การประชุมชี้แจง
การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับการอนุญาต
และการกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์
และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

หัวข้อการบรรยาย
1 บทนา
2 รายละเอียดของประกาศ 6 ฉบับ และการรายงานข้อมูล
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
• ประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์
• แบบรายงานยอดคงค้างและแบบฟอร์มการขออนุญาตธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกูย้ ืมที่มีอนุพันธ์แฝง
2

บทนา
โครงสร้างประกาศก่อนปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
อนุพนั ธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 10/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
Credit derivatives

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 14/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 79/2551
เรื่อง มาตรฐานขัน้ ต่าในการดูแล
ลูกค้าสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

ประกาศที่มีการปรับปรุงในครั้งนี้

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2554
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมเงิน
กู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 94/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านตลาดและการดารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของ สง.

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 3/2554
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
เงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์ด้านเงินเฟ้อแฝง

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 17/2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
ของคู่สัญญาสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2555 และ
16/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB

3

บทนา
สาเหตุของการปรับปรุงประกาศ
พัฒนาการของตลาด
• เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
• เครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทน

แนวโน้มสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
• AEC (ASEAN Economic
Community) ปี 2558
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์ใน
อนาคต เช่น การผ่อนคลายตาม
แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ Phase 2

การปรับปรุงประกาศทั้ง 6 ฉบับ
4

บทนา
พัฒนาการของตลาดอนุพนั ธ์
มูลค่าตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ในประเทศไทยตามประเภทตัวแปรอ้างอิง ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั

5

โครงสร้างประกาศหลังปรับปรุง
เพิ่ม

ประกาศที่จะปรับปรุง
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
อนุพนั ธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 10/2551
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
Credit derivatives
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2554
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
เงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 3/2554
เรื่อง การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรม
เงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์ด้านเงินเฟ้อแฝง
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 14/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 79/2551 เรื่อง
มาตรฐานขัน้ ต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์
และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ. (ประกาศครอบ)
ขอบเขตและประเภทของธุรกรรมที่ได้รับอนุญาต

ปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ. ทา
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด

ปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ. ทา
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

ปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ. ทา
ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง

การบริหารความเสี่ยงและการดูแลลูกค้า
ปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์

ปรับปรุง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรฐาน
ขัน้ ต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์

6

บทนา
หลักการในการกากับดูแลสถาบันการเงิน
Efficiency
Micro prudential

Governance

Macro prudential

Fairness
7

บทนา
สาระสาคัญการปรับปรุงประกาศทั้ง 6 ฉบับ
Efficiency
•
•
•
•

ขยายขอบเขตของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดและอนุพันธ์ด้านเครดิตที่อนุญาตเป็นการทั่วไป
เปิดโอกาสให้ ธพ. สามารถขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตเป็นรายกรณีได้
ยกเลิกการกาหนดจานวนเงินลงทุนขั้นต่า 10 ล้านบาทสาหรับธุรกรรมเงินกูย้ ืมที่มีอนุพันธ์แฝง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลธุรกรรมเงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพนั ธ์ด้านเงินเฟ้อแฝงให้สอดคล้องกับ
ธุรกรรมเงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพนั ธ์แฝงอื่น ๆ
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลธุรกรรมให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มากขึ้น

Micro - prudential

• กาหนดให้การทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ยกเว้นราคาทองคา) ต้องทาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงของ ธพ. หรือ คู่สัญญาเท่านั้น
• กาหนดประเภทของธุรกรรมที่ต้องมีการพิจารณา Leverage และแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน
• ปรับปรุงแนวทางการรายงานข้อมูล
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ ธพ.
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
Governance
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุมและสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ ธพ. มีธรรมาภิบาลที่
ดีในการทาธุรกรรม และการบริหารความเสี่ยง

Fairness

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าทาธุรกรรมและการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าให้สอดคล้อง
กับระดับความรู้ความชานาญของลูกค้าแต่ละประเภท เช่น การยกเว้นเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้นร้อยละ 80
สาหรับธุรกรรมเงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพันธ์แฝงกรณีคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

8

บทนา
การดาเนินการและแผนการบังคับใช้
ธปท. ได้ปรับปรุง
ประกาศ Market
derivatives,
Credit derivatives,
Client suitability
และ ออกประกาศ
Risk management

51

ธปท. ได้ปรับปรุง
ประกาศ
Structured
note ,
Inflation-linked
note

54

ธปท. จัด Focus
group กับผู้แทน
ธพ. ไทย สาขา
ธนาคารต่างประเทศ
และ ก.ล.ต.

ต.ค. 56

ส.ค 57

ธปท. ออกร่าง
ประกาศ และ
หนังสือเวียนถึง
ธพ. เพื่อขอ
ความเห็นและ
เรียนเชิญ ธพ.
เข้าร่วม
Hearing

9 ก.ย. 57

ธพ. ส่ง
ความเห็น
กลับมายัง
ธปท.

30 ก.ย. 57

ออกประกาศ

ต.ค. – พ.ย. 57

ประกาศมี
ผลบังคับใช้

1 ม.ค. 58

Hearing
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

รายละเอียดของประกาศ 6 ฉบับ และการรายงานข้อมูล
1 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
2 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
3 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
4 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
5 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
6 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์
7 แบบรายงานยอดคงค้างและแบบฟอร์มการขออนุญาตธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพนั ธ์แฝง
10

1
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์
และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับธนาคารพาณิชย์
(ประกาศครอบ)
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1

2
3
4

วัตถุประสงค์ของประกาศ
โครงสร้างประกาศ
สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
สาระสาคัญของประกาศ

12

1

วัตถุประสงค์ของประกาศ

กาหนดภาพรวมของหลักเกณฑ์การอนุญาต รวมถึงการกากับดูแลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ
ธพ. เช่น หลักการในการกากับดูแลสถาบันการเงิน การบันทึกและการเปิดเผย
ข้อมูล การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
เป็นต้น

13

2

โครงสร้างประกาศ

หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ

2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอืน่
14

3

สรุปประเด็นที่ปรับปรุง

หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1.คาจากัดความ

2. หลักการ

ปรับปรุงคาจากัดความผู้ลงทุนให้
สอดคล้องกับ ก.ล.ต.

3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
7. การกากับดูแล

รวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการกากับ
ดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกูย้ ืม
ที่มีอนุพันธ์แฝงให้อยู่ภายใต้ประกาศฉบับ
เดียวกัน

8. ข้อกาหนดอืน่
15

4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.

1. คาจากัดความ

1. คาจากัดความ

1.1 ธนาคารพาณิชย์

2. หลักการ

1.2 ผู้ลงทุนสถาบัน

3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต

1.3 ผู้ลงทุนรายใหญ่

4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล

ปรับปรุง
คาจากัดความของผู้ลงทุน

1.4 ผู้ลงทุนรายย่อย

6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

1.5 คณะกรรมการธนาคาร

7. การกากับดูแล

1.6 ธุรกรรมอนุพันธ์ดา้ นตลาด

8. ข้อกาหนดอื่น

สาระสาคัญของประกาศ

1.7 ธุรกรรมอนุพันธ์ดา้ นเครดิต
1.8 ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
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สาระสาคัญของประกาศ

4

คาจากัดความผู้ลงทุน
ผู้ลงทุน
(Investor : I)
ปรับปรุง

เพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสถาบัน
(Institutional investor: II)

เพิ่มเติม

ผู้ลงทุนรายใหญ่
(High net worth: HNW)

ผู้ลงทุนรายย่อย
(Retail investor: RI)
ไม่เข้าข่ายเป็น II และ HNW

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

(High net worth individual: HNWI)

(High net worth entity: HNWE)
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คาจากัดความผู้ลงทุนสถาบัน
• ธปท. ปรับคาจากัดความให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มากขึ้น แต่เพิ่มเติม (7) และ (28)
คานิยามผู้ลงทุนสถาบันตามหลักเกณฑ์ ธปท. ก่อนปรับปรุง
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษัทประกันวินาศภัย
(6) บริษัทประกันชีวิต
(7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณ
(10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(11) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(12) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(13) กองทุนรวม
(14) คู่สัญญาที่ ธปท. จะกาหนดเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนสถาบันตามรายชื่อข้างต้นในต่างประเทศและ สง. ระหว่าง
ประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของทางการให้ทาธุรกรรมได้

I
II

RI

HNW
HNWI

HNWE

คานิยามผู้ลงทุนสถาบันตามหลักเกณฑ์ธปท. หลังปรับปรุง
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(4) บริษัทเงินทุน
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษัทหลักทรัพย์
(7) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธปท. เพิ่มเติมจาก ก.ล.ต.
(8) บริษัทประกันวินาศภัย
(9) บริษัทประกันชีวิต
(10) กองทุนรวม
(11) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของ
ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (10) หรือ (12) ถึง (27) หรือของผู้ลงทุน
รายใหญ่
(12) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(13) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(14) กองทุนประกันสังคม
(15) กองทุนการออมแห่งชาติ
(16) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(17) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

18

ตัวเอน คือ ประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่เพิ่มเติมหลังปรับปรุงประกาศ , ตัวขีดเส้น คือ ประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่ ธปท. เพิ่มเติมจาก ก.ล.ต.

คาจากัดความผู้ลงทุนสถาบัน
• ธปท. ปรับคาจากัดความให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มากขึ้น แต่เพิ่มเติม (7) และ (28)
คานิยามผู้ลงทุนสถาบันตามหลักเกณฑ์ ธปท. ก่อนปรับปรุง

I
II

RI

HNW
HNWI

HNWE

คานิยามผู้ลงทุนสถาบันตามหลักเกณฑ์ธปท. หลังปรับปรุง
(18) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อ
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(19) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(20) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(21) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(22) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(23) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(24) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(25) ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ
กองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
(26) ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(27) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ธปท.
(28) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
เพิ่มเติม
การงบประมาณ
จาก ก.ล.ต. 19

ตัวเอน คือ ประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่เพิ่มเติมหลังปรับปรุงประกาศ , ตัวขีดเส้น คือ ประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่ ธปท. เพิ่มเติมจาก ก.ล.ต.

คาจากัดความผู้ลงทุนรายใหญ่

I
II

• ธปท. กาหนดคาจากัดความให้เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กาหนด

RI

HNW
HNWI

HNWE

ผู้ลงทุนรายใหญ่
(High net worth: HNW)

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

(High net worth individual: HNWI)

(High net worth entity: HNWE)

ลักษณะเข้าด้วยข้อใดข้อหนึ่ง
1. มีสนิ ทรัพย์สุทธิ* ไม่รวมที่พักอาศัยของบุคคล
นั้น ≥ 50 ล้านบาท
2. รายได้ต่อปี* ≥ 4ล้านบาท
3. ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า* ≥ 10 ล้านบาท
* รวมถึงคู่สมรส

ลักษณะเข้าด้วยข้อใดข้อหนึ่ง
1. มีส่วนของผู้ถือหุ้น** ≥ 100 ล้านบาท
2. ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า** ≥ 20 ล้านบาท
** งบผู้สอบบัญชีปลี ่าสุด
20

4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.

2. หลักการ

1. คาจากัดความ

2.1 Efficiency

2. หลักการ

2.2 Micro - prudential

3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต

2.3 Macro - prudential

4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

สาระสาคัญของประกาศ

2.4 Governance

ธปท. ใช้ในการกากับดูแลและการอนุญาตให้
ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืม
ทีม่ ีอนุพันธ์แฝง

2.5 Fairness

7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ

สาระสาคัญของประกาศ

3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
3.1 ขอบเขตและประเภทของธุรกรรม

2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต

- ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ.ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด

- ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ.ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

- ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น

3.2 การบริหารความเสี่ยง

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

3.3 การดูแลลูกค้า

ประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าใน
การดูแลลูกค้าสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
22

4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น

สาระสาคัญของประกาศ

4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ธพ. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงิน
รวมถึงมาตรการป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงินของ ธปท. ดังนี้

4.1 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

4.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องปราม
การเก็งกาไรค่าเงินบาท
4.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทาธุรกรรมอนุพันธ์ ธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝง และธุรกรรม Credit derivatives ที่อ้างอิงสินทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
4.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักปฏิบัติในการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้แก่ผู้มีถิ่น
ที่อยู่นอกประเทศ
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4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

สาระสาคัญของประกาศ

5. การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
 ธพ. จะต้องจัดประเภท บันทึกบัญชี และเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 หากยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยในเรื่องดังกล่าว ให้ ธพ . ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 ธพ. จะต้องจัดทากระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาจัดประเภทและบันทึกบัญชี
ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาไว้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
และ ธปท. ใช้ในการตรวจสอบ หรือนาส่งเมือ่ มีการร้องขอ

7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น
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4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต

สาระสาคัญของประกาศ

6. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
6.1 การรายงานข้อมูลยอดคงค้าง : ให้ ธพ. นาส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องในการทาธุรกรรม
ในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ตามแบบรายงานที่กาหนดในประกาศ ธปท. สาหรับธุรกรรม
แต่ละประเภท

4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
7. การกากับดูแล

6.2 การจัดเก็บข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง : ธพ. จะต้องจัดเก็บหลักฐานในการทา
ธุรกรรมดังกล่าวไว้ที่สถานที่ทาการ เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบ หรือจัดส่งสาเนาให้เมือ่
มีการร้องขอ

