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ค ำอธิบำยประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมแบบ บ.ล. 4/1 
  

วิธีปฏิบัติ  
1.  ให้บริษัทค านวณและด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวัน  โดยต้องค านวณให้เสร็จภายในวันท าการถัดไป  
2.  ส าหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วง night session ตามที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน ได้ก าหนดเพิ่มเติมนั้น ให้ถือว่าเป็นการซื้อขาย 
ที่เกิดขึ้นในวันท าการถัดไป  
3.  ให้บริษัทจัดท าแบบรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของส านักงานใหญ่รวมสาขา (ถ้ามี)  โดยแสดงยอดคงค้างของแต่ละรายการในแบบรายงานเป็นหน่วยบาท  
 เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้ปัดเป็นหน่ึงบาท  และใส่เคร่ืองหมายจุลภาค "," หลังหลักพันและหลักล้าน  พร้อมทั้งยื่นแบบรายงานดังกล่าวจ านวน 1 ชุด   
 ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดังน้ี  

  
ข้อมูลของวันที่ต้องยื่นแบบรายงาน ก าหนดส่งแบบต่อส านักงาน 

กรณีปกต ิ :  สิ้นวันท าการสุดท้ายของเดือนเป็นประจ าทุก ๆ เดือน      ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
    
กรณี NCR เข้าใกล้ขั้นต่ าที่ส านักงานก าหนด  :  สิ้นวันเป็นรายวันติดต่อกันในกรณีที่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานตามประกาศ  
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ว่าด้วยการค านวณและการรายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ     
โดยให้รายงาน   
       ตั้งแต่  :  วันที่บริษัทเร่ิมมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราส่วนตามข้อดังกล่าว      ภายใน 1 วันท าการถัดจากวันที่จัดท ารายงาน 
       จนถึง  :  วันที่บริษัทเร่ิมมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากกว่าอัตราส่วนตามข้อดังกล่าวเป็นเวลา 2 วันท าการติดต่อกัน  
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ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1               
 

รำยกำร ค ำอธิบำย 
ส่วนสรุป 
ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.  ประเภทธุรกิจ 

 
 
ให้บริษัทเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้ 
  (ก) หลักทรัพย์ : ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจตามประเภทที่มีหน้าที่ด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
  (ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว 
  (ค) หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั้ง (ก) และ (ข) 

2.  การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า หมายถึง บริษัทที่รับดูแลรักษาทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าไม่ว่าเพื่อประโยชน์ด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ 
หรือเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายหรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใด  

3.  การลงทุนเพื่อบริษัท หมายถึง บริษัทที่มีการลงทุนในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  - การลงทุนระยะสั้นโดยมีเจตนาเพื่อการขายต่อหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือความแตกต่างของราคา (short term speculation)  
  - การมีสถานะซื้อขายพร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ (non-directional trading)  
  - การลงทุนที่เกิดจากธุรกรรมการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market making)  
  - การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product hedging)  

4.  ภาระความรับผิดชอบ 
ต่อระบบช าระราคา 

หมายถึง บริษัทที่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นสมาชิกส านักหักบัญชี 
(clearing member)  

5.  วิธีการค านวณค่าความเสี่ยง 
 
 
 
 

ให้บริษัทเลือกใช้วิธีการค านวณค่าความเสี่ยงประเภท position risk ของเงินลงทุนตามวิธี Fixed-haircut approach หรือ Standardized approach 
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
ข้อมูลสรุปการด ารงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิ 

 

6.  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ   เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในส่วนที่ 1 ข้อ 23  

7.  อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวางเป็นประกัน 

  อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางประกันในส่วนที่ 1 ข้อ 27 

8.  มูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็น
หนี้สินรวม 

  เงินกู้ยืม หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทุกประเภทที่ก าหนดสิทธิของเจ้าหนี้ไว้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป โดยหนี้สินดังกล่าวต้องไม่มีประกันและไม่มี
เงื่อนไขให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้มีการช าระหนี้ก่อนก าหนด (put option)  เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่ามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และส่วนที่
ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

9.  สัญญาเช่าทางการเงินที่ไม่นับเป็น
หนี้สินรวม 

  สัญญาเช่าทางการเงินที่ให้สิทธิผู้เช่าในการซื้อทรัพย์สินที่เช่า (financing lease) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้เช่าสามารถบอกเลิกการเช่าก่อน
ก าหนดได้โดยไม่ต้องซื้อทรัพย์สินนั้นไป ยกเว้นส่วนที่เป็นเบี้ยปรับที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

10.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  ส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบรายงานฐานะการเงิน (บ.ล. 2) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ส านักงานล่าสุดตามระยะเวลาที่ก าหนด บวก หรือ หักด้วย 
 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน   

11. อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่
นับเป็นหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

  อัตราส่วนมูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค านวณได้จากมูลค่าหนี้สินด้อยสิทธิ ตามข้อ 8 หารด้วยส่วน
ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 10 
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
ส่วนที่ 1  :  เงินกองทุนสภาพคล่อง  

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ธนบัตร  และเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่  เงินฝากธนาคารทุกประเภท  บัตรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit : NCD) ที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน และรวมถึงตราสารสั่งจ่ายใด ๆ ที่น าฝากธนาคารเพื่อเรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหว่างธนาคาร
ซึ่งเรียกเก็บได้ภายในวันท าการถัดไป  ทั้งนี้ ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะอยู่ในบัญชีของบริษัท หรือบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า (segregated account) 
ตามประกาศว่าด้วย การแยกบัญชีเงินของลูกค้า 
การค านวณรายการที่ 1 ในส่วนที่เป็นเงินฝาก  ให้ใช้ยอดเงินฝากในบัญชี  โดยไม่ต้องค านวณดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายวัน   

2.  ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 
    ที่ออก/อาวัลโดยสถาบันการเงิน หรือ 
     ออก/อาวัลโดยองค์กรภาครัฐ 
 
 
 
 

  ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่ออก/อาวัลโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือออก/อาวัล 
โดยองค์กรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลค้ าประกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วของบริษัท หรือตั๋วของบริษัทเพื่อลูกค้า (segregated account)  
ตามประกาศว่าด้วยการแยกบัญชีเงินของลูกค้า  
สถาบันการเงินทั่วไป/องค์กรภาครัฐ หมายถึง สถาบันการเงินที่เปิดด าเนินการได้ตามปกติ องค์กรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยตั๋วจะต้องมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 
กรณีที่บริษัทฝากเงินหรือมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารที่มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง ให้บริษัทค านวณค่าความเสี่ยงเช่นเดียวกับกรณี 
เงินลงทุนในส่วนที่ 3 

3.  หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน 
 

  หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน  ให้ค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ  โดยเปรียบเทียบระหว่าง "ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน"  
กับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" ของคู่สัญญาแต่ละราย ดังนี้ 

     ก.  ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน 
 

ราคาซื้อ บวกด้วย ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่รายงาน 
ดอกเบี้ยค้างรับ = ราคาซื้อ x อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา x ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ซื้อถึงวันที่รายงาน / 365 วัน 

     ข.  หลักประกัน มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่รายงานของหลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อไว้โดยมีสัญญาจะขายคืน   
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
     ค.  ค่าความเสี่ยง 
 
 

ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน = หลักประกัน x อัตราความเสี่ยงของหลักประกันประเภทนั้น  (ให้ค านวณตามวิธี fixed-haircut approach  
ที่ก าหนดในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน) 
"หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"  หมายถึง  หลักประกนั (ข)  หักด้วย  ค่าความเสี่ยง (ค) 

      3.1  หลักประกันหลังหักค่า 
ความเสี่ยงคุ้มหนี้ 

หมายถึง  คู่สัญญารายที่ "ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน" ต่ ากว่าหรือเท่ากับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"  โดยในช่อง  ก. ข.  และ ค.   
ให้ใช้ผลรวมของราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน หลักประกัน  และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของคู่สัญญาทุกรายที่หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง 
คุ้มหนี้และในช่อง 3.1  ให้ใช้ "ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน" ตามช่อง ก.  เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

           3.2  หลักประกันหลังหักค่า 
ความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ 

หมายถึง  คู่สัญญารายที่ "ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน" มากกว่า "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"  โดยในช่อง ก. ข. และ ค.  ให้ใช้ผลรวมของ   
 ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน  หลักประกัน  และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของคู่สัญญาทุกรายที่หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้  และ 
 ในช่อง 3.2  ให้ใช้ "มูลค่าหลักประกัน" ตามช่อง ข.  หักด้วย  "ค่าความเสี่ยง"  ตามช่อง ค.  เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

4.  เงินลงทุน  (จากส่วนที่ 3)   หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้  ทั้งนี้ 
 รวมถึงการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออก/อาวัลโดยสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ซื้อโดยมี  
 สัญญาจะขายคืน  ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในข้อ 2 และ ข้อ 3 ของส่วนที่ 1 ตามล าดับ)  โดย 
             ในช่อง ก. ของส่วนที่ 1  ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้จากแบบการค านวณรายละเอียดเงินลงทุนในส่วนที่ 3 หน้า 2  ในบรรทัด 
รวม สินทรัพย์สภาพคล่อง   
             ในช่อง ค. ของส่วนที่ 1  ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้จากส่วนที่ 3 หน้า 4  ในบรรทัด  รวม ค่าความเสี่ยง   
             ในช่อง 4  ของส่วนที่ 1  ให้ค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิโดยใช้ “มูลค่าเงินลงทุน” ตามช่อง ก. หักด้วย “ค่าความเสี่ยง” ตามช่อง ค. 

