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แนวปฏิบัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับ Contributing Bank และ FX Broker
ทีน่ าส่งข้อมูลเพื่อการจัดทาอัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)
_____________________________________________________________
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
ปัจจุบันอัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) ถือเป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงที่มีการใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงินในตลาดการเงินไทยอย่างแพร่หลาย ทั้งในการทาธุรกรรม
ทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงิน และระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้า ดังนั้น การพัฒนา
อัตราอ้างอิง THBFIX ให้มีความโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมตลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การบิดเบือนอัตราอ้างอิง หรือการจัดทาอัตราอ้างอิงทีไ่ ม่สามารถสะท้อนสภาพตลาดจริงในตลาดการเงิน
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้ในที่สุด
เพื่อยกระดับมาตรฐานของกระบวนการจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX ดังกล่าว ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้ร่วมตลาด จึงเห็นควรร่วมกันให้ปรับเปลี่ยนวิธีการคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX
จากการใช้ข้อมูลจากการสารวจ (Survey-based) เป็นการใช้ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (Transactionsbased) โดยในการจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบ Transactions-based ดังกล่าว ธปท. จะทาหน้าที่
เป็นผู้บริหารจัดการ (Administrator) เพื่อดูแลให้การจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่นาส่งข้อมูลธุรกรรมเพื่อใช้ใน
การคานวณอัตราอ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น ธปท. จึงได้กาหนดแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้กระบวนการนาส่งข้อมูล
สาหรับจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ขอบเขตของการบังคับใช้
แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้กับ Contributing Bank และ FX Broker ที่นาส่งข้อมูลธุรกรรมสาหรับ
จัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX
3. คาจากัดความในแนวปฏิบัตินี้
“อัตราอ้างอิง” หมายถึง อัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกู้ยืมเงินบาทระยะต่าง ๆ ที่คานวณมาจากการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ.
ในระยะเดียวกันและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยการทาธุรกรรม FX swap
“Administrator” หมายถึง ธปท. ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการการจัดทาอัตราอ้างอิง
“Calculation Agent” หมายถึง Thomson Reuters Asia Pte. Ltd. หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
การมอบหมายจาก Administrator ให้ทาหน้าที่เป็นผู้คานวณอัตราอ้างอิง
“Contributing Bank” หมายถึง สถาบันการเงินที่เป็นผู้นาส่งข้อมูลสาหรับจัดทาอัตรา
อ้างอิง
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“FX Broker” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้นาส่งข้อมูลสาหรับจัดทาอัตราอ้างอิงและได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คาสั่งรัฐมนตรี
ให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
“THBFIX Methodology” หมายถึง เอกสารว่าด้วยวิธีการคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX ใน
รูปแบบ Transactions-based ตามภาคผนวก 1 แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้
“Submission” หมายถึง ข้อมูลธุรกรรม USDTHB FX spot และ USDTHB FX swap ที่
นับเป็นธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็น Qualified Transaction ตามที่ระบุใน THBFIX Methodology
“ระบบ FXT” หมายถึง ระบบ FX Trading ของ Thomson Reuters ที่ Contributing
Bank และ FX Broker ใช้ในการนาส่ง Submission
“กระบวนการ Submission” หมายถึง กระบวนการภายในของ Contributing Bank และ
FX Broker ที่เกี่ยวข้องกับการนาส่ง Submission
“คู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT” หมายถึง คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT ตามภาคผนวก 2 แนบท้ายแนวปฏิบัตินี้ ซึ่งกาหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าระบบ FXT การนาส่งข้อมูล การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Confirmation) การแก้ไขหรือ
