
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย  

(3)  ในกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น ให้แยกไว้ในลักษณะท่ีสามารถชี้เฉพาะได้ว่า
ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของสมาชิก หรือลูกค้าของสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย 

13. มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการก าหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องค านึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้สมัครเป็น
สมาชิกเป็นส าคัญ 

14. มีระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการก ากับดูแล 
ให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว และมีมาตรการด าเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ   

หมวด 3: การบริหารจัดการความเสี่ยง 
15. มีกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความ

เสี่ยงทุกด้าน โดยกรอบนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของส านักหักบัญชีสัญญา 
และก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งเพียงพอท่ีจะป้องกันและจัดการความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการทบทวนความเหมาะสมของ 
กรอบนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ า 

16. มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยง 
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  ท้ังนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย
ในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และค านวณจากงบการเงินปีล่าสุดโดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สิน 
ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ รวมท้ังจัดให้มีแผนด าเนินการเพิ่มเติมแหล่งเงินทุนท่ีชัดเจน 

17. จัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีท าให้ส านักหักบัญชีสัญญาไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อไปได้ โดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ (plan for 
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recovery or orderly wind-down) ซึ่งแผนดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ และต้องมี
รายละเอียดในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1)  การให้บริการหรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการช าระหนี้ตามสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าท่ีต้องแก้ไขเพื่อให้ส านักหักบัญชีสัญญากลับมาด าเนินการได้ตามปกติ 

(2)  เหตุการณ์และช่วงเวลาที่อาจท าให้ส านักหักบัญชีสัญญาต้องด าเนินการ
ตามแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ 

(3)  แนวทางหรือวิธีการท่ีใช้เพื่อกอบกู้กิจการ 
(4)  แนวทางหรือวิธีการในการจัดการสินทรัพย์และหน้ีสินของส านักหักบัญชี

สัญญา สมาชิก และลูกค้าในกรณีท่ีการกอบกู้กิจการไม่บรรลุผล 
หมวด 4: การบริหารจัดการกรณีท่ีมีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ 

ส านักหักบัญชีสัญญา 
18. ในกรณีท่ีสมาชิกของส านักหักบัญชีสัญญาให้บริการเกี่ยวกับการช าระหนี้ตาม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการแก่บุคคลท่ีเป็นลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง  
ส านักหักบัญชีสัญญาต้องควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นตาม
ความเสี่ยงในแต่ละกรณี 

19. ในกรณีท่ีส านักหักบัญชีสัญญาจะท าการเชื่อมโยงการให้บริการกับ 
ส านักหักบัญชีสัญญาอื่น ส านักหักบัญชีสัญญาต้องก าหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการดังกล่าวอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(1)  กฎหมายหรือกฎเกณฑ์รองรับการเชื่อมโยงการให้บริการและคุ้มครองการท า
ธุรกรรมของส านักหักบัญชีสัญญาท่ีแตกต่างกัน 

(2)  ขั้นตอนและวิธีการจัดการในกรณีท่ีมีการผิดนัดช าระหนี้ (default 
management) ท่ีสามารถบังคับใช้กับส านักหักบัญชีสัญญาอื่นท่ีเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกันได้ 

(3)  ประสิทธิภาพในการเรียกหรือบังคับหลักประกันได้ทันต่อเหตุการณ์ 
(4)  ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรองรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเชื่อมโยง

การให้บริการ 
หมวด 5: การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล 
20. เปิดเผยหรือเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการเป็นส านักหักบัญชีสัญญาอย่างเพียงพอเพื่อให้สมาชิก ลูกค้าของสมาชิก หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของส านักหักบัญชีสัญญาเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการ 
และต้องทบทวนปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจ าหรือทุกครั้งที่มี 
การเปลี่ยนแปลง  

21. จัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ รัดกุม และครบถ้วน โดยต้องสามารถรวบรวม ประมวลผลและเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
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ภายในระยะเวลาอันสมควร และการส ารองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถน าข้อมูลนั้นมา
ใช้ได้ 

22. มีระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจกับตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา ส านักหักบัญชี  
ส านักหักบัญชีสัญญา ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย 

23. เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ส านักหักบัญชี
สัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การช าระหนี้ สมาชิก การกระท าความผิด 
และการลงโทษสมาชิก  รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นส านักหักบัญชี
สัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญต่อการท าธุรกรรมกับสมาชิก  

หมวดอื่นๆ : การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และการทดสอบและ
ติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และการจัดการ 
ข้อร้องเรียน การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร 

ก ำหนดหลักกำรเช่นเดียวกับของศูนย์ซื้อขำยสัญญำ 
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2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการ

ประกอบการเป็นส านักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หลักการส าหรับส านักหักบัญชี  
ก ำหนดเช่นเดียวกับหลักกำรของส ำนักหักบัญชีสัญญำในร่ำงประกำศ 2.2 ยกเว้น