8. ข้อกาหนดอื่น
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4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

สาระสาคัญของประกาศ

7. การกากับดูแล
ธพ. จะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น
 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน
 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)
 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน
 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยการกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
 ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินตราต่างประเทศสาหรับ ธพ. ยกเว้นธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อย
* โดยให้พิจารณาตามองค์ประกอบย่อยของธุรกรรม *

7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น
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4
หลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรม
อนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มี
อนุพันธ์แฝงสาหรับ ธพ.
1. คาจากัดความ
2. หลักการ

สาระสาคัญของประกาศ

8. ข้อกาหนดอื่น
สาขาของ ธพ. ไทยในต่างประเทศ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของประเทศ
นั้น ๆ และหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ (ยกเว้น ขอบเขตและประเภทของธุรกรรมในข้อ 3.1
ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีสาขาดังกล่าวทากับคู่สัญญาในไทย)

3. ขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาต
4. การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
5. การบันทึกบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูล
6. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
7. การกากับดูแล
8. ข้อกาหนดอื่น
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2
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
(Market derivatives)
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1

วัตถุประสงค์ของประกาศ

2

โครงสร้างประกาศ

3

สรุปประเด็นที่ปรับปรุง

4

สาระสาคัญของประกาศ

2

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

1. วัตถุประสงค์ของประกาศ
ธปท. ออกประกาศฉบับนีเ้ พื่อกาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์
ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารหนี้ ราคาตราสารทุน ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ดัชนีทางการเงิน และค่าเฉลี่ยของตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน เพื่อให้ ธพ.
สามารถทาธุรกรรมได้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของตลาด ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงควบคุมและรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

3

ประกาศ
ครอบ

2. โครงสร้างประกาศ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (Market derivatives)

“ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาตราสารหนี้
ราคาตราสารทุน และดัชนีทางการเงิน ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรม และใช้ชาระราคาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย”

ธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป

ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

ประเภทของธุรกรรม

ตัวแปรและดัชนีทางการเงิน

คู่สัญญา

1. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดขั้นพื้นฐาน
2. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาตเพิ่มเติม
3. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ธุรกรรมในข้อ 1. และ/หรือข้อ 2.
4. ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ทาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงของตนเอง

1. อัตราดอกเบี้ย
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. ราคาตราสารหนี้
4. ราคาตราสารทุน
5. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
6. ดัชนีทางการเงิน
7. ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
หรือดัชนีทางการเงิน

ไม่จากัด ยกเว้น
ธุรกรรมที่อ้างอิงราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่
ธนาคารพาณิชย์หรือ
คู่สัญญาต้องทาเพื่อ
บริหารความเสี่ยง

ธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ได้รับ
อนุญาตเป็นการทั่วไป เนื่องจากประเภท
ของธุรกรรม ตัวแปรและดัชนีทางการเงิน
และคู่สัญญา ไม่เข้าข่ายตามที่หลักเกณฑ์
กาหนด โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องขอ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเริ่มทาธุรกรรมดังกล่าว

การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน

ข้อกาหนดอื่น

ธนาคารพาณิชย์ต้องรายงานฐานะที่เกิดจาก
การทาธุรกรรมทุกประเภทในแบบรายงาน
ยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดตามที่
หลักเกณฑ์กาหนดเป็นรายเดือน

ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่น
เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่อาจก่อให้เกิด
ความเสีย่ งสูงต่อธนาคารพาณิชย์หรือคู่สัญญา
จะต้องมี Leverage ไม่เกิน 2 เท่า
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

2. โครงสร้างประกาศ
โครงสร้างประกาศก่อนปรับปรุง

โครงสร้างประกาศที่ปรับปรุงใหม่
1.คาจากัดความ

1.คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ประเภทของธุรกรรมอนุพันธ์ทไี่ ด้รบั อนุญาต

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

ย้ายไปอยู่ประกาศ
Client suitability

5. คูส่ ัญญา
6. ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท.
เป็นรายกรณี
7. การรายงานข้อมูล
8. การจัดเก็บข้อมูล

4.4 การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
4.5 การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

ย้ายไปอยู่ประกาศ
Risk management

4.2 การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน
4.3 การดูแลลูกค้า

3. ประเภทของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด

4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน

4. หลักเกณฑ์ในการทาธุรกรรมอนุพันธ์
4.1 การบริหารความเสี่ยง

2. หลักการ

ปรับปรุง

9. ข้อกาหนดอืน่

4.6 หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ ธปท. กาหนด

4.7 ข้อกาหนดอื่น

ปรับปรุง
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ประกาศ
ครอบ
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แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

3. สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
Efficiency

1. ขยายขอบเขตของธุรกรรมที่อนุญาตให้ทา
ได้เป็นการทั่วไป

Micro-prudential

2. กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับธุรกรรม
ที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ยกเว้นทองคา)
3. ปรับปรุงประเภทธุรกรรมที่ต้องจากัด
Leverage และกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
4. ปรับปรุงแบบรายงานและหลักเกณฑ์
การรายงานที่เกี่ยวข้อง
6
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4. สาระสาคัญของประกาศ
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การอนุ ญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (Market derivatives)
“ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อั ตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาตราสารหนี้
ราคาตราสารทุน และดัชนีทางการเงิน ในการกาหนดมูลค่ายุ ติธรรมของธุรกรรม และใช้ชาระราคาระหว่างคู่ สัญญาสองฝ่าย”

ธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป

ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

ประเภทของธุรกรรม

ตัวแปรและดัชนีทางการเงิน

คู่สัญญา

1. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดขั้นพื้นฐาน
2. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาตเพิ่มเติม
3. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ธุรกรรมในข้อ 1. และ/หรือข้อ 2.
4. ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ทาเพื่อ
บริหารความเสี่ยงของตนเอง

1. อัตราดอกเบี้ย
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. ราคาตราสารหนี้
4. ราคาตราสารทุน
5. ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
6. ดัชนีทางการเงิน
7. ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
หรือดัชนีทางการเงิน

ไม่จากัด ยกเว้น
ธุรกรรมที่อ้างอิงราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่
ธนาคารพาณิชย์หรือ
คู่สัญญาต้องท าเพื่อ
บริหารความเสี่ยง

ธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ได้รับ
อนุญาตเป็นการทั่วไป เนื่องจากประเภท
ของธุรกรรม ตัวแปรและดัชนีทางการเงิน
และคู่สั ญญา ไม่เข้าข่ายตามที่หลักเกณฑ์
กาหนด โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องขอ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเริ่มทาธุรกรรมดังกล่าว

การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน

ข้อกาหนดอื่น

ธนาคารพาณิชย์ต้ องรายงานฐานะที่เกิ ดจาก
การทาธุรกรรมทุกประเภทในแบบรายงาน
ยอดคงค้ างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดตามที่
หลักเกณฑ์กาหนดเป็นรายเดือน

ธนาคารพาณิชย์ต้ องปฏิบัติต ามข้อกาหนดอื่น
เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่อ าจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงสูงต่อธนาคารพาณิชย์หรือ คู่สัญ ญา
จะต้องมี Leverage ไม่เกิน 2 เท่า

4.1 คาจากัดความ
4.2 ประเภทของธุรกรรม
4.3 ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
4.4 คู่สัญญา
4.5 ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต
เป็นรายกรณี
4.6 ข้อกาหนดเพิ่มเติม
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4.2 ประเภทของธุรกรรม
ธปท. ปรับปรุงหมวดหมู่ของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด โดยแบ่งธุรกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นการทั่วไป

ประกาศเดิม

ประกาศใหม่

1. Plain vanilla derivatives

1. Plain vanilla derivatives

2. Barrier derivatives
3. Average rate / strike options
4. Swaption, Compound options, Options on
forwards

2. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่ ธปท. อนุญาตเพิ่มเติม
(มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศ ธปท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด)

5. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของข้อ 1 – 4
6. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของข้อ 1 – 4 กับ Digital,
Cancellable, หรือ Extendable option

3. ธุรกรรมที่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็น (1) หรือ (2) ได้

7. เงินกู้ยืมที่นาเสนอพร้อมอนุพันธ์ตามข้อ 1 - 6

ย้ายไปอนุญาตภายใต้ประกาศ Structured products

8. ธุรกรรมอนุพันธ์ประเภทอื่น ที่ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของ ธพ. เอง

4. ธุรกรรมอนุพันธ์ประเภทอืน่ ที่ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ ธพ. เอง

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นรายกรณี
9. ธุรกรรมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็นธุรกรรม
ที่กาหนดในข้อ 1 – 7 ได้

5. ธุรกรรมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็นธุรกรรมที่
อนุญาตเป็นการทั่วไปได้
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ประกาศ
ครอบ

4.2 ประเภทของธุรกรรม
สรุปธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาต
เป็นการทั่วไป
กลุ่มที่ 1 Plain vanilla derivatives

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

ประเภทธุรกรรม
(1) Interest rate swaps
(2) Basis swaps
อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
(3) Interest rate futures
(4) Forward rate agreements
(5) Interest rate options
(1) Foreign exchange swaps
(2) Cross currency swaps
อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(3) Currency futures
(4) Foreign exchange forwards
(5) Currency options
(1) Bond futures
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้
(2) Bond forwards
(3) Bond options
(1) Equity swaps
(2) Equity futures
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน
(3) Equity forwards
(4) Equity options
(1) Commodity swaps
(2) Commodity futures
อนุพันธ์ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(3) Commodity forwards
(4) Commodity options

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

หมวดหมู่
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

4.2 ประเภทของธุรกรรม
สรุปธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาต
เป็นการทั่วไป
กลุ่มที่ 2 ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเพิ่มเติม
(* เพิ่มเติมในการปรับปรุงประกาศ)

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

ประเภทธุรกรรม
(1) Knock in options
(2) Knock out options
Barrier derivatives
(3) Knock in forwards
(4) Knock out forwards
(5) Delayed barrier options *
(1) Average rate / strike options
Average derivatives
(2) Double average options *
(3) Average rate / strike swaps *
(1) Swaptions
(2) Compound options
(3) Option on forwards
Option derivatives
(4) Digital options
(5) Cancelable options
(6) Extendable options
Pro-rata และ Time option (1) FX pro-rata forwards
FX derivatives
(2) FX flexible forwards
(1) Accreting / Amortised *
(2) Forward / deferred start *
ธุรกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน
(3) Credit-linked interest rate swaps หรือ
ลักษณะของสัญญาเพียง
Credit-linked cross currency swaps
เล็กน้อย
(4) Par forwards *
(5) Differential swaps *

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

หมวดหมู่
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4.2 ประเภทของธุรกรรม
ธปท. อนุญาตเป็นการทั่วไปเพิ่มเติมสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่มี
ความแพร่หลายในตลาด หรือมีความเสี่ยงเทียบเท่ากับธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน
โดยตัวอย่างของธุรกรรมที่สาคัญ เช่น
1. FX pro-rata forwards – ธุรกรรม FX forwards ที่กาหนดให้ Forward rate
แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยคานวณตามสัดส่วนจานวนวันที่ลูกค้ามาใช้สิทธิซื้อหรือขาย FX
2. Average rate / strike swaps – ธุรกรรม Swaps ที่คู่สัญญาตกลงใช้ค่าเฉลี่ย
ของราคาตลาด หรือค่าเฉลี่ยของราคาตามสัญญาในการชาระราคา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธรุ กรรม
ดังกล่าวจะอ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
3. Par forward – ธุรกรรม Forwards ที่คู่สัญญาตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์เป็น
จานวนมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยราคาคงทีท่ ี่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา
4. ธุรกรรมที่มีการปรับลักษณะของสัญญาเล็กน้อย เช่น กาหนดให้ Notional
amount เพิ่มขึ้นหรือลดลง (Accreting / Amortised) หรือธุรกรรมที่มีลักษณะ Forward
หรือ Deferred start
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4.3 ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดสามารถอ้างอิงตัวแปรหรือดัชนีทางการเงินที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. อัตราดอกเบี้ย
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. ราคาตราสารหนี้
4. ราคาตราสารทุน
5. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
6. ดัชนีทางการเงิน
7. ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
หรือดัชนีทางการเงิน
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4.3 ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดสามารถอ้างอิงตัวแปรหรือดัชนีทางการเงินที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
ธพ. ทาธุรกรรมด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้
1. อัตราดอกเบี้ย
หากเป็นการบริหารความเสี่ยงของ ธพ. หรือคู่สัญญา
เท่านั้น
2. อัตราแลกเปลี่ยน
3. ราคาตราสารหนี้
มี Risk profile ในฝั่งตรงกันข้าม และ
การบริหาร
4. ราคาตราสารทุน
ความเสี่ยง
สินค้าที่อ้างอิงเป็นชนิดเดียวกันหรือ
หลักเกณฑ์
5. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าต่างชนิดกันที่สามารถลดความ
ที่ปรับปรุง
เสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญ
6. ดัชนีทางการเงิน
7. ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ยกเว้น ธุรกรรมที่อ้างอิงราคาทองคา ซึ่ง ธพ.
สามารถทาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้
หรือดัชนีทางการเงิน
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4.3 ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดสามารถอ้างอิงตัวแปรหรือดัชนีทางการเงินที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
ธพ. สามารถทาธุรกรรมที่อ้างอิงค่าเฉลี่ยของ
1. อัตราดอกเบี้ย
ตัวแปรหรือค่าเฉลี่ยของดัชนีทางการเงินที่ได้รับ
อนุญาต โดย
2. อัตราแลกเปลี่ยน
(1) คานวณจากตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
3. ราคาตราสารหนี้
ประเภทเดียวกัน และ
4. ราคาตราสารทุน
(2) ใช้วิธี Simple หรือ Weighted average
5. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตัวอย่าง
6. ดัชนีทางการเงิน
ค่าเฉลี่ยของ
BIBOR + THBFIX
ตัวแปรที่
อัตราดอกเบี้ย
2
7. ค่าเฉลี่ยของตัวแปร
อนุญาตเพิ่มเติม
หรือดัชนีทางการเงิน
ค่าเฉลี่ยของ
HSKI + KOSPI + NI225 + STI
ดัชนีทางการเงิน