ยกเลิก Submission (Contra Deal) และการตรวจสอบสถานะของการนาส่ง Submission เพื่อให้
Contributing Bank และ FX Broker ปฏิบัติตาม
“เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของ Contributing
Bank และ FX Broker ทีม่ ีหน้าที่นาส่ง Submission ให้ Calculation Agent รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
Contributing Bank ทีม่ ีหน้าทีท่ าธุรกรรมที่เป็น Submission และเจ้าหน้าที่ของ FX Broker ทีม่ ีหน้าที่ให้บริการ
จับคูธ่ ุรกรรมที่เป็น Submission
“Supervisor” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของ Contributing Bank และ FX Broker ที่มีหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นาส่ง Submission
“ผู้มีอานาจ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการ Submission ของ
Contributing Bank และ FX Broker ทีม่ ีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ Submission กระบวนการในการรายงานข้อมูลหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัย และแนวทาง
การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“Control Function” หมายถึง หน่วยงานของ Contributing Bank และ FX Broker ทีม่ ี
ความเป็นอิสระ ซึง่ ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการ Submission โดย Contributing Bank และ
FX Broker พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในแนวปฏิบัตินี้
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4. การนาส่ง Submission
(1) Contributing Bank และ FX Broker มีหน้าที่นาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT
ตามรายละเอียดที่กาหนดใน THBFIX Methodology ให้กับ Calculation Agent โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ระบุไว้ในคู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT
(2) Contributing Bank และ FX Broker ต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Submission
ที่นาส่งให้ Calculation Agent มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดใน THBFIX
Methodology
(3) ในกรณีที่พบความผิดพลาดของ Submission ให้ Contributing Bank และ
FX Broker ที่เกี่ยวข้องกับ Submission ดังกล่าวดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไข Submission ตามขั้นตอนที่ระบุ
ไว้ในคู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT โดยเร็ว
(4) Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดให้มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาส่ง Submission ตามรายละเอียดที่กาหนดใน THBFIX Methodology ให้กับ
Calculation Agent ได้ และในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว Contributing Bank และ FX Broker จะต้อง
แจ้งให้ Administrator ทราบทันที
5. นโยบายการกากับดูแล (Governance policy)
Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดให้มีการกากับดูแลที่เหมาะสม ดังนี้
(1) แต่งตั้งผู้มีอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้มีอานาจมีหน้าที่ในการอนุมัติ
กระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ตามที่ระบุในข้อ 5 (4) กระบวนการใน
การรายงานข้อมูลหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยตามที่ระบุในข้อ 5 (7) และแนวทางการจัดการกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 (1)
(2) แต่งตั้ง Supervisor เป็นลายลักษณ์อักษร โดย Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุในข้อ 5 (6)
(3) แต่งตั้งและกาหนดหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
(4) กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission
ทีช่ ัดเจน โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ รวมถึงต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission และ Supervisor รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระบวนการปฏิบัติงานภายในนี้อย่างน้อยควร
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(4.1) การดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทมี่ ีหน้าที่นาส่ง Submission เป็น
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น การกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ FXT
(4.2)