 5.  ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่ง 
 

  ลูกหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจนายหน้า ค้าหลักทรัพย์ 

      5.1  ลูกหนี้บัญชีเงินสด 
 

 บัญชีของลูกหนี้ที่สั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  โดยไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี  ประนอมหนี้  หรือผ่อนช าระ   

             5.1.1  ลูกหนี้ยังไม่พ้นก าหนด
ช าระ 

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเรียกช าระเงิน  ซึ่งยังไม่พ้นก าหนดระยะช าระเงินภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญาก าหนด  
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                       ก.  มูลหนี ้  ยอดเงินค้างช าระของลูกหนี้  ในบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย 

             ก1. ลูกหนี้บัญชี cash account 
             ก2. ลูกหนี้บัญชี cash balance 
ให้ค านวณโดยใช้ผลรวมของยอดสุทธิของลูกค้าทุกรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้  แยกตามประเภทบัญชี (ถ้าลูกค้ารายใดมียอดดุลสุทธิเจ้าหนี้  
ให้แสดงเป็นหนี้สินในรายการเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่ 2 ข้อ 3 : เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ตามค าสั่ง (บัญชีเงินสด)) 

                       ค.  ค่าความเสี่ยง  ค านวณค่าความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 1.2 ของมูลหนี้ลูกหนี้บัญชี cash account  ในช่อง  ก1.  หรือในกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันลูกหนี้  
เป็นสถาบันการเงิน บริษัทสามารถใช้ค่าความเสี่ยงตาม credit rating ของลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันแทนได้ โดยคิดค่าความเสี่ยงเทียบเคียงตาม
ตารางที่ 7 ในส่วนที่ 3  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ในบัญชี cash account ได้วางเงินประกันไว้เต็มจ านวนแล้ว ให้บริษัทสามารถเลือกคิดค่าความเสี่ยง
เท่ากับร้อยละ 0 เฉพาะลูกหนี้รายนั้นๆ ได้ (ไม่คิดค่าความเสี่ยงส าหรับลูกหนี้บัญชี cash balance) 
ให้ค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในช่อง 5.1.1  โดยน า "มูลหนี้" ตามช่อง ก1. + ก2.  หักด้วย  "ค่าความเสี่ยง" ตามช่อง ค. 

             5.1.2  ลูกหนี้พ้นก าหนดช าระ
ภายใน 30 วัน 
 

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งที่ไม่สามารถช าระเงินได้ตามก าหนด แต่พ้นก าหนดเวลาที่ต้องช าระไม่เกิน 30 วัน  (เช่น เกิน T+2 แต่อยู่ภายใน  
T + 2 + 30 ส าหรับการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์) ให้ค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ โดยเปรียบเทียบระหว่าง  
 "มูลหนี้" กับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" ของลูกหนี้แต่ละราย  ดังนี้ 

                       ก.  มูลหนี ้  ยอดเงินค้างช าระของลูกหนี้  บวกด้วย  ดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี (ถ้ามี) (ไม่ต้องค านวณดอกเบี้ยค้างรับทุกวัน  แต่ใช้ยอดที่ตั้งค้างรับไว้แล้ว) 
                       ข.  หลักประกัน  มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ของลูกค้า  ซึ่งได้แก่ 

- หลักทรัพย์ตามค าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งยังมิได้ช าระค่าซื้อให้บริษัท 
- ทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ามาวางเป็นประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดกับบริษัท 
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                        ค.  ค่าความเสี่ยง  ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน =  หลักประกัน  x  อัตราค่าความเสี่ยงของหลักประกันนั้น 

 การค านวณมูลค่าหลักประกัน  และค่าความเสี่ยงของหลักประกันประเภทต่าง ๆ ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
- เงินสด  :  ค านวณมูลค่าโดยใช้จ านวนเงินที่ลูกค้าน ามาวาง บวก ดอกเบี้ยค้างรับตามบัญชี (ถ้ามี) และค่าความเสี่ยงเท่ากับ 0% 
- L/C  หรือ  หนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ :  ค านวณมูลค่าโดยใช้วงเงินที่ได้รับการค้ าประกัน และค่าความเสี่ยงเท่ากับ 0% 
- P/N  NCD  B/E ที่ออกโดยสถาบันการเงิน : ค านวณเหมือนข้อ 2 ต๋ัวสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่ออก/อาวัลโดยสถาบันการเงิน 
- หลักประกันอื่นตามประเภทของเงินลงทุน  ให้ค านวณมูลค่าและค่าความเสี่ยงของหลักประกันนั้นตามวิธี fixed-haircut approach    

ที่ก าหนดในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 
- กรณีหลักประกันเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบด้วยว่า (1) บริษัทมีหลักประกันกระจุกตัวในหุ้นใดหุ้นหน่ึง

หรือไม่ (2) หุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้สมาชิกก าหนดให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์โดยวางเงินสดไว้ล่วงหน้า 
เต็มจ านวนก่อนการซื้อ (cash balance) หรือไม่  
หากหุ้นที่เป็นหลักประกันดังกล่าวเข้าข่ายตาม (1) หรือ (2) ให้ค านวณค่าความเสี่ยงในอัตรา 1.5 เท่า ของอัตราปกติที่ก าหนด  หรือ 

  หากเข้าข่ายตาม (1) และ (2) ให้ค านวณค่าความเสี่ยงในอัตรา 2 เท่า ของอัตราปกติที่ก าหนด  แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นนั้น  
           ทั้งนี้  การนับหลักประกันกระจุกตัว คือ การมีจ านวนหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้ของลูกค้าทุกรายรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นนั้น (ตรวจสอบได้จากระบบ SIM ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)  
ทั้งนี้ ในการนับหลักประกันว่าเกินร้อยละ 5 หรือไม่ ให้นับรวมหลักประกันของลูกหนี้ทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีมาร์จิ้นรวมกัน   
“หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง”  หมายถึง  “หลักประกัน”  ตามช่อง ข.  หักด้วย  “ค่าความเสี่ยง” ของหลักประกันตามช่อง ค. 

              5.1.2.1  หลักประกันหลังหักค่า
ความเสี่ยงคุ้มหนี้ 

หมายถึง  ลูกค้ารายที่ "มูลหนี"้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" โดยในช่อง  ก.  ข.  และ ค.  ให้ใช้ผลรวมของมูลหนี้ 
หลักประกัน  และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของลูกค้าทุกรายที่หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ และในช่อง 5.1.2.1   
 ให้ใช้ "มูลหนี้" ในช่อง  ก.  เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

              5.1.2.2  หลักประกันหลังหักค่า
ความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ 

หมายถึง  ลูกค้ารายที่ "มูลหนี้"  มากกว่า "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"   โดยในช่อง  ก.  ข.  และ ค.  ให้ใช้ผลรวมของ มูลหนี้  หลักประกัน   
และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของลูกค้าทุกรายที่หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้   และในช่อง 5.1.2.2  ให้ใช้ "หลักประกัน"  
ตามช่อง  ข.  หักด้วย "ค่าความเสี่ยง" ตามช่อง  ค.  เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 
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                  5.1.3  ลูกหนีพ้้นก าหนด
ช าระ มากกว่า 30 วัน 

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งที่ไม่ช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์  และพ้นก าหนดช าระเงินเกินกว่า 30 วัน  (เช่น เกินกว่า T + 2 + 30) ให้แสดง  
มูลหนี้ในช่อง ก. และหลักประกันในช่อง ข.  โดยใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 5.1.2  แต่ไม่ให้คิดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 

     5.2  ลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าทั่วไปที่บันทึกในบัญชีมาร์จิ้น (margin account) ระบบ credit balance  
รวมถึงลูกหนี้ในลักษณะดังกล่าวที่ได้โอนมาจากบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน (refinancing)  แต่ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องบังคับคดี  
ประนอมหนี้  หรือผ่อนช าระ (ยกเว้นกรณีการผ่อนช าระของลูกหนี้สินเชื่อประเภท ESOP ที่ยังไม่มีปัญหาการผ่อนช าระ และ บริษัทสามารถ
บังคับขายหุ้นที่เป็นหลักประกันในกรณีที่หลักประกันมีการเสื่อมค่าลง รวมทั้งสามารถเรียกให้ช าระหนี้คืนก่อนก าหนดได้)  ให้ค านวณโดย
เปรียบเทียบระหว่าง "มูลหนี้" กับ"หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" ของลูกค้าแต่ละราย” 

             ก.  มูลหนี ้  ยอดหน้ีคงค้างของลูกหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น  ซึ่งประกอบด้วย 
1. การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ให้ใช้จ านวนเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ณ วันที่รายงาน 
2. การให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั่วไป  ให้ค านวณมูลหนี้โดยใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ณ วันที่รายงาน 

             ข.  หลักประกัน  มูลค่าหลักประกันที่เป็นประกันการช าระหนี้ได้ตามกฎหมายในบัญชีมาร์จ้ินของลูกค้า   ทั้งนี้ เฉพาะหลักประกันประเภทที่สามารถน ามา
ค านวณในบัญชีมาร์จิ้นได้  ตามประกาศส านักงานว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่
ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต การค านวณมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกับ ข้อ 5.1.2 

            ค.  ค่าความเสี่ยง  ประกอบด้วย  ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน  บวกด้วย  ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ดังนี้ 
       1.  ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน  เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากหลักประกันที่ลูกค้าน ามาวางเป็นประกัน  อาจมีมูลค่าลดลงจากมูลค่า 
 ณ วันที่รายงาน  ให้ค านวณค่าความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ ข้อ 5.1.2 ซึ่งรวมถึงการพิจารณากระจุกตัวของหลักประกัน และเป็นหุ้นที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้สมาชิกก าหนดให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์โดยวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจ านวนก่อนการซื้อ (cash balance) ด้วย  
        2.  ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หนี้ของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นเน่ืองจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมเพื่อ 
 ขายชอร์ตมีมูลค่าสูงขึ้นจากมูลค่า ณ วันที่รายงาน  โดยให้ค านวณค่าความเสี่ยง =  มูลค่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืม  x  อัตราค่าความเสี่ยงของ 
 หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมนั้น  ทั้งนี้ อัตราค่าความเสี่ยงดังกล่าว  ให้ใช้อัตราเดียวกับข้อ 5.1.2 
 "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"  หมายถึง  "หลักประกัน" ตามช่อง ข.   หักด้วย  "ค่าความเสี่ยง" ตามช่อง ค1. + ค2. 
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
           5.2.1  หลักประกันหลังหัก 
ค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ 