4
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4.4 คู่สัญญา
ธพ. สามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดได้กับคู่สัญญาทุกประเภท ยกเว้น
ธุรกรรมที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ง ธพ. หรือคู่สัญญาต้องทาธุรกรรมเพื่อบริหาร
ความเสี่ยง

4.5 ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
ธพ. ที่ต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องขอ
อนุญาตและได้รับอนุมัติจาก ธปท. ก่อนที่จะเริ่มต้นทาธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่จะชี้แจงใน
หัวข้อการปรับปรุงแบบรายงานและหลักเกณฑ์การรายงาน
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4.6 ข้อกาหนดเพิ่มเติม
(1) การจากัด Leverage ของธุรกรรม
ธุรกรรมกลุ่ม 3 Structured derivatives จะต้องมี Leverage ไม่เกิน 2 เท่า โดย
การมี Leverage 2 เท่าเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
Leverage บนจานวนเงินตามสัญญา
เช่น ธุรกรรม Commodity swaps ที่ ธพ.
เป็นผู้ขายน้ามันดิบจานวน 1 ล้านบาร์เรล
ด้วยราคา USD 100 ต่อบาร์เรล โดย

Leverage บนมูลค่าของตัวแปร
เช่น ธุรกรรม Basis swaps ที่อ้างอิงส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ย THBFIX และ BIBOR โดยมี
จานวนเงินตามสัญญา THB 100 ล้าน โดย

กรณี ธพ. ขาดทุน จะชาระราคา:
1 ล้านบาร์เรล x USD (ST – 100)
กรณีลูกค้าขาดทุน จะชาระราคา:
(1 ล้านบาร์เรล x 2) x USD (100 – ST)

กรณี ธพ. ขาดทุน จะชาระราคา:
2 x (BIBOR – THBFIX) x THB 100 ล้าน
กรณีลูกค้าขาดทุน จะชาระราคา:
2 x (THBFIX – BIBOR) x THB 100 ล้าน
16
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4.6 ข้อกาหนดเพิ่มเติม
(2) ธุรกรรม “Credit-linked IRS หรือ CCS”
ธพ. สามารถทาธุรกรรม IRS หรือ CCS ที่กาหนดให้สัญญาสิ้นสุดโดยอ้างอิง
Credit event ของบุคคลที่ 3 โดยกาหนดให้ต้องบริหารความเสี่ยงแบบ Back-to-back หาก
การอ้างอิง Credit event ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ ธพ. เพิ่มจาก IRS หรือ CCS ปกติ
ตัวอย่าง ธุรกรรม Credit-linked CCS ที่การอ้างอิง Credit event ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม
หรือเป็นการป้องกันความเสี่ยงของตนเอง
(ธพ. ทาธุรกรรม CCS ในฝั่งขายเงินสกุล USD กับลูกค้า โดยอ้างอิง Credit event ของรัฐบาลไทย)

Cross currency
swaps (CCS)
Sell 30.0 THB/USD

ธพ.

กรณีไม่เกิด Credit
event กับรัฐบาลไทย

กรณีเกิด Credit
event กับรัฐบาลไทย

ธพ. กาไรหากเงินบาทแข็งค่า

ธพ. จะได้รับผลขาดทุนสูงเนื่องจาก
THB อ่อนค่าลงอย่างมาก แต่ Credit
event จะทาให้สัญญาสิ้นสุดและ ธพ.
ไม่ต้องชาระราคา

ธพ. ขาดทุนหากเงินบาทอ่อนค่า
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4.6 ข้อกาหนดเพิ่มเติม
(3) ธุรกรรม “Average rate / strike options”
ธพ. สามารถทาธุรกรรม Average rate / strike options ที่กาหนดเงื่อนไขให้มี
การเปลี่ยนแปลง 1. ช่วงเวลาหรือความถี่ หรือ 2. มูลค่าที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย โดย ธพ. ต้อง
บริหารความเสี่ยงโดยวิธี Back-to-back และดารงเงินกองทุนและอัตราส่วนการกากับลูกหนี้
รายใหญ่ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ Average rate / strike options ปกติ
(4) ธุรกรรม “FX pro-rata forwards และ FX flexible forwards”
ธพ. สามารถทาธุรกรรม FX pro-rata forwards และ FX flexible forwards ได้
โดยต้องมีการกันสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงไม่อนุญาตเป็นการทั่วไปให้นาไปรวมกับธุรกรรมอื่น ๆ
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3
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
(Credit derivatives)
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557
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ประเด็นชี้แจง
1

2
3
4

วัตถุประสงค์ของประกาศ
โครงสร้างประกาศ
สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
สาระสาคัญของประกาศ

2

1 วัตถุประสงค์ของประกาศ
ประกาศฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดขอบเขตของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ ธพ.
สามารถทาได้เป็นการทั่วไป การกาหนดขอบเขตของคู่สญ
ั ญาที่สามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
แต่ละประเภทได้ และประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับอนุญาต รวมถึงธุรกรรมที่ ธพ. ต้องขออนุญาต
เป็นรายกรณี

3

2 โครงสร้างประกาศ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives)
โครงสร้างประกาศปัจจุบัน
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ขอบเขตของธุรกรรม Credit derivatives
ที่ได้รับอนุญาต
4. หลักเกณฑ์ในการทาธุรกรรมที่ได้รับอนุญาต
4.1 การบริหารความเสี่ยง
ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

4.2 การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน
4.3 การดูแลลูกค้า

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

4.4 การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
4.5 การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

4.6 หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ ธปท. กาหนด

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

4.7 ข้อกาหนดอื่น

โครงสร้างประกาศที่ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุง

1. คาจากัดความ

1

2. หลักการ
3. ประเภทของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

2

4. ลักษณะของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
ย้ายไปอยู่ประกาศ
Risk management

5. ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณี
6. สินทรัพย์อ้างอิง

ย้ายไปอยู่ประกาศ
Client suitability

ปรับปรุง

7. คู่สัญญา

3
4

8. การโอนเปลี่ยนมือ

9. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล

5
4

3

สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
1. คาจากัดความของผู้ลงทุน
2. การขยายขอบเขตธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
3. ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับอนุญาต
4. การปรับปรุงประเภทของคู่สัญญาที่ได้รบั อนุญาต
5. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล

5

หลักการ

4 สาระสาคัญของประกาศ

6

4

สาระสาคัญของประกาศ
1. คาจากัดความ
หลังปรับปรุงประกาศ

• “ธนาคารพาณิชย์”
• “คณะกรรมการธนาคาร”
• “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ลงทุนรายย่อย” หมายความว่า ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผูล้ งทุนรายย่อยตามที่กาหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงิน
กู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงสาหรับธนาคารพาณิชย์
• “ธุรกรรมอนุพันธ์ดา้ นเครดิต”
• คาจากัดความอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
7

4 สาระสาคัญของประกาศ
2. การขยายขอบเขตธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
ก่อนปรับปรุงประกาศ

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นการทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Credit default swaps (CDS)
Credit linked notes (CLN)
Total rate of return swaps (TRORS)
First to default swaps (FTDS)
First to default credit linked notes (FTDN)
Proportionate credit default swaps (PCDS)
Proportionate credit linked notes (PCLN)

หลังปรับปรุงประกาศ
ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นการทั่วไป + ลักษณะธุรกรรมที่อนุญาต
Unfunded credit derivatives
1. Credit default swaps (CDS)
2. Total rate of return swaps (TRORS)
3. First to default swaps (FTDS)
4. Proportionate credit default swaps (PCDS)
Funded credit derivatives
1. Credit linked notes (CLN)

2. Total rate of return credit linked notes (TRORN)
3.
4.

First to default credit linked notes (FTDN)
Proportionate credit linked notes (PCLN)

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นรายกรณี

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นรายกรณี

ไม่เปิดให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี

เปิดให้ขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตเป็นรายกรณี
สาหรับธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป
8
โดยจะยึดหลักการ 5 ข้อในการพิจารณา
8

4

สาระสาคัญของประกาศ
2. การขยายขอบเขตธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

ลักษณะของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
- ธพ. สามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่จานวนเงินตามสัญญามีมูลค่าไม่คงทีต่ ลอดอายุสัญญา โดยจานวนเงิน
ตามสัญญาอาจมีค่าเพิม่ ขึ้น (Accreting) หรือลดลง (Amortised) ซึ่งมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องถูกกาหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ณ วันเริ่มต้นสัญญา เช่น ธุรกรรม Amortised credit default swaps , Accreting credit
linked notes เป็นต้น
- ธพ. สามารถทาธุรกรรม Funded credit derivatives ที่มีการออกตราสารและมีเงื่อนไขให้สามารถไถ่ถอนก่อน
ครบกาหนด ซึ่งได้แก่ ตราสารหนี้ที่ผู้กู้ยืมมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด (Callable bond) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกาหนด (Puttable bond) โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติปกติของตลาดตราสารทาง
การเงิน

4 สาระสาคัญของประกาศ
3. ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับอนุญาต
ก่อนปรับปรุงประกาศ

หลังปรับปรุงประกาศ

ธพ. ต้องไม่ใช้สินทรัพย์อ้างอิงดังต่อไปนีเ้ ป็นสินทรัพย์
อ้างอิงในการทาธุรกรรม

ธพ. ต้องไม่ใช้สินทรัพย์อ้างอิงดังต่อไปนีเ้ ป็นสินทรัพย์
อ้างอิงในการทาธุรกรรม

• เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
• ตราสารที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของ สง. ผูข้ ายข้อตกลง
รับประกันความเสี่ยง
• เงินฝากหรือเงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพันธ์แฝงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินฝาก
หรือเงินกู้ยมื ที่มีอนุพันธ์แฝง
• สินทรัพย์หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ ธปท. กาหนด
• ธุรกรรมอนุพันธ์เว้นแต่เข้าข่ายตามที่หลักเกณฑ์อนุญาต

• เงินให้กู้ยืมเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์
• สินทรัพย์หรือภาระผูกพันที่ออกโดย
Protection seller
• เงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพันธ์แฝงที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรม
เงินกู้ยืมทีม่ ีอนุพันธ์แฝง
• ธุรกรรมอนุพันธ์เว้นแต่เข้าข่ายตามที่หลักเกณฑ์อนุญาต

4 สาระสาคัญของประกาศ
3. ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับอนุญาต
ธพ. ต้องไม่ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ เว้นแต่
(1) กรณี ธพ. เป็น Protection buyer
ธพ. สามารถทาได้เฉพาะธุรกรรม Credit default swaps หรือ Credit linked notes เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากฐานะในการทาธุรกรรมอนุพันธ์ โดยธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ทาจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมยกเว้นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาหรือความเสี่ยงด้านตลาดของธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่
กล่าว

(2) กรณี ธพ. เป็น Protection seller
ธพ. จะต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณี ซึ่ง ธปท. จะพิจารณาจากการดาเนินการของธนาคาร
พาณิชย์ในเรื่องการดารงเงินกองทุน การกากับลูกหนี้รายใหญ่ และการกากับดูแลในเรือ่ งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นธุรกรรมอนุพันธ์
กรณี ธพ. A เป็น Protection buyer

1
Market risk (FX)

ธพ. B

1.

Counterparty credit risk
(ธพ. B)

2
Premium
ผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยง
(ธพ. A)

ธพ. A ทาธุรกรรมขาย FX forward USD/THB กับ ธพ. B
ทาให้ ธพ. A มีความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาจาก ธพ. B

สิ้นสุดสัญญา
ไม่เกิด Credit event
CEP* เกิด Credit event

2.