ข้อก ำหนดเฉพำะของกำรประกอบธุรกิจที่ก ำหนดเฉพำะส ำหรับด้ำนหลักทรัพย์ โดยก ำหนดเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

ส านักหักบัญชีต้องมีก าหนดระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการช าระราคาและ 
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ชัดเจนเพื่อให้การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยอย่างน้อยต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.  ประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งยอดสุทธิของการช าระราคาและ 
ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิก 
  2.  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์    
รวมทั้งก าหนดจุดเวลาเพื่อการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ถือว่าการโอนหลักทรัพย์เป็นท่ีสุด 
(finality of settlement) ในข้อบังคับอย่างชัดเจน  
  3.  ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการเมื่อสมาชิกมีการผิดนัดช าระราคาและ 
ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถจัดการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
โดยมีการเปิดเผยขั้นตอนและวิธีการด าเนินการดังกล่าวเป็นการท่ัวไป  รวมท้ังทดสอบร่วมกับสมาชิก
และผู้ร่วมตลาด และทบทวนขั้นตอนและวิธีด าเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด  (default procedure)  
อย่างน้อยปีละครั้ง 
  4.  ในกรณีท่ีมีการช าระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์ ส านักหักบัญชีต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  หากมีการช าระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งมากจนเกินไป 
  5.  มีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP (delivery versus payment)  

หลักการส าหรับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ก ำหนดเช่นเดียวกับหลักกำรของส ำนักหักบัญชีสัญญำในร่ำงประกำศ 2.2 ยกเว้นข้อก ำหนด

เฉพำะของกำรประกอบธุรกิจที่ก ำหนดส ำหรับส ำนักหักบัญชีสัญญำ โดยส่วนที่อนุโลมใช้มีรำยละเอียด 
ที่แตกต่ำงจำกส ำนักหักบัญชีสัญญำ ดังนี้ 

การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดโครงสร้างองค์กร 
1. ก าหนดให้มกีรรมการจ านวน 1 คน    
2. ไม่ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหาร

จัดการความเสี่ยง  
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การประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและความเสมอภาค 

ในการให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ต้องไม่มีข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัด ขัดขวางหรือลิดรอนสิทธิของผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือจ ากัด
การบริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(1)  หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจรับฝาก หรือบุคคลที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์อาจอนุญาตให้เป็นผู้ฝาก 

(2)  การให้บริการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ หรือบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการในงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(3)  อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับที่เกี่ยวกับการให้บริการในงาน 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(4)  การด าเนินการกับผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

4. ในการให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มี
ระบบงานดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (1)  ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และระบบงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน  
รวมทั้งสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 (2)  ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูล
เกี่ยวกับการรับฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการในงาน 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ระบบส ารองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ได้ 

(3)  ระบบการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ฝากหลักทรัพย์สามารถใช้
ตรวจสอบข้อมูลหลักทรัพย์คงเหลือประจ าวันในบัญชีฝากหลักทรัพย์และความถูกต้องในการท า
รายการของผู้ฝากหลักทรัพย์ 

(4)  ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ฝาก
หลักทรัพย์ 

5. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้เป็น  
ลายลักษณ์อักษรโดยต้องก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์อย่างชัดเจน 

6. การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝาก
หลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่
ประกอบการโดยตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 224 จะกระท าได้ต่อเมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นได้
รับค าร้องขอจากผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือเมื่อส านักหักบัญชีได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่าง
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สมาชิกที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน  ทั้งนี้ ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ด าเนินการโอนหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด และ
เมื่อมีการบันทึกบัญชีการโอนหลักทรัพย์ตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ให้การโอนหลักทรัพย์
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่เป็นการโอนหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ใน  
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด าเนินการโอนหลักทรัพย์เมื่อได้รับแจ้ง
ยืนยันการช าระราคาหลักทรัพย์จากส านักหักบัญชี และเมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกบัญชี   
การโอนหลักทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่สุด ( finality of settlement)  
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ 

7. ในกรณีท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพยล์งทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ท้ังในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
อื่นดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นมี
กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถช าระหนี้เมื่อทวงถาม และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลขององค์กรท่ีน่าเชื่อถือ และ  ท้ังนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัว
ในธนาคารพาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินควร
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2.4 ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สธ.   /25..  
เร่ือง  ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

1. จัดให้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการ ท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดจากสมาชิกไมส่ามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ (credit risk) 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการช าระหนี้และ
ส านักหักบัญชีสัญญา โดยแหล่งเงินทุนดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องมีความเสี่ยงต่ า 
และเพียงพอรองรับการผิดนัดของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99  

(1)  การผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก 1 รายท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุด 
(2)  การผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก 2 รายในกรณีท่ีส านักหักบัญชีสัญญาจัดให้มี

บริการเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงและมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือมีการเชื่อมโยงการท าธุรกรรมใน
หลายประเทศ  

โดยแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงอาจเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากสมาชิก 
ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและ
การช าระหนี้ หรือทรัพย์สินที่บริษัทใหญ่แบ่งแยกไว้ให้ส านักหักบัญชีสัญญาโดยอยู่ในรูปของ 
ข้อผูกพันที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย (explicit guarantee)  

ในกรณีท่ีเป็นแหล่งเงินทุนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ให้รวมถึงสินเชื่อ 
ท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ก็ได้ 

2. มีการประเมินความเพียงพอของมูลค่าแหล่งเงินทุนท่ีใช้รองรับความเสี่ยงดา้น
เครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นประจ าโดยอย่างน้อยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1)  ประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด (stress test) เป็นประจ าทุกวันโดยสถานการณ์
สมมุติ ค่าตัวแปรและสมมติฐานท่ีใช้ (scenario/parameter/assumption) เป็นไปตามแนวทาง 
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องครอบคลุมภาวะตลาดผันผวนสูงสุดที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และจัดส่งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. เป็นประจ าทุกเดือน
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

(2)  ประเมินค่าความผันผวนสูงสุดท่ีแหล่งเงินทุนสามารถรองรับได้ (reverse stress 
test) เป็นประจ าทุกไตรมาส และจัดส่งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.ภายใน  
15 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 

3.  มีการประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์สมมติ ตัวแปร และสมมุติฐาน  
ท่ีใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด เป็นประจ าทุกรายไตรมาส หรือเมื่อภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ และต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองดังกล่าว (full validation) อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 
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4. มีมาตรการและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพที่ใช้ในการติดตามและควบคุมมูลค่าคงค้าง
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและความเสี่ยงโดยรวมท่ีสมาชิกแต่ละรายมีต่อระบบการช าระ
หนี้ 
  5.   ในกรณีท่ีส านักหักบัญชีสัญญาก าหนดให้สมาชิกวางหลักประกันหรือทรัพย์สิน 
เพื่อรองรับความเสี่ยง ส านักหักบัญชีสัญญาต้องเปิดเผยแนวทางการวางหลักประกันและการใช้ 
แหล่งเงินทุนดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกในการวางหลักประกัน ตลอดจน
ความเสี่ยงท่ีส่งผลให้สมาชิกต้องวางหลักประกันหรือทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติม 
  6.   ส านักหักบัญชีสัญญาต้องจัดหาเงินทุนท่ีมีสภาพคล่องระหว่างวัน (intraday 
liquidity) อย่างเพียงพอเพื่อการติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

7.   จัดให้มีระบบและข้อก าหนดในการวางหรือเรียกหลักประกันจากสมาชิก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  การค านวณมูลค่าความเสี่ยงทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะของ
สมาชิกและลูกค้า โดยกรณีที่ราคามีความผันผวนมากต้องมีการเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intraday 
margining) และปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to market) 
นอกจากนี้ ต้องมีการค านวณและเรียกให้สมาชิกช าระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้เกิดการขาดทุนสะสม 

(2)  การเรียกเก็บหลักประกันจากสมาชิกโดยต้องไม่น าฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสมาชิกและลูกคา้หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกันมาหักกลบลบกัน 
(gross margining) 

(3)  การใช้แบบจ าลองของการวางหลักประกันเร่ิมต้น (initial margin model) 
และค่าตัวแปรท่ีสะท้อนค่าความเสี่ยงและก าหนดหลักประกันท่ีเพียงพอเพื่อรองรับฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นจากสมาชิกที่ผิดนัด ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 

(4)  การทดสอบความเพียงพอของมูลค่าหลักประกันท่ีเรียกเก็บและค่าเสียหาย
รายวันท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งและท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ  
ท่ีมีผลต่อมูลค่าหลักประกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

(5)  การทบทวนความถูกต้องของแบบจ าลองและตัวแปรอย่างเหมาะสมเพื่อให้
เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(6)  ก าหนดหลักประกันท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และราคาท่ีใช้ในการค านวณต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

(7)  ก าหนดให้สมาชิกวางหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ าในรูป
ของเงินสดหรือทรัพย์สินอ่ืน โดยในกรณีท่ีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ต้องค านึงถึงความเกี่ยวข้อง 
อย่างใกล้ชิดของสมาชิกผู้วางหลักประกันกับผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย  ท้ังนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ี
ส านักหักบัญชีสัญญาก าหนด  



21 

(8)  ก าหนดสัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละประเภท (concentration limit) ท่ีสมาชิก
สามารถน ามาวางเป็นหลักประกันกับส านักหักบัญชีสัญญาเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของหลักประกัน
และสามารถบังคับเอากับหลักประกันได้ภายในเวลาท่ีก าหนดในกรณีท่ีสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ 