 หมายถึง  ลูกหนี้รายที่มี "มูลหนี้" ต่ ากว่าหรือเท่ากับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" โดยในช่อง  ก1.  ก2.  ข.  ค1.  และ ค2.   
 ให้ใช้ผลรวมของมูลหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  มูลหนี้หลักทรัพย์ที่ให้ยืม(ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น)  หลักประกัน  ค่าความเสี่ยง 
 ของหลักประกัน  และค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ตามล าดับ  ของลูกค้าทุกรายที่มีหลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้  และ 
 ในช่อง 5.2.1  ให้ใช้ "มูลหนี้" ตามช่อง ก1. + ก2. เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

            5.2.2  หลักประกันหลังหักค่า
ความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ 

 หมายถึง  ลูกหนี้รายที่มี "มูลหนี้" มากกว่า "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง"  โดยในช่อง  ก1. ก2. ข.  ค1.  และ ค2.  ให้ใช้ 
 ผลรวมของมูลหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  มูลหนี้หลักทรัพย์ที่ให้ยืม(ราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น)  หลักประกัน  ค่าความเสี่ยงของ 
 หลักประกัน  และค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ตามล าดับ  ของลูกค้าทุกรายที่มีหลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้  และ 
 ในช่อง 5.2.2  ให้ใช้  "หลักประกัน" ตามช่อง ข.  หักด้วย  "ค่าความเสี่ยง" ตามช่อง  ค1. + ค2.  เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 

6. ลูกหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์   ลูกหนี้ที่เกิดจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

     6.1  ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์  ลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์จากบริษัท  ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่ได้มีการรายงานไว้แล้วในส่วนของลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้นตามข้อ 5.2 และกรณีที่ลูกค้านั้น      
ไม่ส่งมอบ หลักทรัพย์คืนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา  ซึ่งให้รายงานในข้อ 11 : ลูกหนี้อ่ืน  

              ก.  มูลหนี้  มูลหนี้ที่เกิดจากการให้ยืมหลักทรัพย์  ซึ่งค านวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาด ณ วันที่รายงาน  หรือถ้าไม่มีให้ใช้ราคาอื่น 
 ที่เหมาะสม 

              ข.  หลักประกัน  หลักประกันที่ลูกค้าน ามาวางเป็นประกันในการยืมหลักทรัพย์  ทั้งนี้  เฉพาะหลักประกันประเภทที่ผู้ประกันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 อาจรับเป็นหลักประกันได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับการค านวณมูลค่าหลักประกัน 
 ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับ ข้อ 5.1.2  โดยถ้าเงินสดที่ลูกค้าน ามาวางเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  ให้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
 ที่สามารถอ้างอิงได้ ณ วันที่รายงาน 

               ค.  ค่าความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน  ให้ค านวณเช่นเดียวกับ ข้อ 5.2 
2. ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ให้คิดค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหลักทรัพย์นั้น 

    6.2  ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน 
 

 

 เป็นลูกหนีท้ี่เกิดจากบริษัทได้โอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการยืมหลักทรัพย์   
 ให้ค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิโดยเปรียบเทียบระหว่าง "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงของหลักประกัน" กับ "ร้อยละ 120 ของ 
 หลักทรัพย์ยืม" ของคู่สัญญาแต่ละราย ดังนี้ 
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
              ก.  หลักทรัพย์ที่ยืม 
 

มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทยืม  โดยค านวณตามราคาตลาด ณ วันที่รายงาน  หรือถ้าไม่มีให้ใช้ราคาอื่นที่เหมาะสม  

              ข.  หลักประกัน มูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ให้ยืมเพื่อเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (ไม่รวมทรัพย์สินที่บริษัทยังมีกรรมสิทธิ์ 
แต่น าไปจ าน าไว้กับผู้ให้ยืม  หรือ  L/C, L/G ที่บริษัทขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ให้ยืม) ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็น "หลักประกัน" ดังกล่าว 
ให้ค านวณมูลค่าเช่นเดียวกับ "หลักประกัน" ตามข้อ 5.1.2  

              ค.  ค่าความเสี่ยง 
 

ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน  ให้ค านวณโดยใช้อัตราเช่นเดียวกับที่ก าหนดตาม ข้อ 5.1.2  

       6.2.1  กรณีปกติ 
 
 

หมายถึง  กรณีที่หลักประกันที่บริษัทวางไว้กับคู่สัญญามีมูลค่าหลังหักค่าความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม  ทั้งนี้ ในช่อง 
ก.  ข. และ ค.  ให้แสดงยอดผลรวมของหลักทรัพย์ที่ยืม  หลักประกัน  และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของคู่สัญญาทุกรายที่เข้า "กรณีปกติ"  
ดังกล่าว  และให้ใช้มูลค่าหลกัประกันตามช่อง ข. เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในช่อง 6.2.1 

       6.2.2  กรณีวางหลักประกันไว้เกิน หมายถึง  กรณีที่หลักประกันที่บริษัทวางไว้กับคู่สัญญามีมูลค่าหลังหักค่าความเสี่ยงเกินร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม  ทั้งนี้ ในช่อง ก. 
ข. และ ค.  ให้แสดงยอดผลรวมของหลักทรัพย์ที่ยืม  หลักประกัน  และค่าความเสี่ยง  ตามล าดับ  ของคู่สัญญาทุกรายที่เข้ากรณี  
“วางหลักประกันไว้เกิน" ดังกล่าว และให้นับเฉพาะมูลค่าหลักประกันส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม บวกด้วย  
 ค่าความเสี่ยงของหลักประกัน เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ  (สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในช่อง 6.2.2  เท่ากับ 120% ของหลักทรัพย์ที่ยืม 
 ตามช่อง ก. บวกด้วย ค่าความเสี่ยงของหลักประกันตามช่อง ค.) 

7. ลูกหนี้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    ก. มูลหนี ้

  เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ผลรวมระหว่าง      
        1. มูลหนี้ที่เกิดจากการล้างฐานะ  หมายถึง ผลรวมของมูลหนี้ของลูกค้าแต่ละรายที่เกิดจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
แล้วเงินหรือทรัพย์สินที่คงเหลือในบัญชี(cash balance) ไม่เพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณี
ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน)  
        2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน  หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญา
ของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา ทั้งนี้ให้นับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกค้าสถาบันดังกล่าวยังไม่ได้น าเงินหรือทรัพย์สิน 
มาวางเป็นประกันเร่ิมต้น (initial margin) 
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
     ข. ค่าความเสี่ยง 
 
 

ค่าความเสี่ยง =  อัตราค่าความเสี่ยง * มูลหนี้ 
1. ในกรณีของการบังคับล้างสัญญา ตามข้อ 7 ก. ข้อ 1 ให้ค านวณค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 100 ของผลรวมของมูลหนี้ 
2. ในกรณีตามข้อ 7 ก. ข้อ 2 ให้คิดอัตราค่าความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0 ส าหรับมูลหนี้ที่ค านวณได้ในกรณีที่ยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลาที่

ส านักงานประกาศก าหนดส าหรับการวางเงินประกัน (margin) ส าหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่ T) และให้คิดอัตราค่าความเสี่ยง
เท่ากับร้อยละ 100 ในกรณีที่ลูกค้าสถาบันไม่น าเงินประกันมาวางภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด (วันที่ T+1)  

ให้ค านวณลูกหนี้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยน ามูลหนี้ตามช่อง  ก. หักด้วย ค่าความเสี่ยงตามช่อง ข.  
8. ลูกหนี้ส านักหักบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ 

 

      8.1 ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อขาย       
หลักทรัพย์ 

ยอดดุลสุทธิระหว่างบริษัทกับส านักหักบัญชี (TCH) ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน เฉพาะส่วนที่ TCH มียอดสุทธิเป็นลูกหนี้  
 และยังค้างช าระกับบริษัท (ถ้าบริษัทมียอดดุลสุทธิรายวันกับ TCH ในช่วง T+2 เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ให้แสดงยอดดุลสุทธิที่ TCH  
เป็นเจ้าหนี้น้ันเป็นหน้ีสิน ในรายการบัญชีระหว่างบริษัทกับ TCH  ในส่วนที่ 2 ข้อ 6. โดยไม่ให้หักกลบกับยอดสุทธทิี่ TCH เป็นลูกหนี้) 

      8.2 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน/เพื่อ 
ความมั่นคง 

 เงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทจ่ายหรือวางเป็นประกันไว้กับ TCH เพื่อเข้า “กองทุนทดแทนความเสียหาย (clearing deposit) หรืออันเนื่องจากบริษัท
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือเน่ืองจากบริษัทมีภาระต่อ TCH เกินกว่า settlement cap. หรือเพื่อวางเป็นประกันเพื่อการอ่ืนใด
ตามที่ TCH ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะส่วนที่คาดว่าจะได้รับการช าระคืนภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ค านวณเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
สุทธิในช่อง 8.2 โดยไม่มีการปรับค่าปรับความเสี่ยง     

9. ลูกหนี้ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย   
ล่วงหน้า  

 

      9.1  ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ยอดดุลสุทธิด้านลูกหนี้ระหว่างบริษัทกับส านักหักบัญชทีี่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งเพื่อบัญชีลูกค้าและเพื่อบัญชีบริษัท 
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9.2  ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน/เพื่อ

ความมั่นคง 
 
 
 

เงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทจ่ายหรือวางเป็นประกันไว้กับส านักหักบัญชีเพื่อเป็น “หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (securities deposit)” หรือเพื่อเข้า      
“ กองทุนทดแทนความเสียหาย (clearing deposit)” หรืออันเนื่องมาจาก บริษัทผิดนัดหรือกระท าการให้เกิดความเสียหายต่อระบบการช าระหนี้
ในตลาดอนุพันธ์ หรือเพื่อวางเป็นประกันอ่ืนใดตามที่ส านักหักบัญชีประกาศก าหนด  
ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะส่วนที่คาดว่าจะได้รับการช าระคืนภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ค านวณเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิในช่อง 9.2  
โดยไม่มีการปรับค่าปรับความเสี่ยง    

10. ลูกหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์   ยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ โดยกรณีเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกรรม OTC  
ให้น าไปรวมอยู่ในข้อ 5.1 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่ง 

11.  ลูกหนี้อื่น   ลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5 ถึง ข้อ 10 ตัวอย่างเช่น 
1. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง  บังคับคดี  ประนอมหนี้  ลูกหนี้ที่มีสัญญาผ่อนช าระ  

รวมถึงลูกหนี้ด้อยคุณภาพอื่น ๆ ที่คาดว่าอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือมีสัญญาณใด ๆ ที่แสดงว่าลูกหนี้อาจมีการค้างช าระหนี้ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  เช่น  ลูกหนี้ที่หลักประกันไม่คุ้มหนี้ที่ไม่ช าระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน  ลูกหนี้ขาดการติดต่อ  ลูกหนี้ไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะช าระคืนหนี้ได้  หรือลูกหนี้ที่ไม่เซ็นรับสภาพหนี้  เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้รวมถึงลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามระบบมาร์จิ้นเดิม
ด้วย 

2. รายได้ค้างรับหรือลูกหนี้อื่น เช่น ค่าธรรมเนียมค้างรับ เป็นต้น 

         ก.  มูลหนี้ ให้แสดงมูลหนี้ของลูกหนี้อ่ืน  โดยใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 5 ถึง ข้อ 10 
         ข.  ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์ 
สภาพคล่อง 
 
 

1. มูลหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายที่ได้ท าสัญญาแปลงสภาพหนี้กับบริษัทแล้ว และอยู่ระหว่างผ่อนช าระเฉพาะ
ส่วนที่จะได้รับการช าระเงินภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ค านวณ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมูลหนี้ของลูกหนี้รายที่ผิดนัดช าระเงินตามก าหนดเวลาตั้งแต่  
3 งวดติดต่อกันขึ้นไป  
2. รายได้ค้างรับหรือลูกหนี้อื่นที่คาดว่าจะได้รับการช าระเงินภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ค านวณ 

          ค.  ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยงของมูลหนี้ของลูกหนี้ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง  ให้ใช้อัตราความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลหนี้ดังกล่าว   
โดยในช่อง 11 ให้แสดงมูลหนี้ส่วนที่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามช่อง ข. หักด้วย ค่าความเสี่ยงตามช่อง ค. เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ 
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12. สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ในช่อง ก ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้จากช่อง (ก) ในบรรทัดรวมข้อ 1 ถึง 3 ของส่วนที่ 6 : รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 

ในช่อง ค ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้จากช่อง (ค) ในบรรทัดรวมข้อ 1 ถึง 3 ของส่วนที่ 6 : รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 
ให้ใช้ค่าจากช่อง (ค) ที่ค านวณได้เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ  

การปรับค่าความเสี่ยงอื่น  
13.  ความเสี่ยง  :  จากการกระจุกตัวของ 
ลูกหนี้มาร์จ้ิน 

  เกิดจากการที่บริษัทให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และให้ยืมหลักทรัพย์ในจ านวนที่เกินกว่า  กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
- ร้อยละ 15 ของเงินกองทุน  ในกรณีที่เงินกองทุน > 100 ล้านบาท 
- 15 ล้านบาท  ในกรณีที่เงินกองทุน < 100 ล้านบาท 

       ก.  มูลหนี้  มูลหนี้ของลูกหนี้รายที่เข้าเกณฑ์กระจุกตัวทั้งหมด 
 

       ข.  เงินกองทุน  ส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบรายงานฐานะการเงิน (บ.ล. 2) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ส านักงานล่าสุดตามระยะเวลาที่ก าหนด บวก หรือ หักด้วย 
 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน   
ให้ค านวณค่าความเสี่ยงดังนี้ 

- กรณีที่เงินกองทุน > 100 ล้านบาท 
ค่าความเสี่ยง = ผลรวมของ [10% ของ (มูลหนี้ของลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์กระจุกตัวแต่ละราย – 15% ของเงินกองทุน)] 

- กรณีที่เงินกองทุน < 100 ล้านบาท 
ค่าความเสี่ยง = ผลรวมของ [10% ของ (มูลหนี้ของลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์กระจุกตัวแต่ละราย –15 ล้านบาท)] 

 14.  ความเสี่ยง  :  จากการมีธุรกรรมขาย 
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้อคืน 

   ให้ค านวณค่าความเสี่ยงของแต่ละคู่สัญญา  ดังนี้ 

       ก.  หลักทรัพย์  ใช้มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่รายงานของหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  ถ้าไม่มี  ให้ใช้ราคาอื่นที่เหมาะสม 
       ข.  ราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน  เท่ากับราคาขาย บวกด้วย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย  =  ราคาขาย  x  อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน  x  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ขายหลักทรัพย์ถึงวันที่รายงาน /365 วัน 
     14.1  กรณีปกติ หมายถึง กรณีที่หลักทรัพย์ที่ขาย (ซึ่งเป็นเสมือนหลักประกันการช าระคืนหนี้) มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 150 ของราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน 

(ซึ่งเปรียบเสมือนมูลหนี้) ในช่อง ก. และ ข. ให้ใช้ผลรวมของหลักทรัพย์ และราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน ตามล าดับ ของธุรกรรมขายหลักทรัพย์ 
โดยมีสัญญาซื้อคืนทุกรายการที่เข้า “กรณีปกติ” ซึ่งในกรณีนี้ไม่มีการคิดค่าความเสี่ยง 



14 

แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ม.ค. 61  

รำยกำร ค ำอธิบำย 
  

14.2 กรณีหลักประกัน > 150%  
มูลหนี ้

 

หมายถึง กรณีที่หลักทรัพย์ที่ขาย (ซึ่งเป็นเสมือนหลักประกันการช าระคืนหนี้) มีมูลค่าเกินร้อยละ 150 ของราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน 
(ซึ่งเปรียบเสมือนมูลหนี้) ในช่อง ก. และ ข. ให้ใช้ผลรวมของหลักทรัพย์ และราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน ตามล าดับ ของธุรกรรมขายหลักทรัพย์ 
โดยมีสัญญาซื้อคืนทุกรายการที่เข้ากรณี “หลักประกัน > 150% มูลหนี”้ และในกรณีนี้ ให้คิดค่าความเสี่ยงในช่อง 14. เท่ากับ  
มูลค่าหลักประกันส่วนที่เกิน คือ เท่ากับ “มูลค่าหลักทรัพย์” ตามช่อง ก. หักด้วย 150% ของ “ราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน” ตามช่อง ข.  

15.  ความเสี่ยง : จากการรับประกัน 
การจัดจ าหน่าย 

 

  ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จาก ข้อ 3 ข. ของส่วนที่ 4 : ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

16.  ความเสี่ยง : จากการมีฐานะเงินตรา
ต่างประเทศและทองค า 

  ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จาก ข้อ 2 ง. ของส่วนที่ 5 : ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศและทองค า 

17. ความเสี่ยง : จากส่วนขาดของ 
บริษัทย่อย 

  ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จากข้อ 4 ของส่วนที่ 6 : รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 

18. ความเสี่ยง : จากการเป็นผู้ประกัน
ของกองทุนรวมมีประกัน 

  ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ของส่วนที่ 8 : ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน 

19. ความเสี่ยง : จากการเป็นตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

  ค านวณเมื่อลูกค้าไม่สามารถวางเงินประกันได้ภายในเวลาที่ประกาศก าหนด และเงินประกัน (margin) หรือทรัพย์สินใน cash balance  
ของลูกค้าน้อยกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ที่ต้องมีส าหรับการมีฐานะคงค้าง (total open interest) ณ สิ้นวันที่ T+1  
การค านวณค่าความเสี่ยง 

1. น า  (อัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (MM) * จ านวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (total open interest) ของลูกค้า) - เงินประกันหรือ
เงินหรือทรัพย์สินใน cash balance ที่ได้หักค่าความเสี่ยงตามที่ส านักหักบัญชีก าหนด ของลูกค้าเฉพาะรายที่ไม่สามารถวางเงินประกัน ภายใน
วันที่ประกาศก าหนด 

2. หาผลรวมของส่วนต่างของลูกค้าทุกรายที่ค านวณได้ตาม 1. 
20. ความเสี่ยง : จากการจัดการลงทุน     ให้บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน เช่น การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค านวณ 

ค่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational risk) 
      ก.  มูลค่าความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  ให้ค านวณมูลค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (0.01% * NAV) 
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      ข.  PII   หมายถึง วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ (professional indemnity insurance – “PII”) ซึ่งเป็นไป

ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และข้อก าหนดกรณีที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ให้คิดค่าความเสี่ยงในช่อง 20 เท่ากับ มูลค่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามช่อง ก. หักด้วย PII ตามช่อง ข. 