การนาส่ง Submission ตามที่ระบุในข้อ 4

(4.3)

การจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 7
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(4.4) การดูแลการนาส่ง Submission โดย Supervisor และการตรวจสอบโดย
Control Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
(5) ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission และ
Supervisor มีความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
(5.1)

แนวปฏิบัตินี้ และ THBFIX Methodology

(5.2) กระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission
ตามที่ระบุในข้อ 5 (4) กระบวนการในการรายงานข้อมูลหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยตามที่ระบุในข้อ 5 (7)
และแนวทางการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 (1)
(5.3)

คู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT

(5.4) สถานการณ์หรือพฤติกรรมที่ถือเป็นการบิดเบือนอัตราอ้างอิง เช่น การทา
Wash Trading ในช่วง Qualifying Window การทาธุรกรรมในช่วง Qualifying Window โดยมีเจตนาจะ
ยกเลิกธุรกรรมในภายหลัง หรือการหลีกเลี่ยงไม่ทาธุรกรรมที่สมควรจะเกิดขึ้นภายในช่วง Qualifying Window
(6) ให้ Supervisor ดูแลการนาส่ง Submission เช่น การกาชับ การควบคุม หรือการสุ่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นาส่ง Submission ให้เป็นไปตาม THBFIX Methodology
และคู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT
(7) กาหนดกระบวนการในการรายงานข้อมูลหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
(Whistleblower policy) โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ และต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ Submission และ Supervisor รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอย่างน้อยควร
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(7.1) การสืบหาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เพียงพอ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่สงสัยว่าฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้หรือฝ่าฝืนกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission ขององค์กร รวมทั้งพฤติกรรมทีส่ งสัยว่าเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนอัตราอ้างอิง เพื่อสรุปผลและหา
แนวทางแก้ไขโดยเร็ว โดยจะต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบเพื่อบันทึกกระบวนการดังกล่าวไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
(7.2) การรายงานต่อ Administrator เมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนอัตราอ้างอิงจริง โดยจะต้องรายงานภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่ดาเนินการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้น
6. การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)
(1) Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดให้มีแนวทางการจัดการกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Submission โดยต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจ และสื่อสาร
แนวทางการจัดการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission และ Supervisor รับทราบ
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ แนวทางการจัดการดังกล่าวอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงการดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ทาธุรกรรม นาส่ง Submission จับคู่ธุรกรรม สื่อสารหรือ
เปิดเผยข้อมูลที่อาจนาไปสู่การบิดเบือนหรือการร่วมกันบิดเบือนอัตราอ้างอิง
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หาก Contributing Bank และ FX Broker ตรวจสอบจนพบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
นาไปสู่การบิดเบือนอัตราอ้างอิง ให้ Contributing Bank และ FX Broker รายงานให้ Administrator ทราบ
ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่ดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น
(2) Contributing Bank และ FX Broker ต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบวินัยของ
องค์กรสาหรับพฤติกรรมทีฝ่ ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้หรือกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission ขององค์กร และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนอัตราอ้างอิง
7. การจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูล
Contributing Bank และ FX Broker ต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดเก็บหรือ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานเมื่อมี
การตรวจสอบจาก Control Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก รวมทั้งต้องนาส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ Administrator ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่มีการร้องขอ ทั้งนี้ Contributing
Bank และ FX Broker ต้องจัดเก็บหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
(1) ข้อมูลที่ Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดเก็บหรือสามารถเข้าถึงได้
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ได้แก่
(1.1) Submission
(1.2) กระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission
ตามที่ระบุในข้อ 5 (4) กระบวนการในการรายงานข้อมูลหากพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยตามที่ระบุในข้อ 5 (7)
และแนวทางการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 (1) ที่ Contributing Bank และ
FX Broker จัดทาขึ้น
(1.3) รายชื่อและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission รายชื่อของผู้มีอานาจและ Supervisor ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบของ Control
Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก และรายงานผลการตรวจสอบสถานการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนอัตราอ้างอิง (ถ้ามี)
(1.4) การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Email หรือ Chat log ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ทั้งระหว่างภายในและกับภายนอกองค์กร เช่น
Contributing Bank อื่น FX Broker อื่น ลูกค้า หรือ Administrator
(2) ข้อมูลที่ Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดเก็บหรือสามารถเข้าถึงได้ เป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ปี ได้แก่ ข้อมูลบันทึกเสียงการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission ทั้งระหว่างภายในและกับภายนอกองค์กร เช่น Contributing Bank อื่น FX Broker อื่น ลูกค้า
หรือ Administrator
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8. การตรวจสอบโดย Control Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
Contributing Bank และ FX Broker ต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดย Control Function
หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก ตามความถี่ที่เหมาะสม เช่น การสุ่มตรวจข้อมูลการสื่อสาร
หรือการสอบทานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการ Submission และกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในอื่น ๆ ของ Contributing Bank และ FX Broker มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัตินี้ และต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้มีอานาจ
9. วันที่เริ่มต้นบังคับใช้
แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยหาก Contributing
Bank และ FX Broker ใดไม่สามารถดาเนินการตามที่กาหนดในแนวปฏิบัตินี้ ให้ Contributing Bank หรือ
FX Broker นั้นแจ้งให้ Administrator ทราบก่อนวันที่เริ่มต้นบังคับใช้อย่างน้อย 10 วัน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมต่อไป