ผู้ขายประกัน
ความเสี่ยง
(ธพ. C)

ธพ. A ต้องการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตจาก ธพ. B
จึงทาธุรกรรม Credit default swap กับ ธพ. C
ทาให้ ธพ. A มีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาจาก
ธพ. C แทน และมีความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรม CDS

สินทรัพย์อ้างอิงเป็น
ธุรกรรม FX forward
ที่ทากับ ธพ. B
CEP* = Credit event payment
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4 สาระสาคัญของประกาศ
4. การปรับปรุงประเภทของคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาต
ก่อนปรับปรุงประกาศ
ธพ. ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้จาก
– II ยกเว้น ธย., บง., และ บค.
ธพ. ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้กับ
– II ยกเว้น ธย., บง., และ บค. หรือ
– บุคคลอืน่ (รวมถึง ธย., บง., และ บค.) ที่ต้องการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเครดิตเท่านั้น

หลังปรับปรุงประกาศ
Unfunded credit derivative
ธพ. ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้จาก
– II เฉพาะประเภท ธพ. (ยกเว้น ธย.), บล., และ บ. ประกัน (ลด)
ธพ. ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้กับ

– II ยกเว้น ธย., บง., และ บค. หรือ
– บุคคลอื่น (รวมถึง ธย., บง., และ บค.) ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตเท่านั้น (เท่าเดิม)

Funded credit derivative
ธพ. ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้จาก (ธพ. ออก Note)
– II & HNW หรือ
* II หมายถึง Institutional investor (ผู้ลงทุนสถาบัน)
HNW หมายถึง High net worth (ผู้ลงทุนรายใหญ่)

– อื่นๆ ที่ต้องคุ้มครองเงินต้น 80% (ขยาย)
ธพ. ขายประกันความเสี่ยงด้านเครดิตได้กับ (ธพ. ลงทุนใน Note)
– ไม่จากัดประเภทคู่สัญญา (ขยาย)

4 สาระสาคัญของประกาศ
5. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
ก่อนปรับปรุงประกาศ

หลังปรับปรุงประกาศ

ธพ. ที่ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตจะต้องจัดทา
แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
โดยต้องจัดส่งให้ ธปท. เป็นประจาทุกไตรมาสภายในวันสิ้น
เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส ผ่านทางระบบบริหารข้อมูล
DMS DA (Extranet)

ธพ. ที่ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตจะต้องจัดทา
แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
โดยต้องจัดส่งให้ ธปท. เป็นประจาทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือน
ของเดือนถัดไป ผ่านทางระบบบริหารข้อมูล DMS DA
(Extranet)
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ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
(Structured products)
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1

2
3
4

วัตถุประสงค์ของประกาศ
โครงสร้างประกาศ
สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
สาระสาคัญของประกาศ

2

1

วัตถุประสงค์ของประกาศ

ประกาศฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดลักษณะของธุรกรรม ประเภทของตัวแปร
หรือดัชนีทางการเงินอ้างอิง และขอบเขตของคู่สัญญาที่สามารถทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
ได้เป็นการทั่วไป รวมถึงธุรกรรมที่ ธพ. ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี

3

2

โครงสร้างประกาศ

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured products)
โครงสร้างประกาศก่อนปรับปรุง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ

โครงสร้างประกาศที่ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

3. ขอบเขตการทาธุรกรรม

ปรับปรุง

4. หลักเกณฑ์ในการทาธุรกรรม
ย้ายไปอยู่ประกาศ
Risk management

4.2 การป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน
ย้ายไปอยู่ประกาศ
Client suitability

ปรับปรุง

4.1 การบริหารความเสี่ยง
ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

4.5 การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน
4.6 หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ ธปท. กาหนด
4.7 ข้อกาหนดอื่น

ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ
ย้ายไปอยู่
ประกาศครอบ

2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม

4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คูส่ ัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
ธพ. เอง

4.3 การดูแลลูกค้า

4.4 การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

1. คาจากัดความ

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็นรายกรณี
ปรับปรุง

8. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
4

3

สรุปประเด็นที่ปรับปรุง

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured products)

Efficiency
1. ปรับปรุงค่าจ่ากัดความของธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝงและผูล้ งทุนให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มากขึ้น
2. ย้ายธุรกรรมเงินกู้ยืมทีน่าเสนอพร้อมธุรกรรมอนุพันธ์มาอนุญาตภายใต้ประกาศฉบับนี้
3. ยกเลิกการก่าหนดจ่านวนเงินต้นขั้นต่า 10 ล้านบาท
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและการก่ากับดูแลธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์ด้านเงินเฟ้อแฝงให้สอดคล้องกับ
ธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝงอืน ๆ โดยก่าหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวมาอนุญาตภายใต้ประกาศฉบับนี้
5. อนุญาตเพิมเติมส่าหรับตัวแปรอ้างอิงประเภท “ค่าเฉลียของตัวแปรหรือค่าเฉลียของดัชนีทางการเงิน”

Micro-prudential
6. ปรับปรุงแนวทางการรายงานธุรกรรมครั้งแรกและหลักเกณฑ์การรายงานยอดคงค้าง

Fairness
7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การท่าธุรกรรมให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ความช่านาญ และความสามารถในการรองรับ
ความเสียงของผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ เช่น เงือนไขการคุ้มครองเงินต้นขั้นต่าร้อยละ 80
5
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี
8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

สาระสาคัญของประกาศ

1. คาจากัดความ
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 คณะกรรมการธนาคาร
1.3 ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ ผูล้ งทุนรายย่อย
1.4 ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

ปรับปรุงค่าจ่ากัดความ
ของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับ
ก.ล.ต. มากขึ้น
(ตามประกาศครอบ)

1) ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มกี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน ซึ่งไม่ใช่
การจ่ายดอกเบี้ยปกติ

2) ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่ให้สทิ ธิผู้กู้ยืมในการชาระคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนเป็นตราสารหนี้
ตราสารทุน หรือเงินตราต่างประเทศ (Exchangeable notes)
ทั้งนี้ ไม่รวมตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของ ธพ. และ Convertible bond
3) ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่ให้สทิ ธิผู้กู้ยืมหรือผู้ให้กู้ยืมที่จะขยายระยะเวลาหรือไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่รวม Callable bond และ Puttable bond

เนื้อหาที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม

4) ธุรกรรมเงินกู้ยืมทีให้สทิ ธิผู้กู้ยืมหรือผู้ให้กู้ยืมทีจะเพิมมูลค่าเงินกู้ยืมตามเงือนไขทีได้
ตกลงไว้ในสัญญา (Top-up products) ทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรมทีได้รับคุ้มครองโดยสถาบัน
ชี้แจงเพิมเติม
คุ้มครองเงินฝาก
ย้ายมาจากประกาศ
5) ธุรกรรมเงินกู้ยืมทีน่าเสนอพร้อมธุรกรรมอนุพนั ธ์
Market derivatives
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

สาระสาคัญของประกาศ

2. หลักการ
ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง

1. คาจากัดความ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญ าตให้
ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง (Structured products)

2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม

ธุรกรรมเงิน กู้ยืมที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรหรือดัชนีท างการเงิน หรือให้สิท ธิผู้กยู้ ืมหรือผู้ให้กู้ยืมในการชาระหรือรับชาระคืน
เป็น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือเงิน ตราต่างประเทศ หรือขยายระยะเวลาหรือไถ่ถอนก่อนครบกาหนด หรือเพิ่มมูลค่าเงินกู้ยืม
หรือน าเสนอพร้อมธุรกรรมอนุพนั ธ์

4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน

ธุรกรรมที่ได้รบั อนุญ าตเป็น การทั่วไป

5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี
8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

ลักษณะของธุรกรรม
1. ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ใช้คาว่า เงิน ฝาก
ในการเสนอขาย
2. ธุรกรรมที่ชาระคืน เป็น ตราสารหนี้
ตราสารทุน หรือเงิน ตราต่างประเทศ ต้องมี
ลักษณะตามที่ห ลักเกณฑ์กาหนด
3. ต้องชาระคืน เงิน ต้น ขั้น ต่าร้อยละ 8 แก่
ผู้ลงทุน รายย่อยเมื่อครบสัญ ญา ยกเว้น มีภาระ
สอดคล้องในการท าธุรกรรมตามข้อ 2.
4. หากธนาคารพาณิชย์ออกตราสารหนี้ต้องมี
เงื่อนไขห้ามเปลีย่ นมือ ยกเว้น สามารถควบคุม
ให้อยู่ในกลุ่มผู้ให้กู้ยืมที่ได้รบั อนุญ าต

ตัวแปรและดัชนีท างการเงิน
1. อัตราดอกเบี้ย
2. อัตราแลกเปลีย่ น
3. ราคาตราสารหนี้
4. ราคาตราสารทุน
5. ราคาสิน ค้าโภคภัณฑ์
6. เครดิต
7. ผลการดาเนิน งานของกองทุน
8. อัตราเงิน เฟ้อ
9. ดัชนีท างการเงิน
1 . ค่าแฉลี่ยของตัวแปรหรือดัชนีท าง
การเงิน

ธุรกรรมที่ต้องได้รับอนุญ าตเป็น รายกรณี

คู่สัญญา
ไม่จากัด
กรณีอนื่
ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์
ท าเพื่อบริห ารความเสี่ยง
ของตนเอง

ธุรกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็น
ธุรกรรมที่ได้รบั อนุญ าตเป็น
การทัว่ ไป เนื่องจากลักษณะ
ตัวแปรและดัชนีท างการเงิน
และคู่สัญญา ไม่เข้าข่าย
ตามที่ห ลักเกณฑ์กาหนด
โดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ขออนุญ าตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนทีจ่ ะเริ่มท า
ธุรกรรมดังกล่าว

การจัดเก็บข้อมูลและการรายงาน
ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งรายงานฐานะที่เกิดจากการท าธุรกรรมทุกประเภทในแบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ตามที่ห ลักเกณฑ์กาหนดเป็นรายเดือน
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ

3. ลักษณะของธุรกรรมที่ทาได้เป็นการทั่วไป
3.1 ธพ. ต้องไม่ใช้ค่าว่า “เงินฝาก” ในกรณีท่าธุรกรรมในฐานะผู้กู้ยืม (ผู้ออก)
เงินฝาก...

2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน

ผู้กู้ยืม (ผู้ออก)

เงินฝาก...
ผู้ให้กู้ยืม (ผู้ลงทุน)

ผู้ให้กู้ยืม (ผู้ลงทุน)

ผู้กู้ยืม (ผู้ออก)

3.2 ธุรกรรม Exchangeable notes โดยตราสารหนี้และตราสารทุนต้องมีคุณสมบัติตามที่ ธปท. กาหนด

5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

3.3 มีเงือนไขการช่าระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้กับผู้ให้กู้ยมื (ผู้ลงทุน) ยกเว้น

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี

1) คู่สญ
ั ญาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน (II) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)

8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

2) คู่สญ
ั ญาเป็นผู้ลงทุนรายย่อยในกรณี ดังต่อไปนี้
- ผู้ลงทุนรายย่อยทีขอไถ่ถอนธุรกรรมก่อนวันสิน้ สุดสัญญา หรือ
- ผู้ลงทุนรายย่อยทีมี “ภาระสอดคล้อง” แล้วท่าธุรกรรม Exchangeable notes
ธุรกรรมอืน
Ex. ช่าระราคาสินค้าน่าเข้า

Exchangeable notes
ผู้ให้กู้ยืม

เนื้อหาที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม

3.4 หาก ธพ. ทาธุรกรรมในฐานะผู้กู้ยืม (ผู้ออกตราสารหนี)้ ต้องระบุเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
เว้นแต่ ธพ. สามารถควบคุมให้การโอนเปลี่ยนมืออยู่ในขอบเขตของกลุ่มผู้ให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่
8
ธปท. กาหนด

4
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา

สาระสาคัญของประกาศ

4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
4.1 อัตราดอกเบี้ย
4.2 อัตราแลกเปลี่ยน
4.3 ราคาตราสารหนี้
4.4 ราคาตราสารทุน

4.5 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

4.6 เครดิต ยกเว้น Credit event

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี

4.7 ผลการดาเนินงานของกองทุน

8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

4.8 อัตราเงินเฟ้อ
4.9 ดัชนีทางการเงินทีม่ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
4.10 ค่าเฉลียของตัวแปรหรือค่าเฉลีย
ของดัชนีทางการเงิน

ตัวแปรทีอนุญาตเพิมเติมในประกาศฉบับนี้
- ย้ายมาจากประกาศ Inflation-linked note
- ธปท. อนุญาตให้ท่าได้เป็นการทัวไปสอดคล้อง
กับธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝงอืน ๆ ภายใต้
หลักเกณฑ์ในประกาศ Structured products
ทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรมทีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน

ค่าเฉลียต้องเกิดจากตัวแปรหรือดัชนีทาง
การเงินประเภทเดียวกัน และเป็นการเฉลีย
แบบ Simple average หรือ Weighted
average ทีก่าหนดน้่าหนักไว้อย่างคงทีตลอด
อายุสัญญา
9
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สาระสาคัญของประกาศ

ธุรกรรมทีอ่ ้างอิงอัตราเงินเฟ้อที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
• ธปท. ไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝง จึงไม่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศ Structured products
เช่น ธุรกรรมทีมีลักษณะคล้ายกับ Inflation linled bond (ILB) ของรัฐบาลไทย หรือ Treasury Inflation-Protected Securities
(TIPS) ของรัฐบาลสหรัฐ ฯ

ประเภท 1

Interest paymentt = Real interest rate x (Principal X CPIt/CPIissue)

ประเภท 2

หรือ

Interest paymentt = (Real interest rate + Inflation ratet) x Principal
10

4
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม

สาระสาคัญของประกาศ

5. คู่สัญญา
 ธพ. ท่าธุรกรรมได้กับคู่สัญญาทุกประเภท
 ยกเว้น กรณีท่าธุรกรรมในฐานะผู้กู้ยืมกับผู้ลงทุนรายย่อย ธพ. จะต้องมี
เงือนไขมากกว่าผู้ลงทุนประเภทอืน ๆ ตามทีก่าหนดใน 3.3 (2)

4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี
8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี

สาระสาคัญของประกาศ

6. ธุรกรรมทีท่ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ ธพ. เอง

 ต้องเป็นธุรกรรมทีม่ ีลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) ในทางตรงกันข้าม
และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสาคัญต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกับฐานะ
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อน
 ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม ยกเว้น ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา
ของธุรกรรมทีท่ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านัน้
 ธพ. ต้องจัดทาเอกสารหลักฐาน เพื่อให้ ธปท. สามารถตรวจสอบได้

8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ
3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี
8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

สาระสาคัญของประกาศ

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็นรายกรณี
 ธุรกรรมที่มีลักษณะของธุรกรรม ประเภทของตัวแปรอ้างอิง
รวมถึงประเภทของคู่สญ
ั ญาแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนดใน
ประกาศฉบับนี้
 ธพ. ต้องขออนุญาต ธปท. ก่อนทาธุรกรรมดังกล่าว โดยนาส่งแบบฟอร์ม
คาขอมาที่ ธปท. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตที่ ธปท.
กาหนด
** รายละเอียดแบบฟอร์มค่าขออนุญาตจะน่าเสนอภายใต้หัวข้อ “แบบรายงานยอดคงค้างและแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝง”**
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
1. คาจากัดความ
2. หลักการ

สาระสาคัญของประกาศ

8. การรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
8.1 การแจ้งธุรกรรมครั้งแรก – ให้รายงานใน “แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืม
ทีมีอนุพันธ์แฝง”

3. ลักษณะของธุรกรรม
4. ตัวแปรหรือดัชนีทางการเงิน
5. คู่สัญญา
6. ธุรกรรมที่ทาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของ ธพ. เอง

7. ธุรกรรมที่ ธปท. อนุญาตเป็น
รายกรณี
8. การรายงานและการจัดเก็บ
ข้อมูล

8.2 การรายงานยอดคงค้าง – ให้ ธพ. จัดทา แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืม
ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ ธปท. กาหนด โดยจัดส่งให้ทุกเดือน ภายในวันสิ้นเดือนของ
เดือนถัดได้
** รายละเอียดแบบรายงานยอดคงค้างจะน่าเสนอภายใต้หัวข้อ “แบบรายงานยอดคงค้างและแบบฟอร์ม
การขออนุญาตธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมทีมีอนุพันธ์แฝง” **

8.3 การจัดเก็บข้อมูล - ธพ. ต้องจัดเก็บหลักฐานการทาธุรกรรมไว้ที่สถานที่ทาการ
เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบ หรือจัดส่งสาเนาให้เมื่อมีการร้องขอ
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ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1

2
3
4

วัตถุประสงค์ของประกาศ
โครงสร้างประกาศ
สรุปประเด็นที่ปรับปรุง
สาระสาคัญของประกาศ

2

1

วัตถุประสงค์ของประกาศ

วัตถุประสงค์ของประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ ธพ. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
โดยเน้นที่บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงในการดูแลให้ ธพ. มีการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ
Governance
Micro-prudential

เพื่อสนับสนุนให้ ธพ. มีธรรมาภิบาลที่ดีและมีความโปร่งใสในการบริหาร
ความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ ธพ.

ขอบเขต
• ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภท ได้แก่
• อนุพันธ์ด้านตลาด
• อนุพันธ์ด้านเครดิต
• ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
3

2

โครงสร้างประกาศ

โครงสร้างประกาศเดิม

โครงสร้างประกาศใหม่

คาจากัดความ

คาจากัดความ

หลักการ

หลักการ

หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร

นโยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรม

นโยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรมและการจัดทา Product program

การจัดทา Product program

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ระบบงานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

ระบบงานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

ขัน้ ตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

นโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ

นโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ

ขัน้ ตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

นโยบายด้านบุคลากร

นโยบายด้านบุคลากร

4

3

สรุปประเด็นที่ปรับปรุง

ประเด็นทีเ่ พิ่มเติม
• เพิ่มเติมและปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร เช่น
• การอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite)
• การผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ดีทวั่ ทั้งองค์กร

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล เช่น
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับธนาคาร (Bank-wide)
สาหรับทุกประเภทความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ เหมาะสมสาหรับฐานะความเสี่ยงและความสาคัญเชิงระบบของ ธพ.

ประเด็นที่ย้ายมาจากประกาศฉบับอื่น
• รวบรวมหลักเกณฑ์ด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบ หลักเกณฑ์ด้านบุคลากร
(จากเดิมทีอ่ ยู่ในประกาศว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าสาหรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์)

• รวบรวมข้อกาหนดเกี่ยวกับการพิจารณาฐานะและความเพียงพอของเงินกองทุน
(จากเดิมทีอ่ ยู่ในประกาศว่าด้วยการอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์แต่ละฉบับ)
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หลักการ
• ธพ. จะต้องสามารถบริหารความเสี่ยง (ระบุ วัด ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคุมหรือลดความเสี่ยง)
ที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงของ ธพ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่จะต้องดูแลให้ ธพ.
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ ความซับซ้อน ขอบเขตและ
ปริมาณธุรกรรมที่ทาและมีการปฏิบัติตามประกาศ ธปท. โดยเคร่งครัด
• ในการอนุมัติให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์ใด คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาลักษณะโครงสร้างของธุรกรรม
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ครบวงจร สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ ธพ. รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะความเสี่ยง ฐานะการเงิน เงินกองทุนและสภาพคล่อง
ของ ธพ.รวมถึงภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
• คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงจะต้องสามารถติดตามและควบคุมดูแลการทาธุรกรรมและ
การบริหารความเสี่ยงได้อย่างสม่าเสมอ ทันเวลา
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
Understanding
Approval

Risk culture

เนื้อหาที่เพิ่มเติม/ปรับปรุง

1. เข้าใจโครงสร้างและลักษณะของธุรกรรมอนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัตนิ โยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรม นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
3. อนุมัติ Risk appetite ในการทาธุรกรรมอนุพันธ์ของ ธพ.
4. อนุมัติ Product program สาหรับธุรกรรมอนุพนั ธ์ประเภทใหม่ก่อนที่ ธพ. จะเริ่มทา
ธุรกรรมนั้นๆ
5. ให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ Risk appetite และ Product
program ที่เคยได้รับอนุมัตไิ ปแล้ว
6. อนุมัติวิธีการในการพิจารณาฐานะและความเพียงพอของเงินกองทุนก่อนเข้าทาธุรกรรม
7. คานึงถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพนั ธ์ทไี่ ด้รบั จาก
การตรวจสอบประจาปีของ ธปท.
8. ตระหนักถึงข้อจากัดของการใช้แบบจาลอง ผลจากแบบจาลองที่อาจคลาดเคลื่อน
และความเสี่ยงในการนาผลดังกล่าวไปใช้
9. ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ดี
ทั่วทั้งองค์กร
10. ให้ความสาคัญและส่งเสริมในเรื่องการดูแลลูกค้าสาหรับการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์

เดิม นาผล
การจัดระดับ
ความเสี่ยง
รวมด้าน
ตลาดและ
ด้าน
ปฏิบัติการ
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
Implementation 11. กาหนดให้มีคณะกรรมการย่อย (เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระจากกัน) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงดูแล
การทาธุรกรรมอนุพนั ธ์
โดยคณะกรรมการย่อยและผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกีย่ วข้องเป็นอย่างดี
• ต้องควบคุมดูแลการทาธุรกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งรวมถึง
กลยุทธ์และ Risk appetite ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารแล้วอย่างใกล้ชิด
• ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทาธุรกรรมดังกล่าว
• ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามวิธีการในการพิจารณาฐานะและความเพียงพอของ
เงินกองทุนก่อนเข้าทาธุรกรรมด้วย
12. กาหนดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ย่อยที่โปร่งใสและสม่าเสมอ
13. คณะกรรมการธนาคารสามารถมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการย่อย หรือผู้บริหาร
ระดับสูง หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาเพื่อบริหารหรือดาเนินการใด ๆ
ในการบริหารความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ได้ แต่ยังให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารเช่นเดิม
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นโยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรมและการจัดทา Product program
นโยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรม
• ธพ. ต้องกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการทาธุรกรรมให้ครอบคลุมขอบเขต ลักษณะ และปริมาณหรือเพดานสูงสุด
ของธุรกรรมอนุพันธ์ ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
• โดยอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประเภทธุรกรรม ประเภทตัวแปรหรือสินทรัพย์อ้างอิงที่
ได้รับอนุญาต สกุลเงิน ระยะเวลา ประเภทของคู่สัญญา จานวนเงินขั้นสูงหรือขั้นต่า
• โดยจะต้องพิจารณาฐานะการเงิน เงินกองทุนและสภาพคล่อง รวมทั้งความพร้อมของระบบและบุคลากร
ในการรองรับการทาธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

การจัดทา Product program

รายละเอียดของ
Product program

• ธพ. ต้องจัดทา Product program สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ทกุ ประเภทก่อนทาธุรกรรม
• Product program ที่กล่าวจะต้องลงนามให้ความเห็นโดยหัวหน้าฝ่ายงานหรือสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคารก่อนเริ่มทาธุรกรรมนั้นๆ
• ต้องจัดเก็บ Product program ไว้ที่สถานทีท่ าการเพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบ หรือนาส่ง ธปท. เมื่อร้องขอ
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
การจัดโครงสร้างองค์กร
• การจัดโครงสร้างองค์กรทีส่ ่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งในด้านการจัดโครงสร้างองค์กรและในทางปฏิบัติ

1

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การระบุประเภท
ความเสี่ยง

• การระบุประเภทความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกประเภท และกาหนดประเภทของ
ความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์อาจมี
• การกาหนดนโยบายให้มีการปิดความเสี่ยงที่ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงรองรับหรือที่ ธพ. ไม่สามารถบริหาร
ความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในการพิจารณาความเสี่ยงในการทาธุรกรรม ธพ. จะต้องพิจารณาข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ประเภท โครงสร้างธุรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือมีการ Leverage ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ตัวแปร สินทรัพย์อ้างอิงแต่ละตัวหรือกลุ่มของสินทรัพย์อ้างอิง คู่สัญญา การประเมินค่า
Correlation ต่างๆ รวมทั้ง Correlation ของสินทรัพย์หรือตัวแปรที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงกับคู่สัญญา
Basis risk และการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้วย
• สาหรับการทาธุรกรรมที่อ้างอิงตัวแปรที่เกิดจากผลการดาเนินการใดๆ เช่น การทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
แฝงโดยอ้างอิงตัวแปรที่เป็นผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ธพ. จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์
และประเมินกลยุทธ์และการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม
10
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

2

การกาหนดให้มี
ระบบงานรองรับ
การบริหาร
ความเสี่ยง

3

การกาหนด
• การกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (MTM) ที่เหมาะสม ชัดเจน และสะท้อนมูลค่า
หลักเกณฑ์วิธีการ
ตลาดที่แท้จริง และมีการ MTM ของยอดคงค้าง ณ ทุกสิ้นวันทาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ที่ใช้ในการ MTM
• ธพ. จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชี
ดังกล่าว ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
• IAS39: Financial Instrument: Recognition and Measurement
• IFRS9: Financial Instrument (เมื่อมีการบังคับใช้)
• IFRS13: Fair Value Measurement
• กรณีที่ ธพ. MTM โดยใช้ Model ในการประเมินมูลค่า Model ดังกล่าวจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระให้การรับรองด้วย
• สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของฐานะใน Banking book และธุรกรรมอนุพันธ์ที่
บริหารความเสี่ยงแบบ Back- to-back ธปท. ผ่อนผันให้ ธพ. MTM ธุรกรรมอนุพนั ธ์ดังกล่าวใน
ทุกวันสิ้นเดือนแทนได้
• สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ยังไม่สามารถ MTM ได้อย่างน่าเชื่อถือตามวิธีการที่กาหนดข้างต้น
ธปท. ยังไม่อนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณี
11

• การกาหนดให้มีระบบงานในการรองรับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์มีอย่างครบถ้วน
• ระบบงานจะต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานของ ธปท. สามารถสะท้อนและรองรับ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมตามความซับซ้อนของธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
รวมทั้งมีการสื่อสารและติดตามดูแลให้มีการนาไปใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงในทางปฏิบัติ
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

4

การกาหนดเพดาน
ความเสี่ยง

• การกาหนดเพดานความเสี่ยงต้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ Risk appetite ฐานะการเงิน เงินกองทุนและ
สภาพคล่องของ ธพ. รวมทั้งสอดคล้องกับระบบบริหารความเสี่ยงที่ ธพ. ใช้ เช่น Stop loss limit,
Correlation risk limit เป็นต้น และเพดานที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5

การกาหนดให้มี
การทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบาย

• การกาหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์ ระบบงานและเพดานความเสี่ยงในการบริหาร
ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับ Risk appetite ฐานะความเสี่ยง และภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

6

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงแบบ
องค์รวม

• กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความเสี่ยงแบบองค์รวมในระดับธนาคาร
(Bank-wide) สาหรับทุกประเภทความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ เหมาะสมสาหรับฐานะความเสี่ยงและความสาคัญ
เชิงระบบของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อภาค
การธนาคาร และให้ธนาคารพาณิชย์นาการประเมินดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วย