21.  สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ   หมายถึง สินทรัพย์สภาพคลอ่ง หักด้วย ค่าความเสี่ยงทั้งหมด โดยค านวณได้จากผลรวมของสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิตามรายการ 
ในข้อ 1 ถึงข้อ 12 หักด้วย ผลรวมของค่าความเสี่ยงตามรายการในข้อ 13 ถึงข้อ 19 

22.  หนี้สินรวม   ใช้หนี้สินรวมที่ค านวณได้จากข้อ 13 ของส่วนที่ 2 : หนี้สิน  
23.  เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ   หมายถึง สินทรัพย์สภาพคลอ่งสุทธิ หักด้วย หนี้สินรวม ซึ่งค านวณได้จากรายการในข้อ 21 หักด้วย รายการในข้อ 22 
24.  หนี้สินทั่วไป   ใช้หนี้สินทั่วไปที่ค านวณได้จากข้อ 19 ของส่วนที่ 2 : หนี้สิน           
25.  ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน หมายถึง ผลรวมของจ านวนทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องน ามาวางเป็นประกันส าหรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่ เฉพาะที่มีการ 

ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย ทั้งนี้ ค านวณจาก จ านวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (total open interest) ของลูกค้าทุกราย ณ วันที่ค านวณ x อัตราหรือมูลค่า
หลักประกันที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือส านักหักบัญชีประกาศก าหนดให้ลูกค้า ต้องน ามาวางส าหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายฯ กรณีที่ศูนย์ซื้อขาย
หรือส านักหักบัญชีมีการก าหนดทั้งอัตรา IM (initial margin) และ MM (maintenance margin) ให้ใช้อัตรา IM กรณีที่ตลาดที่ซื้อขาย 
ไม่มีการก าหนดอัตราดังกล่าว ให้บริษัทเสนออัตราที่เหมาะสมหารือส านักงานเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้อัตราดังกล่าว 

26. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิต่อหนี้สินทั่วไป 

หมายถึง อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องด ารงให้ได้ตามอัตราที่ก าหนด โดยค านวณได้จากเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิ ตามข้อ 23 หารด้วย ผลรวมของหนี้สินทั่วไปตามข้อ 24 แล้วให้แสดงค่าเป็นอัตราร้อยละ (%)  

27.  อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวางเป็นประกัน 

หมายถึง อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องด ารงให้ได้ตามอัตราที่ก าหนด โดยค านวณได้จากเงินกองทุน 
สภาพคล่องสุทธิ ตามข้อ 23 หารด้วย ผลรวมของหนี้สินทั่วไปตามข้อ 24 และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกันตามข้อ 25  แล้วให้แสดงค่าเป็น
อัตราร้อยละ (%)  
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รำยกำร ค ำอธิบำย 
ส่วนที่ 2  :  หน้ีสิน  
 หนี้สินรวม  
 1.  เงินกู้ยืม (ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมด้อย
สิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม) 

 

     1.1  จากสถาบันการเงินในประเทศ  เงินกู้ยืมทุกประเภทจากสถาบันการเงินที่เป็นเงินบาทแต่ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม  
 และเงินกู้ยืมตามข้อ 10.4 : เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ให้แสดงมูลหนี้โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย 

            1.1.1  ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์  
            1.1.2  สถาบันการเงินอ่ืน  สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ 
     1.2  จากต่างประเทศ  หมายถึง เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

- รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง  ให้ใช้ spot rate ณ วันที่รายงาน จากแหล่งที่อ้างอิงได้ 
- ส่วนที่ป้องกันความเสี่ยงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / swaps  ให้ใช้อัตราตามสัญญานั้น 
- ส่วนที่ป้องกันความเสี่ยงโดยซื้อ options  ให้ใช้ rate ที่ดีกว่าระหว่าง spot rate กับ rate ตามสัญญา options นั้น 

 2.  หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อ
คืน 

 หลักทรัพย์ที่บริษัทขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน ไม่ว่าคู่สัญญาจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคู่สัญญาอ่ืน ทั้งนี้ ให้ใช้ราคาขาย บวกด้วย  
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน 

 3.   เจ้าหนีข้ายหลักทรัพย์ตามค าสั่ง 
(บัญชีเงินสด)  

ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ของลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 

 4. เจ้าหน้ีธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
      4.1  เจ้าหนี้หลักทรัพย์ยืม   มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทยืมมาจากบุคคลอ่ืนให้รวมถึงภาระที่บริษัทต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ TSD ในกรณีที่บริษัทนั้นไม่มีหลักทรัพย์ 

อยู่ในครอบครองให้แสดงมูลหนี้ตามราคาเสนอขายล่าสุดของหลักทรัพย์ที่ยืม 
 

      4.2  เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน      เงินสดหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ลูกค้าโอนให้บริษัทเพื่อเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ลูกค้ายืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิ้น  
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 5.   บัญชีลูกค้า  
      5.1  ธุรกิจหลักทรัพย์ จ านวนเงินที่ลูกค้าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่งได้แก่  เงินของลูกค้าที่น ามาวางเพื่อ 

ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการน ามาวางเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือ 
เปิดบัญชีเงินสดหรือการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต  และเงินอ่ืน ๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์รับไว้แทนลูกค้า (เช่น  ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น) 

       5.2  ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 
 
 

จ านวนเงินที่ลูกค้าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินวางประกันขั้นต้น 
(initial margin) และเงินวางประกันเรียกเพิ่ม (call margin) ที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว และรวมถึงผลก าไรขาดทุนรายวันจากการ 
mark to market มูลค่าหลักประกันและเงินอ่ืน ๆ ที่บริษัทรับไว้แทนลูกค้า (เช่น  ดอกเบี้ย เงินค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และเงินค่า 
premium รับที่เกิดจากการ write อนุพันธ์ของลูกค้าเป็นต้น) 

  6.  เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ (TCH) 

 ยอดสุทธิเจ้าหนี้ของบัญชีระหว่างบริษัทกับส านักหักบัญชีซึ่งเกิดจากการส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  (ดูส่วนที่ 1  ข้อ 8  : 
 ลูกหนี้ส านักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบ) 

 7.  เจ้าหน้ีส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  
 

 ยอดดุลสุทธิด้านเจ้าหนี้ระหว่างบริษัทกับส านักหักบัญชีสัญญาที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งที่เกิดจากการซื้อขายเพื่อบัญชี 
 ลูกค้าและเพื่อบัญชีบริษัท (กรณีบริษัทมียอดดุลสุทธิด้านลูกหนี้ให้แสดงยอดดุลสุทธิด้านลูกหนี้เป็นทรัพย์สิน ในข้อ 9 ลูกหนี้ส านักหักบัญชี 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 

8. เจ้าหนี้ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ 
 

ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์  และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ โดยกรณีเป็นเจ้าหน้ีที่เกิดจากธุรกรรม OTC  
ให้น าไปรวมอยู่ในข้อ 3 เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ตามค าสั่ง 

9. หุ้นกู้และตราสารหนี้อ่ืน ๆ 
(ไม่รวมหุ้นกู้/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ไม่
นับเป็นหนี้สินรวม) 

หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อ่ืนที่บริษัทออกเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน  แต่ไม่รวมถึงเอกสารประกอบการกู้ยืมตามข้อ 1  
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม  ให้แสดงโดยใช้มูลค่าตามบัญชี 

 10.  หนี้สินอื่น  หนี้สินทุกประเภทที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น 
 

      10.1  ดอกเบี้ยค้างจ่าย  ดอกเบี้ยตามบัญชี ณ สิ้นเดือนล่าสุด เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากรายการหลักทรัพย์ขาย 
โดยมีสัญญาจะซื้อคืน ซึ่งได้รวมอยู่ในข้อ 2 : หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืนแล้ว 

      10.2  ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามบัญชี ณ สิ้นเดือนล่าสุดเฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระในวันที่รายงาน 
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      10.3  ผลต่างบัญชีระหว่างส านักงาน
ใหญ่และสาขา 

 ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ในบัญชีระหว่างกันของส านักงานใหญ่กับสาขา/ส านักงานอื่น 

      10.4  เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือ 
บรษิัทในเครือ 

 เงินกู้ยืมจากกรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือ (บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม) หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 
 ทุนจดทะเบียนทั้งหมด) 

      10.5  อ่ืน ๆ  หนี้สินหรือเจ้าหน้ีอ่ืนที่ไม่รวมอยู่ในข้อ 10.1-10.4  เช่น  สัญญาเช่าซื้อ (hire purchase)  สัญญาเช่าทางการเงิน (financial lease)  ซึ่งในกรณีนี้ 
 ให้แสดงยอดหนี้ที่เหลือ หรือ เบี้ยปรับที่อาจเกิดจากการบอกเลิกสัญญานั้น แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ถ้ารายการใดมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 20  
 ของยอดรวม ข้อ 10.5 : อ่ืน ๆ  ให้น ารายการดังกล่าวมาแสดงไว้แยกเป็นแต่ละประเภทของรายการ  (เรียงล าดับจากมากไปน้อย) ในล าดับ 
 ถัดไปด้วย 

 11.  ภาระผูกพัน  ภาระผูกพันของบริษัทซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินได้ในภายหลัง อันอาจเกิดจากการค้ าประกัน รับรอง อาวัลตั๋วเงินให้บุคคลอ่ืน (เช่น บริษัท 
 ในเครือ เป็นต้น)  รวมถึงภาระที่บริษัทจะต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินให้บุคคลอ่ืนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ โดยที่ภาระเหล่านี้ไม่ปรากฏ 
 ในงบการเงินปกติ 

12. หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน  
 
 
 
13. หนี้สินรวม 

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินทุกรายการ  ทั้งนี้  บริษัทสามารถน าสินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงินที่มีคู่สัญญา (counterparty) รายเดียวกัน ซึ่งมีสัญญา
ระบุชัดเจนให้มีการหักกลบหนี้ระหว่างกันได้ มาหักออกจากหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินที่ต้องน ามารวมค านวณได้  และในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ออก 
Derivatives warrant ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทได้มีการซื้อกลับเข้ามาในบัญชีบริษัท ให้น าเฉพาะยอดสุทธิที่คงค้างอยู่ 
มารวมค านวณในส่วนของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน  
ผลรวมของข้อ 1 ถึง  11 (ไม่รวมหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินในข้อ 12 เนื่องจากถูกนับค านวณในส่วนของเงินลงทุนในลักษณะ portfolio concept 
แล้ว) 

หนีส้ินพิเศษ  
14.  เงินกู้ยืม / หุ้นกู้ ส่วนที่ได้มีการวาง
หลักประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว 