ภาคผนวก 1
วิธีการคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX ในรูปแบบ Transactions-based (THBFIX Methodology)
ชื่อ (Rate)

อัตราอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)

คาจากัดความ
(Rate description)

อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงในการกู้ยืมเงินบาทระยะต่าง ๆ ที่คานวณมาจากการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ.
ในระยะเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยการทาธุรกรรม FX swap

การคานวณอัตราอ้างอิง
THBFIX
(Rate setting)

Calculation Agent จะคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX แต่ละระยะ (Tenor) ในแต่ละวันทาการ
ตามสูตรการคานวณ ดังนี้
THBFIX =

{[(

Spot Rate + Forward Points
Spot Rate

) × (1 +

USD Rate × #days
365
)] − 1} ×
× 100
360
#days

โดย:
“USD Rate” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของแต่ละ Tenor ที่ประกาศบน
Thomson Reuters screen LIBOR01 (หรือหน้าอื่น ๆ ที่แสดง USD LIBOR) ณ เวลา 11.55 น.
ตามเวลาสหราชอาณาจักร ในวันทาการนั้น
“#days” หมายถึง จานวนวันของแต่ละ Tenor ในวันทาการนั้น
“Spot Rate” หมายถึง USDTHB spot rate ที่คานวณด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณ
ธุรกรรม (Volume weighted average) โดยคานวณจากธุรกรรม USDTHB FX spot ที่เป็น
Qualified Transaction (ไม่รวมธุรกรรมที่มีปริมาณสูงผิดปกติ หรือมีค่า Spot rate สูงหรือต่า
ผิดปกติ) ในวันทาการนั้น ตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Spot Rate = Σ(THB Principali X Spot Ratei) / THB Aggregate Principal
โดย:
“THB Principali” หมายถึง ปริมาณธุรกรรม USDTHB FX spot ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. ของแต่ละธุรกรรมที่เป็น Qualified Transaction
“THB Aggregate Principal” หมายถึง ปริมาณธุรกรรม USDTHB FX spot รวมในรูปสกุล
เงินดอลลาร์ สรอ. ของธุรกรรมทีเ่ ป็น Qualified Transaction
“Spot Ratei” หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการซื้อขาย USDTHB FX spot ของแต่ละ
ธุรกรรมที่เป็น Qualified Transaction
“Forward Points” หมายถึง Forward points ที่คานวณด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณ
ธุรกรรม (Volume weighted average) โดยคานวณจากธุรกรรม USDTHB FX swap ที่เป็น
Qualified Transaction (ไม่รวมธุรกรรมที่มีปริมาณสูงผิดปกติ หรือมีค่า Forward point สูงหรือ
ต่าผิดปกติ) ของแต่ละ Tenor ในวันทาการนั้น ตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Forward Points = Σ(THB Principali X Forward Pointi) / THB Aggregate Principal
โดย:
“THB Principali” หมายถึง ปริมาณธุรกรรม USDTHB FX swap ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. ของแต่ละธุรกรรมที่เป็น Qualified Transaction ของแต่ละ Tenor ในวันทาการนั้น
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“THB Aggregate Principal” หมายถึง ปริมาณธุรกรรม USDTHB FX swap รวมในรูป
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของธุรกรรมที่เป็น Qualified Transaction ของแต่ละ Tenor ในวัน
ทาการนั้น
“Forward Pointi” หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการซื้อขาย USDTHB
ขาแรก (Near leg) และอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการซื้อขาย USDTHB ขาหลัง (Far leg) ของ
แต่ละธุรกรรมที่เป็น Qualified Transaction ของแต่ละ Tenor ในวันทาการนั้น
ประเภทธุรกรรม
(Types of trades)