7

การรายงานต่อ
คณะกรรมการ
ธนาคาร

• การรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ สาหรับกรณี
ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในสานักงานภูมิภาคได้
โดยจะต้องมีการรายงานต่อหน่วยงานในประเทศที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานใหญ่ฯ อย่างสม่าเสมอด้วย
• ธพ. จะต้องมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ (ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต) ในการวัด ประเมิน รวมถึงรายงานที่
ครอบคลุมถึงขนาด องค์ประกอบ และคุณภาพของฐานะในระดับธนาคารสาหรับทุกประเภทความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ และคู่สัญญา
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ระบบงานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

1

รองรับการบริหารการลงทุนในลักษณะ Portfolio
ได้โดยแบบจาลองที่ใช้จะต้องสามารถวัดและคาดการณ์
ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในระดับ Asset class และ
ระดับ Portfolio ได้อย่างน้อยทุกวัน

3

ใช้ประกอบการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
ในทางปฏิบัติ โดยต้องมีการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับ
ให้มีความเหมาะสม และต้องเป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
โดยคณะกรรมการธนาคาร

4

ทดสอบประสิทธิภาพ ความถูกต้องและแม่นยา
ของระบบบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นอิสระ ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น มีการทดสอบ Back test
อย่างสม่าเสมอ

5

6

สะท้อนและรองรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึน้ จาก
การทาธุรกรรมอนุพันธ์ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและแม่นยา

จัดทา Stress test ในลักษณะ Forward-looking ที่
สอดคล้องกับฐานะความเสี่ยงและความสาคัญเชิงระบบ
ของ ธพ. และมีการทบทวนผลจากการทา Stress test
อย่างเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ

2

มีแผนงานและข้อปฏิบัติรองรับในกรณีที่เกิดภาวะ
วิกฤติ (Contingency arrangements)

หากไม่สามารถทาตามข้อกาหนดข้อ (1)–(6) ได้ครบถ้วน ธพ. ต้องบริหารความเสี่ยงธุรกรรมอนุพันธ์แบบ
Back-to-back เท่านั้น โดย ธพ. ต้องมีแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญา
การบริหารความเสีย่ งแบบ Back-to-back หมายถึง การทาธุรกรรมที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแต่เป็นฐานะตรงกันข้าม
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม
คณะกรรมการย่อยหรือผู้บริหารระดับสูงต้องกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรมที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมตั้งแต่เริ่มขออนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคารไปจนถึงการติดตามบริหารความเสีย่ งธุรกรรมอนุพันธ์นั้น ๆ จนสิ้นสุดสัญญา ดังนี้

1

2

3

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

การทาธุรกรรม

4
การบริหารความเสีย่ ง
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

1

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

2

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

3

4
การทาธุรกรรม

การบริหารความเสี่ยง

เช่น กาหนดลาดับขั้นตอนในการขออนุมัติธุรกรรมอนุพันธ์ กาหนดลาดับของผู้มสี ิทธิในการยื่นขออนุมัติ
ธุรกรรมอนุพันธ์ เป็นต้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

1

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

2

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

3

4
การทาธุรกรรม

การบริหารความเสี่ยง

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารที่ต้องอนุมตั ิวิธีการในการพิจารณาความเพียงพอของฐานะ
เงินกองทุนของ ธพ. เพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากการทาธุรกรรมอนุพันธ์
อย่างไรก็ดี วิธีการพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว อย่างน้อยจะต้องกาหนดให้มี
การประเมินมูลค่าของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนือ่ งจากความผันผวนของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหาก
พบว่ามีผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าดังกล่าว ธพ. จะต้องนาไปพิจารณาให้สะท้อนในเงินกองทุนตาม
กฎหมายด้วย ดังนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

1

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

2

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

1. ธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีเพื่อการค้า
ได้แก่
3 2. ธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4

2.1 ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
2.2 Funded
ม่ได้ทาเพื่อป้่ยองงกัน
การท
าธุรกรรมcredit derivatives
การบริทีห่ไารความเสี
ความเสี่ยง ของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร
2.3 Synthetic collateralized debt obligations
2.4 ธุรกรรมที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงธุรกรรม 2.1 – 2.3

กรรมที่ ่ ธปท.
ธปท.กกาหนด
ก่อนทาธุรกรรมอนุพันธ์ ธพ. จะต้องประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นวันก่อนของธุธุรรกรรมที
หากมีผลขาดทุนสุทธิให้นาผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาทดลองหักออกจากเงินกองทุน ณ สิ้นงวด
การบัญชีล่าสุด ซึ่งหากทดลองคานวณแล้วพบว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่ากว่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่เพียงพอ
รองรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ต้องการจะทาเพิ่ม ธพ. จะทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ต้องการจะทาเพิ่มไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมที่มีอยูเ่ ดิม
ทุกวันสิ้นเดือน ธพ. ต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมสาหรับธุรกรรมที่ ธปท. กาหนดตามขั้นที่ 1
หากทดลองคานวณตามขั้นที่ 1 แล้วพบว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด ธพ. จะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ สาหรับปัญหาทีร่ ุนแรงจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อสัง่ การและเร่งดาเนินการแก้ไข รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

1

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

2

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

ขั้นตอนในการทาธุรกรรม เช่น
การวิเคราะห์ความเสีย่ งของธุรกรรม
การตรวจสอบเพดานคงเหลือก่อนทาธุรกรรม
การอนุมัติการทาธุรกรรมโดยบุคคลที่มอี านาจ
การบันทึกธุรกรรมลงในระบบงาน
การตรวจสอบความถูกต้องของการทาธุรกรรม

3

4
การทาธุรกรรม

การบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้า
การตรวจสอบความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
การตรวจสอบภาระสอดคล้องของลูกค้า
การให้ข้อมูลลูกค้า
การยืนยันธุรกรรม
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการทาธุรกรรม

1

การขออนุญาต
ทาธุรกรรมจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

การประเมิน
ราคายุติธรรม/
ความเสีย่ งต่างๆ/
สภาพคล่องของ
ภาวะตลาด

2

การพิจารณาฐานะ
และความเพียงพอ
ของเงินกองทุน

การควบคุม
ระดับความเสีย่ ง
ให้อยู่ภายใต้เพดาน
ที่กาหนด

3

4
การทาธุรกรรม

การบริหารความเสี่ยง

การรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและ
คณะกรรมการ
ธนาคาร

การกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีที่
ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่เป็นผลลบ
กับ ธพ.
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นโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ธพ. ต้องกาหนดนโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึง 2 เรื่องต่อไปนี้

1

การจัดโครงสร้างองค์กร

2

กระบวนการควบคุ
มภายใน
กระบวนการควบคุมภายในและ
และตรวจสอบ
ตรวจสอบ

การจัดโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่และการจัดโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชาที่เหมาะสมและชัดเจน
และเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและหน่วยงานในการบริหารความเสีย่ ง รวมทั้งให้รายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
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นโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ธพ. ต้องกาหนดนโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึง 2 เรื่องต่อไปนี้

1

การจัดโครงสร้างองค์กร

จัดทา
ระเบียบและ
วิธปี ฏิบัติใน
การควบคุมภายใน
และตรวจสอบ

ตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนโดย
หน่วยงานอิสระตาม
ระเบียบวิธีการและ
ความถี่ที่กาหนด

2

กระบวนการควบคุมภายใน
และตรวจสอบ

กาหนด
บทลงโทษบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ กรณี
เกิดความผิดพลาด
หรือกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน

รายงาน
การติดตามและ
ผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูง
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นโยบายด้านบุคลากร
เพื่อรองรับการประกอบธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ธพ. ต้อง
มีบุคลากรในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
หน่วยงาน
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

หน่วยงาน
ในการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน
ด้านปฏิบัติการ

หน่วยงานควบคุมภายใน
และตรวจสอบ

มีการกาหนดโครงสร้างและจัดแบ่งจานวนบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาที่เหมาะสม เพือ่ ให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกรรม
อนุพันธ์ รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความ
ชานาญที่เหมาะสมกับงาน
โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญในด้าน
ธุรกรรมอนุพันธ์ รวมทั้งมีความ
ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณที่ดี

การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่บุคลากร;
มีความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22

6
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่า
ในการดูแลลูกค้าส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์
(Client suitability)
ทีมความเสียงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
ค่าขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1

วัตถุประสงค์ของประกาศ

2

โครงสร้างประกาศ

3

สรุปประเด็นทีปรับปรุง

4

สาระส่าคัญของประกาศ

2

1 วัตถุประสงค์ของประกาศ
วัตถุประสงค์
ธปท. ก่าหนดมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์เพือ
1. ประโยชน์ในการคุม้ ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้า 4 เรือง

2.

สิทธิจะได้รับข้อมูลทีถูกต้อง
(The right to be informed)

สิทธิทีจะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ
(The right to choose)

สิทธิทีจะร้องเรียนเพือความเป็นธรรม
(The right to be heard)

สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาค่าชดเชย
หากเกิดความเสียหาย
(The right to redress or remedy)

ให้ ธพ. มีความเข้าใจทีถูกต้องตรงกันและมีแนวทางการด่าเนินการทีสอดคล้องกัน
ในเรืองการดูแลลูกค้าทีท่าธุรกรรมอนุพันธ์กับ ธพ.
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2 โครงสร้างประกาศ
ประกาศมาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้าส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์
โครงสร้างประกาศปัจจุบัน

โครงสร้างประกาศทีปรับปรุงใหม่

1. ค่าจ่ากัดความ

1. ค่าจ่ากัดความ

2. หลักการ

2. หลักการ

3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอและ
ให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า

3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอและ
ให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า

4. การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า
(Client suitability)

4. การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า
(Client suitability)

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)

6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ลูกค้า

6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ลูกค้า

7. ระบบการควบคุมภายใน
(Internal control)
8. ความพร้อมของบุคลากร
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3 สรุปประเด็นทีปรับปรุง
ประเด็นทีปรับปรุงใหม่
1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอและ
ให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า

4. การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า
(Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)

X

6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ลูกค้า
7. ระบบการควบคุมภายใน
(Internal control)

8. ความพร้อมของบุคลากร

ปรับ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าและ
การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าส่าหรับกรณีทีลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน
และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ลงทุน
ย้าย เนื้อหาไปไว้ในประกาศ ธปท. ว่าด้วย เรือง หลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสียงส่าหรับธุรกรรมอนุพันธ์
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์

1. ค่าจ่ากัดความ

1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

1.1 ธุรกรรมอนุพันธ์
1.2 ลูกค้า
1.3 ธนาคารพาณิชย์
1.4 คณะกรรมการธนาคาร
1.5 ผู้ลงทุนสถาบัน
1.6 ผู้ลงทุนรายใหญ่

เพิมค่าจ่ากัดความ
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์

2. หลักการ

1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

ในการท่าธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า ธพ. ต้องให้บริการลูกค้าด้วยความซือสัตย์ ยุติธรรม
มีจรรยาบรรณ และใช้ความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพ โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนน่าเสนอธุรกรรม นอกจากนี้ ข้อมูลทีให้แก่ลูกค้าต้องถูกต้อง
ไม่บิดเบือน และมีรายละเอียดเพียงพอทีลูกค้าจะสามารถท่าความเข้าใจได้ การคิดค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม สุจริต รวมทั้งมีกระบวนการในการดูแล
ลูกค้าอย่างเหมาะสม เพือรักษาความเชือมันของลูกค้าทีมีต่อธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิง
การน่าเสนอธุรกรรมอนุพันธ์ให้กับลูกค้าทีมีระดับความรู้ความช่านาญและระดับความสามารถ
ในการรองรับความเสียงทีน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์

7

4 สาระส่าคัญของประกาศ
มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์

3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอและให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า

1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ

3.1 คณะกรรมการธนาคารต้องให้ความส่าคัญกับการดูแลลูกค้า

3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

3.2 ธพ. ต้องมีทรัพยากรทีสามารถรองรับการเสนอบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ธพ. ต้องรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลอืน
3.4 ธพ. ต้องมีระบบงานและกระบวนการเพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรืองการท่าธุรกรรมอนุพันธ์กับลูกค้า
3.5 ธพ. ต้องถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน
(Compliance) ตามที ธปท. ก่าหนด
3.6 ธพ. ต้องมีแนวทางป้องกันและมาตรการแก้ไขความเสียงทีเกิดจากการเสือมเสียชือเสียง
(Reputation risk)
3.7 การท่าธุรกรรมอนุพันธ์ของสาขา ธพ. ไทยในต่างประเทศให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับ
ดูแลของประเทศทีสาขานั้นตั้งอยู่ ยกเว้น หากท่าธุรกรรมกับคู่สัญญาในประเทศไทย
ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์
1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

4. การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า (Client suitability)
หลักการ
ก่อนที ธพ. จะเสนอหรือให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์ ธพ. ต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับลูกค้า เพือให้
1) ทราบข้อมูลลูกค้า เช่น ต่าแหน่งหรืออาชีพ วัตถุประสงค์ในการท่าธุรกรรม
สามารถเสนอธุรกรรมทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท่าธุรกรรม ความรู้ความช่านาญ และความสามารถ
2) ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้าในการท่าธุรกรรม
ในการรองรับความเสียงของลูกค้า
3) ต้องบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้า ข้อมูลธุรกรรมทีเสนอแก่ลกู ค้า
ข้อปฏิบและเหตุ
ัติ ผลประกอบการท่าธุรกรรม
4) ติดตามให้ได้ข้อมูลทีเพียงพอส่าหรับการวิเคราะห์
กค้า
ประเภทธุ
รกรรม/ลูกค้า
5)วิธต้ีกอารพิ
งมีหจลัารณาความเหมาะสมของลู
กฐานแสดงถึงการทบทวนความเหมาะสมของลู
กค้าอย่
างสมา่ เสมอ
I. ตามดุลยพินิจของ ธพ.
(โดยต้องสอดคล้องกับหลักการที ธปท. ก่าหนด)