เงินกู้ยืม หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทุกประเภทตามข้อ 1 หรือ ข้อ 9 ที่ไม่มีเงื่อนไขการให้สิทธิผู้ให้กู้เรียกช าระคืนก่อนก าหนด (put option) หรือเงื่อนไข
อ่ืนในท านองเดียวกัน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้วางเป็นประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องส่งส าเนาสัญญาหนี้สินดังกล่าว
ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการค านวณเป็นคร้ังแรก (T+1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส านักงานได้จัดไว้ให้ 
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            ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ได้วางเป็นประกันไว้กับเจ้าหนี้ ให้หมายถึง หลักประกันประเภทดังต่อไปนี้ที่ได้ให้ไว้เป็นประกันต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ 

มีสิทธิเหนือหลักประกันของลูกหนี้ในทางจ านอง จ าน า มีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันของลูกหนี้ หรือมีเงื่อนไขอ่ืนใดที่ให้สิทธิแก่เจ้าหน้ีในการ
บังคับหลักประกันเมื่อลูกหนี้เกิดเหตุผิดนัดช าระหนี้   
  1. หลักประกันตามข้อ 5.1.2 ของส่วนที่ 1 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ทุกรายการ ยกเว้น L/C หรือหนังสือค้ าประกันที่ออกโดย
สถาบันการเงิน  
  2. สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้น  ทั้งนี้ ให้ใช้เป็นหลักประกันของหนี้สินพิเศษได้เฉพาะรายการลูกหนี้มาร์จิ้นที่มีหลักประกัน
หลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้แล้วเท่านั้น และก าหนดค่าความเสี่ยงส าหรับสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้นเท่ากับ 60% ของมูลค่าลูกหนี้ 

 15.   หนี้สินพิเศษตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ผลรวมของข้อ 2  ข้อ 4.2  ข้อ 5 และเจ้าหนี้หลักทรัพย์ยืม (ข้อ 4.1) และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน (ข้อ 12) เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
ที่ได้วางเป็นประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว  ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่วางเป็นประกันกับเจ้าหน้ีให้ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 14 

 16.  ภาระผูกพันส่วนที่ได้มีการวาง
หลักประกันไว้กับเจ้าหนี้แล้ว 

 ภาระผูกพันตามข้อ 11 เฉพาะส่วนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้วางเป็นประกันไว้กับเจ้าหน้ีแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทต้องส่งส าเนาสัญญาดังกล่าวภายใน
วันท าการถัดจากวันที่มีการค านวณเป็นคร้ังแรก (T+1) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส านักงานได้จัดไว้ให้ 
            ทั้งนี้  ทรัพย์สินที่วางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 14  

 17.  หนี้สินพิเศษอื่น   เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ที่เกิดจากการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายภายในบริษัทในลักษณะ big lot ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1. เลือกที่จะค านวณความเสี่ยงด้านลูกหนี้ผู้ซื้อในคู่ big lot ดังกล่าวตาม credit rating ของผู้ซื้อหรือผู้ค้ าประกันในข้อ 5.1.1: ลูกหนี้ที่ยังไม่พ้น
ก าหนดช าระ หรือผู้ซื้อได้วางค่าซื้อหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทเต็มจ านวนและ 
 2. ผู้ขายได้วางหลักทรัพย์ไว้ที่บริษัทแล้ว   
และหนี้สินพิเศษอ่ืนตามที่ส านักงานประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

 18.  รวมหนี้สินพิเศษ  ผลรวมของข้อ 14 ถึง 17 

 19.  หนี้สินทั่วไป  ผลรวมของหนี้สินรวมตามข้อ 13 และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินตามข้อ 12 หักด้วย หนี้สินพิเศษตามข้อ 18 
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ส่วนที่ 4 : ความเสี่ยงจากการ
รับประกัน การจัดจ าหน่าย 
หลักทรัพย์ 

ให้ บล. มีหน้าที่ค านวณความเสี่ยง จาก “มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ”  คูณด้วย “อัตราความเสี่ยง”  โดยให้พิจารณาจากรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1.  มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ  ให้ บล. ที่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามข้างล่างนี้ค านวณมูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณแยกตามกรณี
ดังต่อไปนี้   
กรณีที่ 1   บล. ซึ่งเป็นผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จากผู้เสนอขายหลักทรัพย์โดยตรง (ไม่ว่าจะเป็น  lead หรือ co-underwriter) หรือ 
บล. ซึ่งเป็นผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายต่อจาก บล. ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์รายอ่ืน (sub-underwriter) 
                 “มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ” ของ บล. ได้แก่ มูลค่าการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หักด้วยมูลค่าดังต่อไปนี้   

1.1 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีการรับประกันการจัดจ าหน่ายต่อ (sub-underwriting commitment) ได้แก่ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ บล. ผู้รับ 
ประกันการจัดจ าหน่ายต่อจะต้องรับผิดชอบซื้อไว้เองถ้าไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้หมด   

1.2  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนเข้าท าสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่มีการจัดจ าหน่ายในจ านวนที่ระบุแน่นอนกับ บล. ผู้รับประกัน 
การจัดจ าหน่าย (legally binding commitment to subscribe) โดยผู้ลงทุนให้หมายถึง  ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

ก. ธนาคารพาณิชย์ 
ข. บริษัทเงินทุน 
ค. บริษัทหลักทรัพย์ 
ง. บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
จ. บริษัทประกันภัย 
ฉ. นิติบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ช. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ฌ. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ญ. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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 ฎ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ฏ. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ฐ. กองทุนรวม 
ฑ. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม ก ถึง ฏ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ฒ. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม ก ถึง ฐ 

       ทั้งนี้  ให้รวมถึงผู้ลงทุนอ่ืนนอกเหนือจากรายชื่อตามข้างต้นที่ได้วางหลักประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ไว้แล้ว  โดยมูลค่าที่หักได้ 
ให้ใช้มูลค่าของหลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงแล้วเฉพาะที่ไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ตามสัญญาที่จะซื้อเท่านั้น   โดยให้ค านวณค่าความเสี่ยง
ของหลักประกันโดยวิธีเดียวกับการค านวณค่าความเสี่ยงหลักประกันของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งในข้อ 5 ของส่วนที่ 1 

1.3  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินเข้าท าสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ 
ที่เหลือจากการจัดจ าหน่าย (contingent agreement to purchase)    
             1.4  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทแม่ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับที่น่าลงทุน (investment grade : BBB and up 
หรือเทียบเท่า) และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าท าสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจ าหน่าย  
โดยบริษัทแม่จะต้องถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่สามารถหักออกจากมูลค่าการรับประกัน 
การจัดจ าหน่ายจะต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ตามที่ปรากฏในงบการเงินงวดล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 กรณีที่ 2   บล. ซึ่งเข้าท าสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่มีการจัดจ าหน่ายในจ านวนที่ระบุแน่นอนจากผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย (legally binding 
commitment to subscribe) 
                 “มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ” ของ บล.  ได้แก่  มูลค่าของหลักทรัพย์ตามสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว 
กรณีที่ 3   บล. ซึ่งเข้าท าสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจ าหน่ายจากผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย (contingent agreement to purchase)  
                 “มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ” ของ บล.  ได้แก่  มูลค่าของหลักทรัพย์ตามสัญญาที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจ าหน่าย 
ดังกล่าว 
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  นอกเหนือจากกรณีข้างต้น  หาก บล. มีวิธีการด าเนินการอ่ืนใดที่จะลดความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่าย  ส านักงานอาจ

พิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี 
2.  ระยะเวลาที่ถือว่ามีความเสี่ยง ให้ยึดหลักดังนี้ 
      เร่ิมต้นนับความเสี่ยง : ตั้งแต่วันที่สัญญาหรือข้อตกลงรับประกันการจัดจ าหน่ายของ บล. มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย 
      สิ้นสุดการค านวณความเสี่ยง : วันที่ บล. รู้ผลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแต่ละราย (โดย บล. จะต้องมีเอกสารหลักฐานเก็บไว้ส าหรับให้ 
ส านักงานตรวจสอบได้) หรือวันที่สัญญาหรือข้อตกลงรับประกันการจัดจ าหน่ายสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี 
3.  การค านวณค่าความเสี่ยง ให้ บล. ค านวณความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่าย จาก มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ คูณด้วยอัตรา 
ความเสี่ยง เพื่อน าไปแสดงในแบบรายงานของส่วนที่ 4 ตามวิธีดังต่อไปนี้ 

1.  ตราสารหนี้/ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน 

หมายถึง  หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้ควบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  ต๋ัวแลกเงิน  และตราสารแห่งหนี้อ่ืน 
        ให้แสดงเป็นราย issue  โดยค านวณค่าความเสี่ยง จาก มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณตาม 1 คูณด้วย อัตราความเสี่ยงดังต่อไปนี้   

    1.1  หลักทรัพย์รัฐบาลหรือองค์การ
ของรัฐ/ตราสารหนี้ที่มีสถาบันการเงิน
รับรอง  ค้ าประกัน อาวัล/ 
มีประกันเต็ม 

         1)  บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 1 และ 3  ร้อยละ 50  ของอัตราความเสี่ยงรวมประเภท position risk ของตราสารนั้นที่ก าหนดภายใต้วิธี  fixed-
haircut approach  ตามที่ระบุในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 

     1.2  ตราสารหนี้ที่ไม่มีสถาบัน 
การเงิน รับรอง  ค้ าประกัน  อาวัล/ 
มีประกันไม่เต็ม 

         2)  บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 2  ร้อยละ 100 ของอัตราความเสี่ยงรวมประเภท position risk ของตราสารนั้นที่ก าหนดภายใต้วิธี fixed-haircut  
approach ตามที่ระบุใน ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 

2.  ตราสารทุน/หลักทรัพย์อ่ืน หมายถึง  หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดทุกประเภทนอกเหนือจากที่แสดงในข้อ 1ข้างต้น 
2.1 หลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาด หมายถึง  ตราสารทุน/หลักทรัพย์อ่ืนที่ บล. รับประกันการจัดจ าหน่าย  โดย 