ธุรกรรม USDTHB FX spot และธุรกรรม USDTHB FX swap

ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็น
Qualified
Transaction

ธุรกรรมที่นับเป็น Qualified Transaction จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้
(ก) มีปริมาณธุรกรรมเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณธุรกรรมขั้นต่า
(ข) USDTHB FX swap: คู่ค้าทั้งสองฝ่ายเป็น Contributing Bank
USDTHB FX spot: คู่ค้าทั้งสองฝ่ายเป็น Contributing Bank หรือ คู่ค้าอย่างน้อย 1
ฝ่ายเป็น Contributing Bank สาหรับธุรกรรมทีไ่ ด้รับการจับคู่และดาเนินการด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์จาก FX Broker
(ค) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทีก่ าหนด (Qualifying Window)
(ง) Tenor ตรงกับที่กาหนด

ช่วงเวลาที่กาหนดของ
ธุรกรรม
(Qualifying Window)

USDTHB FX spot: 14.30 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
USDTHB FX swap: 07.30 – 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

ช่วงเวลาในการส่งข้อมูล USDTHB FX spot: 14.30 – 15.25 น. ตามเวลาประเทศไทย
(Submission Window) USDTHB FX swap: 07.30 – 16.55 น. ตามเวลาประเทศไทย
ปริมาณธุรกรรมขั้นต่า
(Minimum notional)

USDTHB FX spot: 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.
USDTHB FX swap: 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.

ระยะ
(Tenor)

USDTHB FX spot: T+2
USDTHB FX swap: O/N, SW, 1M, 3M, 6M และ 1Y

การนับวัน
(Day count)

THB – Actual/365
USD – Actual/360

การกาหนดจุดทศนิยม
(No. of decimal
places)

THBFIX:
USDTHB Spot Rate:
USDTHB Forward Points:

ทศนิยม 5 ตาแหน่ง ปัดเศษทางด้านที่ใกล้ที่สุด
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ปัดเศษทางด้านที่ใกล้ที่สุด
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ปัดเศษทางด้านที่ใกล้ที่สุด
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ช่องทางการเผยแพร่
(Publication page)

- Thomson Reuters screen
Main page:

THBFIX
USDTHB Spot Rate:

THBTRDF=BKTH
USDTHB Forward Points:

THBTRDONSO=BKTH

THBTRDSWSO=BKTH

THBTRD1MSO=BKTH

THBTRD3MSO=BKTH

THBTRD6MSO=BKTH

THBTRD1YSO=BKTH
THBFIX:

THBTRDONF=BKTH

THBTRDSWF=BKTH

THBTRD1MF=BKTH

THBTRD3MF=BKTH

THBTRD6MF=BKTH

THBTRD1YF=BKTH
- เว็บไซต์ ธปท.

เวลาเผยแพร่
- Thomson Reuters screen
(Time of publication)

USDTHB Spot Rate: 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

USDTHB Forward Points: 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

THBFIX: 17.55 น. หรือ 18.55 น. ตามเวลาประเทศไทย (ขึ้นกับเวลาเผยแพร่ USD Rate)
- เว็บไซต์ ธปท.