- ธุรกรรม Forwards Futures และSwaps
-- ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทนิติบุคคล

II. มาตรฐานขั้นต่า

- ธุรกรรม/ลูกค้าประเภทอืน ๆ

 หลักเกณฑ์เรื่องมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism: AML/CFT)
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
การพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า (Client suitability)
ให้ ธพ. สามารถก่าหนดการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า (Client suitability) และการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure) ได้ตามดุลยพินิจของ ธพ. ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการที ธปท. ก่าหนด ส่าหรับลูกค้าทีเชียวชาญ มีความรู้ความสามารถ
หรือมีอ่านาจต่อรองเทียบเคียงกับ ธพ. เพือเพิมความคล่องตัวในการเข้าถึงธุรกรรมอนุพนั ธ์ทั้งฝั่ง ธพ. และลูกค้า

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ทีปรับปรุง

ข้อปฏิบัต:ิ
ให้ ธพ. ก่าหนดการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าตามดุลยพินิจ
ของ ธพ. โดยต้องสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ส่าหรับธุรกรรม
ต่อไปนี้

ข้อปฏิบัต:ิ
ให้ ธพ. ก่าหนดการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าตามดุลยพินิจ
ของ ธพ. โดยต้องสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ส่าหรับธุรกรรม
ต่อไปนี้

1) ธุรกรรมขั้นพืน้ ฐานประเภท Forward, Futures, และ Swaps
2) ลูกค้าต่อไปนี้
- ธพ., บง., บค.
- บล., บลจ., และ กองทุนที กลต. ก่ากับ
- บ.ประกัน ที คปภ. ก่ากับ
- นิติบุคคลใน ตปท. ทีถูกก่ากับดูแลเทียบเท่าข้างต้น
- อืนๆ ที ธปท. ก่าหนด

1)
2)

ธุรกรรมขั้นพืน้ ฐานประเภท Forward, Futures, และ Swaps
ลูกค้าเป็นผูล้ งทุนสถาบัน (Institutional investor) หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล (High net worth entity)
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า (Disclosure)

1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

หลักการ

ธพ.
หนดขอบเขตของข้
อมูลวทีนต้ถูอกงเปิ
ดเผยให้
ลูกอค้การตั
าทราบอย่
างน้าอธุยรกรรม
ดังนี้
ลูกต้ค้อาต้งก่อางได้
รบั ข้อมูลอย่างครบถ้
ต้อดงเผยและรู
ไม่บิดเบืปอนแบบของการเปิ
ทันเวลา และเพี
ยงพอต่
ดสินใจท่
เช่นาใจลักษณะของธุรกรรมและความเสียงทีเกิดขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้า
ได้อขอบเขตของข้
ย่างมีประสิทธิภอมูาพลทีท่ต้าอให้งเปิ
เกิดดเผย
ความเข้
ต้องได้- รข้บั อข้มูอลมูทัล่วไปของ
อย่างต่อธพ.
เนือง ทั้งก่อนและระหว่างการท่าธุรกรรมจนกว่าธุรกรรมจะครบก่าหนด พร้อมทั้ง
ยดของผลิ
ณฑ์ที่เสนอหรื
อให้บาใจในลั
ริการ กษณะของธุรกรรมด้วย
ต้องให้- รายละเอี
ความช่วยเหลื
อลูกตค้ภัาในการท่
าความเข้
- ผลตอบแทน ความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
ข้อปฏิ- ข้บอัตมูิ ลอื่น ๆ ที่สาคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า
 รูปแบบของการเปิ
เผย: อมูลต่อลูกค้า
วิธีการเปิดดเผยข้
ประเภทธุรกรรม/ลูกค้า
ต้องจัดทาเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ (Quick guide) และเอกสารข้อมูลอื่นที่ลูกค้าควรทราบ
I. ตามดุลยพินิจของ ธพ.

(โดยต้องสอดคล้องกับหลักการที ธปท. ก่าหนด)

- ธุรกรรม Forwards Futures และSwaps
-- ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ประเภทนิติบุคคล

II. มาตรฐานขั้นต่า

- ธุรกรรม/ลูกค้าประเภทอืน ๆ
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า (Disclosure)
ให้ ธพ. สามารถก่าหนดการพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้า (Client suitability) และการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure) ได้ตามดุลยพินิจของ ธพ. ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการที ธปท. ก่าหนด ส่าหรับลูกค้าทีเชียวชาญ มีความรู้ความสามารถ
หรือมีอ่านาจต่อรองเทียบเคียงกับ ธพ. เพือเพิมความคล่องตัวในการเข้าถึงธุรกรรมอนุพนั ธ์ทั้งฝั่ง ธพ. และลูกค้า

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ทีปรับปรุง

ข้อปฏิบัต:ิ

ข้อปฏิบัต:ิ

ให้ ธพ. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามดุลยพินิจของ ธพ. โดยต้อง
สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ส่าหรับธุรกรรมต่อไปนี้

ให้ ธพ. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามดุลยพินิจของ ธพ. โดยต้อง
สอดคล้องกับหลักการข้างต้น ส่าหรับธุรกรรมต่อไปนี้

1) ธุรกรรมขั้นพื้นฐานประเภท Forward, Futures, และ Swaps
2) ลูกค้าทีเป็น ธพ.

1) ธุรกรรมขั้นพื้นฐานประเภท Forward, Futures, และ Swaps
2) ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investor) หรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล (High net worth entity)
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4 สาระส่าคัญของประกาศ
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า

มาตรฐานขั้นต่าในการดูแลลูกค้า
ส่าหรับการท่าธุรกรรมอนุพันธ์
1. ค่าจ่ากัดความ
2. หลักการ
3. ข้อก่าหนดทัวไปเกียวกับการเสนอ
และให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์กบั ลูกค้า
4. การพิจารณาความเหมาะสมของ
ลูกค้า (Client suitability)
5. การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า
(Disclosure)
6. การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลกู ค้า

หลักการ
ต้องมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและต้องมีกระบวนการแก้ไขและติดตามผลในการด่าเนินการแก้ไข
ปัญหา โดยกระบวนการดังกล่าวต้องชัดเจน รวดเร็ว และยุติธรรม

ข้อปฏิบตั ิ
 ต้องมีกระบวนการเกียวกับข้อร้องเรียน
หน่วยงานอิสระ
รับข้อร้องเรียน

สืบหาข้อเท็จจริง
และสรุปผล

แจ้งผลการติดตาม/
การจัดการ
ให้ลูกค้าทราบ

รายงานผู้บริหาร
ระดับสูง/คณะกรรมการ
ธนาคาร เพือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข

 การด่าเนินการเมือมีความเสียหายกับลูกค้า
ความเสียหายจากการท่าธุรกรรม

ความเสียหายจากความผิดพลาดของ ธพ.

- สามารถชี้แจงสถานการณ์ ต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง
- หากลูกค้าร้องเรียนว่าไม่ได้รับการชี้แจงที่ถูกต้องก่อน
การทาธุรกรรม ธพ. ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าได้เปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว

- ธพ. ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและชดเชยความเสียหาย
แก่ลูกค้าตามความเหมาะสม
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7
การปรับปรุงแบบรายงานและหลักเกณฑ์การรายงาน
ธุรกรรมอนุพันธ์และธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์
9 กันยายน 2557

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

ประเด็นชี้แจง
1 ภาพรวมการปรับปรุงแบบรายงานและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
2 การปรับปรุงการขออนุญาต
3 การปรับปรุงการแจ้งธุรกรรมครั้งแรก
4 การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง

- อนุพันธ์ด้านตลาด
- อนุพันธ์ด้านเครดิต
- เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
5 ความถี่ในการรายงานและการรายงานในช่วงเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่
2

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

1. ภาพรวมการปรับปรุงแบบรายงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดกลุ่มประเภทของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
1. Plain vanilla derivatives

1. Plain vanilla derivatives

2. Barrier derivatives
3. Average rate / strike options
4. Swaption, Compound options, Options on
forwards

2. ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดที่ ธปท. อนุญาตเพิ่มเติม
(มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศ ธปท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด)

5. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของข้อ 1 – 4
6. ธุรกรรมที่เกิดจากการรวมกันของข้อ 1 – 4 กับ Digital,
Cancellable, หรือ Extendable option

3. ธุรกรรมที่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็น (1) หรือ (2) ได้

7. เงินกู้ยืมที่นาเสนอพร้อมอนุพันธ์ตามข้อ 1 - 6

ย้ายไปอนุญาตภายใต้ประกาศ Structured products

8. ธุรกรรมอนุพันธ์ประเภทอื่น ที่ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของ ธพ. เอง

4. ธุรกรรมอนุพันธ์ประเภทอืน่ ที่ทาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ ธพ. เอง

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นรายกรณี
9. ธุรกรรมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็นธุรกรรม
ที่กาหนดในข้อ 1 – 7 ได้

ธุรกรรมที่อนุญาตเป็นรายกรณี
5. ธุรกรรมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยเป็นธุรกรรมที่
อนุญาตเป็นการทั่วไป
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

สรุปหลักเกณฑ์การรายงานเดิม
แบบฟอร์มเดียวกัน

ขออนุญาต

แบบฟอร์ม / ตาราง (เพื่อทาธุรกรรมที่ประกาศไม่
อนุญาตเป็นการทั่วไป)

Market derivatives
Structured
products
Credit derivatives


เปิดให้ขออนุญาตเป็น
รายกรณี โดยส่งแบบฟอร์ม
ก่อนเริ่มทาธุรกรรม


ไม่เปิดให้ขออนุญาต

แจ้งการทา
ธุรกรรมครั้งแรก
(เพื่อทราบพัฒนาการ)

รายงานยอดคงค้าง
(เพื่อแจ้งยอดคงค้าง &
ผลกาไร/ขาดทุน)



ภายใน 15 วันหลังเริ่มทา
ธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้น
ธุรกรรม ยกเว้น Market Plain vanilla โดยรายงานเป็น
derivatives ประเภท
รายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป
Plain vanilla

(โดยส่ง Term sheet และ
รายงานเป็นรายเดือนภายใน
Product program มา
วันที่ 21 ของเดือนถัดไป
พร้อมกัน)

ธพ. ทาได้เฉพาะธุรกรรมที่
ประกาศอนุญาต


รายงานเป็นไตรมาสภายใน
สิ้นเดือนหลังสิ้นไตรมาส
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

สรุปหลักเกณฑ์การรายงานที่ปรับปรุง
แบบฟอร์ม /
ตาราง

Market
derivatives

Structured
products

Credit
derivatives

ขออนุญาต

แจ้งการทา
ธุรกรรมครั้งแรก

รายงานยอดคงค้าง
* รายงานรายเดือนภายใน
สิ้นเดือนถัดไป


แจ้งเฉพาะกลุ่ม 3, 4, 5 ใน
แบบรายงานยอดคงค้าง


(1) รายงานกลุ่ม 1 และ 2 เป็น
รายประเภทธุรกรรม และรายงาน
Notional ตามประเภทคู่สัญญา
(2) รายงานกลุ่ม 3, 4, 5 เป็น
รายสัญญา


แจ้งทุกประเภทในแบบรายงาน
ยอดคงค้าง


รายงานเป็นรายสัญญา



เปิดให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี
แจ้งทุกประเภทในแบบรายงาน
โดยส่งแบบฟอร์มก่อนเริ่มทา
ยอดคงค้าง
ธุรกรรม (กาหนดแบบฟอร์มใหม่)


รายงานเป็นรายสัญญา


เปิดให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี
โดยส่งแบบฟอร์มก่อนเริ่มทา
ธุรกรรม (ใช้แบบฟอร์มใหม่โดย
ปรับปรุงจากแบบฟอร์มเดิม)
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ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability
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2. การปรับปรุงการขออนุญาต
การปรับปรุงหลักเกณฑ์

ธพ. ที่ต้องการทาธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปตามประกาศจะต้อง
กรอกแบบฟอร์มการขออนุญาต และส่งมาให้ ธปท. พิจารณาก่อนที่จะเริ่มทาธุรกรรม
สาหรับ...
หลักเกณฑ์เดิม
(1) ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด และ
(2) ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
(1) ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
+ (2) ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
(3) ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
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2. การปรับปรุงการขออนุญาต
การปรับปรุงแบบฟอร์ม
1. กาหนดแบบฟอร์มเพื่อรองรับการขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
2. ปรับปรุงเนื้อหาในแบบฟอร์มการขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด
และธุรกรรมเงินกู้ยมื ที่มีอนุพันธ์แฝงให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง เช่น การแจ้ง
ประเภทคู่สญ
ั ญา หรือการแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงในกรณีที่
ชาระคืนเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
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3. การปรับปรุงการแจ้งธุรกรรมครั้งแรก
ธพ. ต้องแจ้งการทาธุรกรรมครัง้ แรกสาหรับธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตเป็น
การทั่วไปตามประกาศ โดยหลักเกณฑ์มีการปรับปรุง ดังนี้
หลักเกณฑ์เดิม
(1) ธุรกรรมที่เข้าข่าย:
- ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ยกเว้น
กลุ่ม 1 Plain vanilla และ)
- ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
(2) แบบรายงาน: แบบฟอร์มธุรกรรมอนุพันธ์ที่
อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด / อนุพันธ์แฝง
(3) ความถี่: ภายใน 15 วันนับจากที่เริ่มทาธุรกรรม

หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
(1) ธุรกรรมที่เข้าข่าย:
- ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (ยกเว้น
กลุ่ม 1 Plain vanilla และ 2 ธุรกรรมที่ ธปท.
อนุญาตเพิ่มเติม)
+ - ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
- ธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
(2) แบบรายงาน: แบบรายงานยอดคงค้างของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท
(3) ความถี่: ภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่ทาธุรกรรม
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3. การปรับปรุงการแจ้งธุรกรรมครั้งแรก
โดยการแจ้งการทาธุรกรรมครั้งแรกจะเปลี่ยนจากการรายงานในแบบฟอร์ม
ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อา้ งอิงตัวแปรด้านตลาด / อนุพันธ์แฝง ไปอยู่ในแบบรายงานยอดคงค้าง
ตามแนวทางที่จะชี้แจงต่อไป
แบบรายงานยอดคงค้าง
Transaction date
New
Name of
Ref No.
Product Trade date Effective date Maturity products
DL-6813

Y

30/08/57

1/09/57

31/08/58

Seagull
option

Type of
product
3

Counterpar
Type

Nam

นิติบุคคล บริษัท

Total outstanding
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
ธุรกรรมกลุ่ม 1 และ 2 การรายงานในแบบรายงานยอดคงค้างรายประเภทธุรกรรม
รายงานเป็น
รายประเภท
ธุรกรรม
Type of
product
Interest rate swaps
1
Average rate options
2
Total outstanding
Name of product

กลุ่มของ
ธุรกรรมอนุพันธ์
ด้านตลาด เช่น
“1” หมายถึง
Plain vanilla

จานวนสัญญา

รายงานด้วยยอดรวมของธุรกรรมประเภทเดียวกัน

Number of
contracts
500
30

Outstanding amount (Baht equivalent)
Effective
Mark-to-market Gain or loss
Baht
Foreign currency notional amount
5,000,000,000.00
200,000,000.00 5,200,000,000.00
1,593,153.00 (91,356,289.00)
100,000,000.00
1,200,000,000.00
27,439,651.00 1,097,281.00

Notes

...โดย ธพ. ไม่ต้องรายงานธุรกรรมทีท่ าและสิ้นสุดระหว่างงวด
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
ธุรกรรมกลุ่ม 1 และ 2 การรายงานในแบบรายงานสรุป Notional amount ตามประเภทคู่สัญญา
1. ธนาคารพาณิชย์ไทย
Type of product

1. ธุรกรรมอนุพนั ธ์ด้านตลาดขัน้ พืน้ ฐาน
Interest rate swaps
Foreign exchange swaps
Cross currency swaps
Foreign exchange forwards
Currency options
อื่น ๆ
2. ธุรกรรมอนุพนั ธ์ด้านตลาดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาตเพิม่ เติม
Foreign exchange pro-rata
forwards
อื่น ๆ
Total outstanding

Notional
amount

Effective
notional amount

10. อื่น ๆ
Notional
amount

70,000,000.00
70,000,000.00
450.00
175,000,000.00 2,100,000,000.00
1,125.00
35,000,000.00 420,000,000.00
225.00
NA และ ENA ตาม 225.00
35,000,000.00รายงาน
35,000,000.00
-ประเภทธุรกรรมที่ -ธปท. กาหนด 35,000,000.00 245,000,000.00
225.00

175,000,000.00 175,000,000.00
175,000,000.00 1,225,000,000.00

1,125.00
1,125.00

Effective
notional
amount

รายงาน NA และ ENA ตาม
ประเภทคู่สัญญาที่ ธปท. กาหนด
รวม

Notional amount

Effective notional
amount

450.00
13,500.00
2,700.00
225.00
1,575.00

532,010,900.00
8,645,177,125.00
1,729,035,425.00
254,005,450.00
12,000,000.00
1,064,021,800.00

994,021,800.00
17,115,354,250.00
3,423,070,850.00
473,010,900.00
24,000,000.00
2,093,043,600.00

1,125.00
7,875.00

1,330,027,250.00
5,320,109,000.00

2,485,054,500.00
10,465,218,000.00
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
ธุรกรรมกลุ่ม 1 และ 2 ประเภทคู่สัญญาที่ ธปท. กาหนดสาหรับการรายงาน
1. ธนาคารพาณิชย์ไทย
2. สาขาของธนาคารต่างประเทศ (ในประเทศไทย)
3. สาขาอื่นของธนาคารพาณิชย์ เช่น กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีเ่ ปิด
ดาเนินการในประเทศไทยทาธุรกรรมกับสานักงานใหญ่หรือสาขาอื่นของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ
4. ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เช่น กรณีทาธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์อื่นในต่างประเทศที่
ไม่ใช่นิติบคุ คลเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ผู้จัดทาแบบรายงาน
5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ในประเทศไทย)
6. บริษัทหลักทรัพย์
7. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
8. ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
9. นิติบุคคล
10. อื่น ๆ
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
คาอธิบายเพิ่มเติมสาหรับคู่สญ
ั ญาบางประเภท
1. ธนาคารพาณิชย์ไทย
2. สาขาของธนาคารต่างประเทศ
– 16 แห่ง (ธพ., ธย., และ ธพ. (ในประเทศไทย) – 14 แห่ง
ที่เป็นลูกของ ธพ. ต่างประเทศ)

5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(ในประเทศไทย) – 8 แห่ง

13

ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์ม
คาขออนุญาต

4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
คาอธิบายเพิ่มเติมสาหรับคู่สญ
ั ญาบางประเภท
3. สาขาอื่นของธนาคารพาณิชย์

ธพ. ABC ในสหรัฐฯ
(สานักงานใหญ่)

สาขาของ ธพ. ABC
ในไทย (ธพ. ผู้รายงาน)

สาขาของ
ธพ. ABC ในสิงคโปร์

หากสาขาของ ธพ. ABC ในไทยทาธุรกรรมกับ
สานักงานใหญ่ หรือสาขาในสิงคโปร์ คู่สัญญาทัง้
สองจัดเป็น “สาขาอื่นของ ธพ.”

4. ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

10. อื่น ๆ

ธพ. ABC ในสหรัฐฯ
(สานักงานใหญ่)

เช่น ผู้ลงทุนรายย่อย หรือ
กรณีเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์
แฝงที่ออกขายโดยไม่จากัด
ประเภทผู้ลงทุน

Subsidiary ของ ธพ. ABC
ในไทย (ธพ. ผู้รายงาน)

สาขาของ
ธพ. ABC ในสิงคโปร์

ธพ. ABC ที่จัดตั้งเป็น Subsidiary ในไทยทา
ธุรกรรมกับสานักงานใหญ่ หรือสาขาในสิงคโปร์
คู่สัญญาทั้งสองจัดเป็น “ธพ. ต่างประเทศ”
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านตลาด
ธุรกรรมกลุ่ม 3, 4 และ 5 การรายงานในแบบรายงานยอดคงค้างรายสัญญา
รายงานด้วยแนวทางปัจจุบนั
รายงานเป็ น
รายสัญญา

Transaction date
New
Name of Type of
Ref No.
Product Trade date Effective date Maturity products product
DL-6813

Y

30/08/14

1/09/14

31/08/15

Seagull
option

3

Counterparty

Notional amount
Outstanding
Baht
Type
Name
Currency Amount
equivalent
นิติบุคคล บริษัท กขค USD
1,000,000.00 32,000,000.00

รายงานด้วยค่า
“Y” สาหรับ
ธุรกรรมที่ทา
เป็ นครังแรก
้

Total outstanding

...ให้ ธพ. รายงานธุรกรรมทีท่ าและสิ้นสุดระหว่างงวดเฉพาะกรณีเป็นธุรกรรมที่ทาเป็นครั้งแรก
(รายงานค่า “Y”) โดยรายงาน NA และ ENA ด้วยมูลค่าศูนย์
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - อนุพันธ์ด้านเครดิต
ธุรกรรมทุกประเภท การรายงานในแบบรายงานยอดคงค้างรายสัญญา
รายงานด้วยแนวทางปัจจุบนั

รายงานเป็ น
รายสัญญา
Transaction date
New
Ref No.
product Trade date Effective date Maturity
CB1505

Y

4/8/15

Total outstanding
รายงานด้วยค่า
“Y” สาหรับ
ธุรกรรมที่ทา
เป็ นครังแรก
้

6/8/15

6/8/20

Type of
product
Credit linked
notes

Counterparty
Type

Name

อืน่ ๆ

ผูล้ งทุน
ทั่วไป

Protection
Principal
Derivatives buyer or Rating protection หนังสืออนุญาต
seller
(%)
Protection
80%
buyer

รายงานธุรกรรมที่เป็ น
องค์ประกอบย่อย สาหรับ
อนุพนั ธ์ด้านเครดิ ตที่
อนุญาตเป็ นรายกรณี

รายงานสัดส่วนเงิ นต้นขัน้ ตา่ ที่
ธพ. คุม้ ครองแก่ลูกค้ากรณี
Funded credit derivatives
ตามหลักเกณฑ์ใหม่

...ให้ ธพ. รายงานธุรกรรมทีท่ าและสิ้นสุดระหว่างงวดเฉพาะกรณีเป็นธุรกรรมที่ทาเป็นครั้งแรก
(รายงานค่า “Y”) โดยรายงาน NA และ ENA ด้วยมูลค่าศูนย์
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4. การปรับปรุงการรายงานยอดคงค้าง - เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
ธุรกรรมทุกประเภท การรายงานในแบบรายงานยอดคงค้างรายสัญญา
รายงานด้วยแนวทางปัจจุบนั

รายงานเป็ น
รายสัญญา
Transaction date
Ref No.
ABC-1505

Counterparty

New
Type of product
product Trade date Effective date Maturity
Y

3/3/15

5/3/15

3/3/16

Type

Name

สัญญากูย้ มื
ธนาคาร ธพ. ABC
ประเภทมีระยะเวลา พาณิชย์ไทย

Notional amount
Borrower or
lender
Borrower

Outstanding

Baht equivalent

Currency
Amount
THB 200,000,000.00 200,000,000.00

รายงานด้วยค่า
“Y” สาหรับ
ธุรกรรมที่ทา
เป็ นครังแรก
้

...ให้ ธพ. รายงานธุรกรรมทีท่ าและสิ้นสุดระหว่างงวดเฉพาะกรณีเป็นธุรกรรมที่ทาเป็นครั้งแรก
(รายงานค่า “Y”) โดยรายงาน NA และ ENA ด้วยมูลค่าศูนย์
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สรุปแบบฟอร์ม / แบบรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่
ธุรกรรม
(จานวนแบบรายงาน)

แบบฟอร์ม / แบบรายงาน

อนุพันธ์ด้านตลาด
(4)

1. แบบฟอร์มการขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดและธุรกรรมเงินกู้ยืม
ทีม่ ีอนุพันธ์แฝง
2. แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดรายประเภทธุรกรรม
3. แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดรายสัญญา
4. แบบรายงานสรุปจานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดตาม
ประเภทคู่สัญญา

อนุพันธ์ด้านเครดิต
(2)

5. แบบฟอร์มการขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต
6. แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต

เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
(2)

7. แบบฟอร์มการขออนุญาตทาธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดและธุรกรรมเงินกู้ยืม
ทีม่ ีอนุพันธ์แฝง
8. แบบรายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
18
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5. ความถี่ในการรายงานและการรายงานในช่วงเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่
(1) ธพ. ต้องจัดส่งแบบรายงานยอดคงค้างให้ ธปท. เป็นประจาทุกเดือนภายในสิ้นเดือน
ของเดือนถัดไป
(2) ธปท. ขยายเวลาส่งแบบรายงานยอดคงค้างสาหรับงวด 31 ม.ค., 28 ก.พ., และ
31 มี.ค. 2558 ให้ส่งพร้อมกันภายในวันที่ 30 เม.ย. 2558 เพื่อให้ ธพ. มีเวลาเพียงพอในการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการรายงานตามแบบรายงานและหลักเกณฑ์ใหม่
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบรายงานและหลักเกณฑ์บางประการภายหลังจากได้รับความเห็นเพิ่มเติมแล้ว
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Q&A
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ช่องทางสอบถาม / ส่งความคิดเห็น
Email: MR&Dteam@bot.or.th

โทรศัพท์:
ประกาศ
ครอบ

Market
derivatives

อัครเดช
ธนาศักดิ์
(02-283-5307) (02-283-5302)

Credit
derivatives

Structured
products

Risk
management

Client
suitability

แบบรายงาน
& แบบฟอร์มคา
ขออนุญาต

แลนด์
(02-283-6725)

นัชชา
(02-283-6725)

กัญญมน
(02-283-6820)
ศิริวรรณ
(02-283-5886)

พิมพ์พลอย
(02-283-5886)

ธนาศักดิ์
(02-283-5302)

ขอบคุณครับ / ค่ะ
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