2.1.1  หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทเดียวกันนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดรองที่จัดต้ังอย่างเป็นทางการ แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะน า
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการน้ัน ทั้งนี้  ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
เป็นคร้ังแรก (initial public offering) หรือเป็นการเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement)   
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 2.1.2 หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทเดียวกันนั้นจดทะเบียนในตลาดรองที่จัดต้ังอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีราคาซื้อขายที่สามารถสะท้อน 

current value  ของ หลักทรัพย์นั้น อันเน่ืองมาจากการ 
    (1) ถูกสั่งห้ามการซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวและเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวด REHABCO หรือ 
(2) ถูกสั่งห้ามการซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวและเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ถูกหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบัน

การเงินเข้าแทรกแซงการด าเนินงาน หรือ 
(3) เป็นกรณีอ่ืนใดซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้หารือกับส านักงานแล้วและส านักงานเห็นว่าหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มี 

ราคาตลาดตามข้อนี้ได้ 
    ทั้งนี้ ในกรณี (1) และ (2) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกค าสั่งห้ามการซื้อหรือ

ขายเป็นการชั่วคราวด้วย   

 

 2.1.3  หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทเดียวกันนั้นไม่เข้าข่ายตาม 2.1.1 และไม่เข้าข่ายตาม 2.1.2 
โดยให้แสดงเป็นรายหลักทรัพย์  และค านวณค่าความเสี่ยงจากมูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณตาม 1 คูณด้วย อัตราความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
          ก.  บล. ที่รับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามความหมายใน 2.1.1  และ 2.1.2 

(1) บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 1 และ 3  ร้อยละ 50 ของอัตราความเสี่ยงประเภท position risk ของหุ้นนอก SET 100 ที่ระบุในส่วนที่ 
3 : เงินลงทุน 

(2) บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 2  ร้อยละ 100 ของอัตราความเสี่ยงประเภท position risk ของหุ้นนอก SET 100 ที่ระบุในส่วนที่ 3 : 
เงินลงทุน 

          ข.  บล. ที่รับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามความหมายใน 2.1.3 
(1) บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 1 และ 3  ร้อยละ 50 ของอัตราความเสี่ยงประเภท position risk ของหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุใน

ส่วน  ที่ 3 :  เงินลงทุน 
(2) บล. ที่เข้าตามกรณีที่ 2: ร้อยละ 100 ของอัตราความเสี่ยงประเภท position risk ของหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุในส่วนที่ 

3 : เงินลงทุน 
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2.2 หลักทรัพย์ที่มีราคาตลาด หมายถึง  ตราสารทุน/หลักทรัพย์อ่ืนที่ บล. รับประกันการจัดจ าหน่าย  โดยหลักทรัพย์หรือตราสารประเภทเดียวกันนั้นจดทะเบียนในตลาดรอง

ที่จัดต้ังอย่างเป็นทางการ : ให้ค านวณค่าความเสี่ยง จาก มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ ซึ่งได้มาจากส่วนต่างระหว่าง “มูลค่าตามราคาเสนอ
ขาย” กับ “มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง” 
“มูลค่าตามราคาเสนอขาย”  หมายถึง  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่รับประกันการจัดจ าหน่าย : ให้ค านวณจากราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ดังกล่าว
ที่ก าหนดตามสัญญาการรับประกันการจัดจ าหน่ายครั้งนี้ 
“มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง” หมายถึง  “มูลค่าตามราคาตลาด” หักด้วย “ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์” 
“มูลค่าตามราคาตลาด” หมายถึง มูลค่าของหลักทรัพย์ที่รับประกันการจัดจ าหน่าย : ให้ค านวณตามราคาที่สะท้อน current value ของ
หลักทรพัย์ประเภทเดียวกันนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ  ณ วันที่รายงาน  โดยให้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน  
หมวดที่ 1 ก :  การค านวณมูลค่าเงินลงทุน 
“ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์” หมายถึง  ค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่รับประกันการจัดจ าหน่าย : ให้ค านวณจากมูลค่าตามราคาตลาดของ 
หลักทรัพย์ดังกล่าว  คูณด้วยอัตราความเสี่ยงรวมประเภท position risk  ที่ก าหนดภายใต้วิธี fixed-haircut approach ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 

 2.2.1 มูลค่าตามราคาเสนอ 
 ขาย < = มูลค่าตามราคาตลาด
หลังหักค่าความเสี่ยง 

กรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาเสนอขายต่ ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น ณ วันที่รายงานให้
ค านวณค่าความเสี่ยง จาก ส่วนต่างระหว่าง “มูลค่าตามราคาเสนอขาย” กับ “มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง” คูณด้วย อัตราความ
เสี่ยงร้อยละ 0 

        2.2.2 มูลค่าตามราคาเสนอ 
        ขาย  > มูลค่าตามราคาตลาด 
        หลังหักค่าความเสี่ยง 

 
 
 

 

กรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าตามราคาเสนอขายสูงกว่ามูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น ณ วันที่รายงาน ให้ค านวณ 
ค่าความเสี่ยง จาก ส่วนต่างระหว่าง “มูลค่าตามราคาเสนอขาย” กับ “มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง” คูณด้วย อัตราความเสี่ยง 
ร้อยละ 100  (หรือเท่ากับมูลค่าตามราคาเสนอขาย ลบ มูลค่าตามราคาตลาดหลังหักค่าความเสี่ยง)    
ในกรณีที่ บล. รับประกันการจัดจ าหน่ายโดยการรับหลักทรัพย์เข้าในบัญชีของบริษัทก่อนการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  ให้ บล. ค านวณและ
แสดงรายการดังนี้ 
1) ค านวณความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เช่นเดียวกับวิธีที่กล่าวข้างต้น  โดยค านวณจาก มูลค่าที่ใช้เป็นฐานใน 
การค านวณ คูณด้วย อัตราร้อยละของอัตราความเสี่ยงของแต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่ บล. รับประกันการจัดจ าหน่าย และให้แสดงเป็น 
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ราย issue หรือรายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี  ไว้ในส่วนที่ 4 เช่นกัน  [บล. ไม่ต้องค านวณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
หลักทรัพย์ (position risk) ไว้ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน อีก]   
2) แสดงมูลค่าหลักทรัพย์ที่รับประกันการจัดจ าหน่ายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องของ บล. ไว้ในส่วนที่ 3 : เงินลงทุน  โดยค านวณจากราคา 
เสนอขายที่ก าหนดตามสัญญาการรับประกันการจัดจ าหน่าย  ทั้งนี้ หาก บล. มีการด าเนินการอ่ืนใดที่สามารถลดความเสี่ยงจากการรับประกัน 
การจัดจ าหน่ายตามลักษณะที่กล่าวข้างต้น บล. จะต้องปรับมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องลดลงเท่ากับจ านวนดังกล่าวด้วย 

3.  รวม รวมค่าความเสี่ยงของข้อ 1 และข้อ 2 ในข้อ 3 ข. 
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ส่วนที่ 5 : ความเสี่ยงจากการมีฐานะ
เงินตราต่างประเทศและทองค า 
1.  ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกราย
สกุลและทองค า 

 
 
 

 1.1 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่ 
ไม่น ามาค านวณค่าความเสี่ยง  
แยกรายสกุล 

  หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และบริษัทเลือกที่จะไม่น ามาค านวณค่าความเสี่ยง 
1) สินทรัพย์นั้นจ ากัดมูลค่าการขาดทุนไม่เกินมูลค่าการลงทุน 

2) สินทรัพย์นั้นไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือมีค่าความเสี่ยงร้อยละ 100 เช่น หุ้นอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอ่ืนๆ ลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เป็นต้น 

  โดยให้แสดงรายการสินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  โดยแยกแสดงเป็นรายสกุล และในแต่ละสกุลใหแ้ยกแสดงแต่ละรายการ
พร้อมมูลค่าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ทั้งนี้ ในการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการบันทึกสินทรัพย์ในส่วนที่ 1 

  1.2 ฐานะเงินตราต่างประเทศที่น ามา
ค านวณค่าความเสี่ยง แยกรายสกุล และ
ทองค า 

   หมายถึง ฐานะเงินตราอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1.1  
  โดยให้แสดงรายการสินทรัพย์/หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทองค า  โดยแยกแสดงเป็นรายสกุล และในแต่ละสกุลให้แยกแสดงแต่ละ
รายการพร้อมมูลค่าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ/ทองค า   ทั้งนี้ ในการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์/หนี้สิน ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการบันทึกสินทรัพย์/
หนี้สินในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  ส่วนการบันทึกมูลค่าของสัญญาป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ใช้ต้นเงินตามสัญญานั้น (nominal value) 

     ก.  สินทรัพย์ / long   หมายถึง  สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทองค า  และสัญญาที่จะซื้อหรือท าให้ได้รับเงินตราต่างประเทศหรือทองค านั้น เช่น สัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า   (forward, future, swap)  สิทธิที่จะซื้อเงินตราต่างประเทศและทองค า (options) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงยอดสินทรัพย์ในแต่ละ
รายการเป็นรายสกุลเงินตราต่างประเทศและแปลงยอดสินทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นสกุลบาท โดยใช้ spot rate ณ วันที่รายงานจากแหล่งที่อ้างอิงได้   

     ข.  หนี้สิน / short   หมายถึง  หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทองค า  และสัญญาที่จะขายหรือท าให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศหรือทองค านั้น  ทั้งนี้  
ให้แสดงยอดหนี้สินในแต่ละรายการเป็นรายสกุลเงินตราต่างประเทศและแปลงยอดหนี้สินดังกล่าวให้เป็นสกุลบาท โดยใช้ spot rate  
ณ วันที่รายงานจากแหล่งที่อ้างอิงได้   
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 2.  สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศและ
ทองค า เพื่อการค านวณค่าความเสี่ยง 