USDTHB Spot Rate และ THBFIX: 19.00 น. หรือ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
(ขึ้นกับเวลาเผยแพร่ USD Rate)

USDTHB Forward Points: 9.30 น. ของวันทาการถัดไป ตามเวลาประเทศไทย
วันเผยแพร่ข้อมูล
(Publication day)

- USDTHB Spot Rate: วันทาการของประเทศไทย
- USDTHB Forward Points: วันทาการของประเทศไทย (หากเป็นวันหยุดทาการของสหรัฯ จะ
ไม่มีการเผยแพร่ระยะ O/N)
- THBFIX: วันทาการของประเทศไทย (หากเป็นวันหยุดทาการของสหรัฯ จะไม่มีการเผยแพร่
ระยะ O/N)

การแก้ไขบน Thomson - หากความผิดพลาดเกิดขึ้นจาก Thomson Reuters การแก้ไขจะกระทาภายใน 30 นาทีจาก
Reuters screen
เวลาเผยแพร่
(Correction to rate) - หากความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ USD Rate การแก้ไขจะกระทาภายในเวลา 22.00 น.
หรือ 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (ขึ้นกับเวลาการแก้ไข USD Rate)
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มาตรการสารอง
(Fallback)

USDTHB Spot Rate
เงื่อนไขการใช้มาตรการสารอง: มาตรการสารองจะถูกนามาใช้เมื่อไม่มีธุรกรรมที่เป็น Qualified
Transaction เกิดขึ้นในช่วง Qualifying Window
ขั้นตอนการปฏิบัติ:
1. การเผยแพร่ USDTHB Spot Rate จะใช้ USDTHB Spot Rate ของวันทาการ
ก่อนหน้า
2. การปฏิบัติในข้อ 1 จะใช้ได้ติดต่อกันเพียง 3 วันทาการเท่านั้น หากเกิดเงื่อนไขการใช้
มาตรการสารองติดต่อกันเป็นวันทาการที่ 4 การเผยแพร่ USDTHB Spot Rate จะเป็น
“No Fix”
USDTHB Forward Points
เงื่อนไขการใช้มาตรการสารอง: มาตรการสารองจะถูกนามาใช้เมื่อไม่มีธุรกรรมที่เป็น Qualified
Transaction ใน Tenor นั้น เกิดขึ้นในช่วง Qualifying Window
ขั้นตอนการปฏิบัติ:
1. การเผยแพร่ USDTHB Forward Point ใน Tenor ดังกล่าว จะใช้ USDTHB Forward
Point ของวันทาการก่อนหน้า
2. การปฏิบัติในข้อ 1 จะใช้ได้ติดต่อกันเพียง 3 วันทาการเท่านั้น หากเกิดเงื่อนไขการใช้
มาตรการสารองใน Tenor ดังกล่าว ติดต่อกันเป็นวันทาการที่ 4 การเผยแพร่ USDTHB
Forward Point สาหรับ Tenor นั้น จะเป็น “No Fix”
THBFIX
เงื่อนไขการใช้มาตรการสารอง: มาตรการสารองจะถูกนามาใช้เมื่อเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้น 1
เหตุการณ์หรือมากกว่า
a. ไม่มีการเผยแพร่ USDTHB Spot Rate (เผยแพร่เป็น“No Fix”)
b. ไม่มีการเผยแพร่ USDTHB Forward Point ใน Tenor นั้น (เผยแพร่เป็น“No Fix”)
c. ไม่มีการเผยแพร่ USD Rate ใน Tenor นั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติ:
1. หากไม่มีการเผยแพร่ USDTHB Spot Rate การเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX จะเป็น
“No Fix”
2. หากไม่มีการเผยแพร่ USDTHB Forward Point ใน Tenor ใด การเผยแพร่อัตราอ้างอิง
THBFIX สาหรับ Tenor นั้นจะเป็น “No Fix”
3. หากไม่มีการเผยแพร่ USD Rate ใน Tenor ใด การคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX ใน
Tenor ดังกล่าวจะใช้ USD Rate ของวันทาการก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิดังกล่าว
จะใช้ได้ตดิ ต่อกันเพียง 3 วันทาการเท่านั้น หากไม่มีการเผยแพร่ USD Rate ใน Tenor
ดังกล่าวติดต่อกันเป็นวันทาการที่ 4 การเผยแพร่อตั ราอ้างอิง THBFIX สาหรับ Tenor นั้น
จะเป็น “No Fix”