(9)  ก าหนดวิธีการปรับมูลค่าหลักประกัน และใช้อัตราส่วนลดค่าความเสี่ยง 
(haircut) ท่ีค านึงถึงความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของหลักประกันซึ่งรองรับช่วงท่ีตลาดมีความผันผวน
สูงโดยต้องมีการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่าและอัตราส่วนลดค่าความเสี่ยงเป็นประจ า และมีการ
ทบทวนความถูกต้องของวิธีค านวณอัตราส่วนลดค่าความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(10)  ก าหนดวิธีการท่ีสามารถระบุและลดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการรับ
หลักประกันท่ีมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (cross border collateral) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
บังคับหลักประกันดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ 
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2.5 ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สธ.   /25..  

เร่ือง  ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักหักบัญชี 
 

หลักกำรก ำหนดเช่นเดียวกับประกำศ 2.4 ที่ใช้กับส ำนักหักบัญชีสัญญำ ยกเว้นในข้อ  ..  
ซึ่งก ำหนดดังนี้ 

7. จัดให้มีระบบและข้อก าหนดในการวางหรือเรียกหลักประกันจากสมาชิก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  การค านวณมูลค่าความเสี่ยงของสมาชิกแต่ละรายจากมูลค่าคงค้างช าระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์สุทธิเป็นประจ าทุกวันตามความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยต้องไม่น ามูลค่า 
คงค้างสุทธิของสมาชิกไปหักกลบกับของลูกค้า  

(2)  การเรียกเก็บหลักประกันจากสมาชิกแต่ละรายเพื่อให้เพียงพอรองรับ 
ความเสี่ยงท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นในระบบช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อมูลค่า 
ความเสี่ยงเกินกว่าระดับท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ของส านักหักบัญชี และหากราคาหลักทรัพย์ 
มีความผันผวนมาก ส านักหักบัญชีอาจเรียกหลักประกันมากกว่าวันละ 1 ครั้งก็ได้ 

(3)  การทบทวนความถูกต้องของแบบจ าลองและตัวแปรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ 
เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4)  ก าหนดหลักประกันท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะของหลักทรัพย์  
และราคาท่ีใช้ในการค านวณต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

(5)  ก าหนดให้สมาชิกวางหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ าในรูปของ
เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนโดยในกรณีท่ีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์ต้องค านึงถึงความเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดของสมาชิกผู้วางหลักประกันกับผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย  ท้ังนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ 
ส านักหักบัญชีก าหนด  

(6)  ก าหนดสัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละประเภท (concentration limit) ท่ีสมาชิก
สามารถน ามาวางเป็นหลักประกันกับส านักหักบัญชีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของหลักประกันและ
สามารถบังคับเอากับหลักประกันได้ภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีท่ีสมาชิกผิดนัดช าระหนี้  

(7)  ก าหนดวิธีการปรับมูลค่าหลักประกันและใช้อัตราส่วนลดค่าความเสี่ยง 
(haircut) ท่ีค านงึถึงความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของหลักประกันซึ่งรองรับช่วงท่ีตลาดมีความผันผวน
สูงโดยต้องมีการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่าและอัตราส่วนลดค่าความเสี่ยงเป็นประจ า และมีการทบทวน
ความถูกต้องของวิธีค านวณอัตราส่วนลดค่าความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(8)  ก าหนดวิธีการท่ีสามารถระบุและลดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการรับ
หลักประกันท่ีมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (cross border collateral) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
บังคับหลักประกันดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ 
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2.6 ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กธ.    /25..   

เร่ือง การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชีสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า 

ปรับเพิ่มทุนจดทะเบียนของผู้ขอใบอนุญาตเป็นส านักหักบัญชี เป็น 300 ล้านบาท   
(เดิมประกาศ กด.21/2552 เร่ืองการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนดไว้ที่ 100 ล้านบาท)



แบบส ารวจการรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง การแก้ไขร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
เพื่อให้รองรับมาตรฐานสากลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท/ องค์กร           

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ           

เบอร์โทรศัพท์     เบอร์โทรสาร      

e-mail address      

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

 บริษัทหลักทรัพย์ 
 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 บริษัทจัดการ 

 ธนาคารพาณิชย์ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)            

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็น 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

    

2. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็น 
ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
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3. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.   /25.. เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็น 
ส านักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
    

    

    

4. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.   /25.. เร่ือง  
ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

    

5. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.   /25.. เร่ือง  
ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักหักบัญชี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
   
    

    

6. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.    /25..  เร่ือง การออก
ใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
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7. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
    
     

    

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝ่ายก ากับตลาด 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ชั้น 27 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
หรือ โทรสาร 0-2263-6445 หรือ e-mail: jaruwan@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่  8 มีนาคม 2559 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

mailto:jaruwan@sec.or.th