ให้ค านวณดังนี้ 
  1.  บันทึกยอดรวมของสินทรัพย์ / long  และหนี้สิน / short  ของแต่ละสกุลเงินและทองค า ตามข้อ 1.2 ในช่อง (1) และ (2) ตามล าดับ 
  2.  หายอดสุทธิ (net position) ของแต่ละสกุลและทองค าในช่อง (3) โดยน าช่อง (1) หักด้วยช่อง (2)   ถ้า 
       ผลลัพธ์เป็นบวก หมายถงึ ยอดสุทธิเป็นสินทรัพย์ (net long)  หรือ ยอดสุทธิเป็นบวก 
       ผลลัพธ์เป็นลบ หมายถึง ยอดสุทธิเป็นหนี้สิน (net short)  หรือ ยอดสุทธิเป็นลบ 

      ก.  ยอดรวมสุทธิที่เป็นสินทรัพย์ ค านวณได้จากการน ายอดสุทธิของทุกสกุลที่มียอดสุทธิเป็นบวก ยกเว้นยอดรวมสุทธิทองค า  
      ข.  ยอดรวมสุทธิที่เป็นหนี้สิน ค านวณได้จากการน ายอดสุทธิของทุกสกุลที่มียอดสุทธิเป็นลบ ยกเว้นยอดรวมสุทธิทองค า ทั้งนี้ ให้แสดงค่าโดยไม่แสดงเคร่ืองหมาย   

(แสดงค่าที่ได้เป็นจ านวนบวก) 
      ค.  ยอดรวมสุทธิทองค า 
 
      ง.  ค่าความเสี่ยง 

ค านวณได้จากการน ายอดสุทธิของทองค าไม่ว่าจะมียอดสุทธิเป็นบวกหรือลบ  ทั้งนี้ ให้แสดงค่าโดยไม่แสดงเคร่ืองหมาย  (แสดงค่าที่ได้เป็น
จ านวนบวก) 
ให้ค านวณค่าความเสี่ยง เท่ากับ ร้อยละ 8 ของ ค่าที่มากกว่าระหว่าง ยอดรวมสุทธิทุกสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์  และยอดรวมสุทธิทุกสกุลเงิน 
ที่เป็นหน้ีสิน  แล้วน ามาบวกกับค่าความเสี่ยง ร้อยละ 10 ของยอดรวมสุทธิทองค า 
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ส่วนที่ 6 : รายการที่เกี่ยวข้องกับ 
                 บริษัทย่อย 

ในกรณีที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ตามส่วนที่ 6 นี้  และให้บริษัทรายงานการค านวณค่าความเสี่ยงไว้ในส่วนที่ 6 ด้วย  
(1) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(2) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อันดับหนึ่งของบริษัทนั้นด้วย 
(3) บริษัทที่บริษัทมีตัวแทนด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น 
ทั้งนี้  ให้บริษัทจัดท าแผนผังโครงสร้างของกลุ่มซึ่งประกอบด้วย บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น  พร้อมทั้งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและ  
สัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทแนบมากับแบบรายงาน บ.ล. 4/1  ในคร้ังแรกที่รายงานส่วนที่ 6 และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของกลุ่ม หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทย่อย   

1.  เงินลงทุน ให้บรษิัทแสดงรายการเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ เป็นต้น  โดยไม่ให้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง 
2.  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้ในการ 

สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทย่อย  

ให้บริษัทแสดงสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เช่น เงินฝากธนาคารหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทใช้เป็น
ประกันการกู้ยืมของบริษัทย่อย เป็นต้น  โดยไม่ให้นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง เว้นแต่บริษัทได้บันทึกการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทย่อยเป็นภาระผูกพันตามข้อ 7 ของส่วนที่ 2 แล้ว ให้นับสินทรัพย์ที่บริษัทใช้ในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวนั้น
เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามปกติ 

3.  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  ให้บริษัทแสดงรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยไม่นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงลูกหนี้อันเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติ
ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยบริษัทย่อยน าสินทรัพย์มาวางเป็นประกัน  บริษัทสามารถนับเงินให้กู้ยืมเป็นสินทรัพย์   
สภาพคล่องได้เท่ากับมูลค่าหลักประกันนั้นหักด้วยค่าความเสี่ยงของหลักประกัน แต่ไม่เกินมูลค่าเงินให้กู้ยืม   ทั้งนี้   ให้ค านวณค่าความเสี่ยงของ
หลักประกันเช่นเดียวกับหลักประกันของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งในข้อ 5 ของส่วนที่ 1 

รวมข้อ 1 ถึง 3 ในช่อง (ก) ให้ใส่ผลรวมของข้อ 1 (ก) ข้อ 2 (ก) และ ข้อ 3 (ก) และยกไปใส่ในช่อง 11 (ก) ของส่วนที่ 1 
ในช่อง (ค) ให้ใส่ผลรวมของข้อ 2 (ค) และ ข้อ 3 (ค) และยกไปใส่ในช่อง 11 (ค) ของส่วนที่ 1 
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4.  ค่าความเสี่ยงจากส่วนขาดของ 

บริษัทย่อย 
ให้รายงานส่วนขาดจากบริษัทย่อย พร้อมทั้งแสดงผลรวมส่วนขาดของบริษัทย่อยทุกบริษัทและน าผลรวมที่ได้ไปใส่ไว้ในข้อ 13 ของส่วนที่ 1:  
เงินกองทุนสภาพคล่อง   ทั้งนี้  ส่วนขาดจากบริษัทย่อย  แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
(ก) ในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล (regulated entity) ของหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว และหน่วยงานเฉพาะนั้นมีข้อก าหนดให้บริษัทย่อยต้องด ารงเงินกองทุนตามที่ก าหนด (regulatory capital)  
ค าว่า “ส่วนขาดจากบริษัทย่อย” จะหมายถึง เงินกองทุนส่วนขาด (shortfall of regulatory capital) ที่บริษัทย่อยไม่สามารถด ารงได้ตาม 
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับดูแลนั้นก าหนด  ทั้งนี้  ให้ใช้ข้อมูลตามรายงานชุดล่าสุดที่บริษัทย่อยยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลนั้น   

(ข)  ส าหรับบริษัทย่อยในกรณีอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (ก)  ค าว่า “ส่วนขาดจากบริษัทย่อย” จะหมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสถานะเป็นลบของ 
บริษัทย่อย (negative shareholders’ equity) ซึ่งค านวณจากผลลัพธ์ที่เป็นลบของสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของบริษัทย่อยแต่ 

      ไม่รวมถึงหนี้สินที่บริษัทย่อยมีต่อบริษัทหลักทรัพย์  ให้แสดงโดยไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายลบไว้หน้าจ านวนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลตาม 
       งบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทย่อยที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  และในกรณีที่บริษัทย่อยมีการเพิ่มหรือลดทุนภายหลังจาก

วันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์อาจน าข้อมูลการเพิ่มหรือลดทุนดังกล่าวมาปรับปรุงข้อมูลตามงบการเงินฉบับล่าสุด
ของบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ในการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ได้ 

ให้บริษัทแนบรายงานตาม (ก) หรืองบการเงินตาม (ข) แล้วแต่กรณี มากับแบบรายงาน บ.ล. 4/1 ที่ส่งให้ส านักงาน หากบริษัทส่งแบบรายงาน 
บ.ล. 4/1 เป็นรายวันให้แนบแบบรายงานดังกล่าวเฉพาะคร้ังแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ส่วนที่ 7 : การค านวณสินทรัพย์ 
                สภาพคล่องสุทธ ิ
                หักด้วยหนี้สินระยะสั้น 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ส านักงานก าหนด ให้บริษัทรายงานการค านวณสินทรัพย์
สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้นในส่วนที่ 7 ด้วย (บริษัทที่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่ต้อง      
รายงานในส่วนน้ี) 
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ส่วนที่ 8 :  ความเสี่ยงจากการเป็น
ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน 

ใช้ค่าความเสี่ยงจากการค านวณวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
วิธีที่ 1  Standardised approach  ในกรณีนี้ให้ถือเสมือนว่าผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันเป็นผู้ขาย put option ซึ่งตามแนวการค านวณโดยวิธี 
Standardised approach จะใช้หลักการแยกองค์ประกอบพื้นฐาน (Building-block approach : ดูรายละเอียดหน้า 66-69) โดยถือเสมือนว่า  ผู้ขาย 
put option ท าการ long the underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหน่วยลงทุนในจ านวนที่เท่ากับ 1 - option delta คูณ current value  of the  underlying 
asset และท าการ short zero-coupon bond ที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุคงเหลือของ option และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ 
มูลค่ารับประกัน คูณด้วย   [1 - n(d2)] 

 อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า 
(equivalent position) 

การค านวณค่าความเสี่ยง 
General market risk Specific risk 

short put 
option 

1. long the underlying asset  
= (1- option delta) x current value of the 
underlying asset (NAV) 

ค านวณผลขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงราคา option ตามวิธี 
scenario approach  

น าสถานะเทียบเท่าที่ได้ไปคูณ
อัตราความเสี่ยงหน่วยลงทุน 

2. short zero-coupon  ที่มีอายุจนถึงวัน
exercise date ของ option 
= (มูลค่ารับประกัน  x (1-n (d2))  
                             (1+rt)t 

น าสถานะเทียบเท่าไปคูณอัตรา 
ความเสี่ยงของตราสารหนี้  

ไม่มี 

               ทั้งนี้ การคิดค่าความเสี่ยง specific risk การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันให้ใช้ค่าความเสี่ยงตามตารางที่  8 : อัตราความเสี่ยง 
ของหน่วยลงทุนและหน่วยทรัสต์ในหน้า 54 

 วิธีที่ 2 ค่าความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน = มูลค่าปัจจุบัน (เงินต้นที่รับประกัน + ผลตอบแทนที่รับประกัน (ถ้ามี))  
                                                                                                               - NAV ของกองทุนรวม    
     ในกรณีที่ค่าความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันมีค่าติดลบให้ถือว่า ไม่มีความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุน
รวมมีประกัน   
      หมายเหต ุ: (มูลค่าปัจจุบันให้ใช้อัตราคิดลดด้วย risk free rate ที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุของกองทุน) 



 

 

 