ภาคผนวก 2
คู่มือการนาส่ ง Submission ผ่ านระบบ FXT
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2

การลงชื่อเข้ าใช้ งานและการตรวจสอบสถานะการเข้ าใช้ งาน (Log in and Status Checking)
 All users (banks and brokers) must log in and be online during the qualified window
period to be able to receive calls from counter parties
 On line status can be checked by clicking on the left frame of the screen, to open
menu tab on left side
o Green light = Online
o Yellow or Red light = Might be a problem of connection
If user couldn’t be online or if user is facing connection problem, please inform your IT to
check network connection or contact Refinitiv team. (Contact details are in the last page)
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การทาธุรกรรมผ่ าน FX Broker (Transactions Via Voice Brokers)
 Brokers send only qualified transactions
Types of transaction
o USD/THB spot from both onshore entities
o USD/THB FX swaps from both onshore entities
Overnight
Spot-week
1-month
3-month
6-month
1-year
 Broker sends confirmation transactions via FXT within qualified window times
o Trades within qualified window period
 Thai Baht spot 14:30 – 15:00 BKK time
 Thai Baht swap 07:30 – 16:30 BKK time
o Submission window period
 Thai Baht spot 14:30 – 15:25 BKK time
 Thai Baht/USD swap 07:30 – 16:55 BKK time
 Timestamp on FXT program is GMT, Bangkok time is GMT+7
Remarks: Deal or CONTRA deal will be matched for benchmark calculation only when data
was sent from all counter parties. (4 legs)
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบของ FX Broker (Mandatory for Brokers)
Send details of confirmation
1. Deal Type, Currency, tenor (FX swap)
2. Codes of 2 banks
Identify desk or trader name to reduce error
3. Codes of counter parties, 2 times in 2 fields
4. Transaction details, amount can by typed as “M” for Million
*Other information can be added to Note field
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All information will be sent to 2 banks and auto-generated as correct sentences with all
information.
Confirmation
1. Wait for both banks to confirm/acknowledge transactions first
2. END 2 conversation windows
3. Check 2 Ticket editors (pop-up window)
4. Press CONFIRM + END for 2 tickets (to send confirmation to calculation system)
Wait for BANK XBHB to confirm

Wait for BANK XBLC to confirm
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Broker confirms 2 tickets from both banks

7

If another trader picks up call wrongly
If trader from other desk in the bank picks up call from broker wrongly, the right trader can
open ticket editor from blotter to CONFIRM. This is not necessary for broker to call again.
Example: Broker calls to user A, but another user (TUAS) accidentally picks up call.
User A can also see from blotter that deal shows as user TUAS name.
User TUAS can inform user A, then END the call.
Then user A can open Ticket Editor window from the blotter to review deal information.
Then user A press CONFIRM to send to calculation again.
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบของ Contributing Bank )Mandatory for Banks)
1. Online during the qualified window (trading & submission)
2. Accept calls
3. Review information
4. Confirm or acknowledge transactions - Bank could confirm in full sentences or
acknowledge (CONFIRMED, CONFIRM, CFM, ALL AGREED, etc.)
Remarks: Information sent from broker shows as another counter party’s direction (THEY)

5. End conversation window
6. Check Ticket editor (pop-up window)
7. Press CONFIRM + END (to send confirmation to calculation system)
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After press CONFIRM, status of deal will change to CONFIRMING (waiting to send to
calculation)

Press END again to send information, status will change to CONFIRMED
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If another trader picks up call wrongly
If trader from other desk in the bank picks up call from broker wrongly, the right trader can
open ticket editor from blotter to CONFIRM. This is not necessary for broker to call again.
This is not recommended trader to use transfer function on FXT. As FXT will generate
another ticket automatically.
Example: Broker calls to user A, but another user (TUAS) accidentally picks up call.
User A can also see from blotter that deal shows as user TUAS name.
User TUAS can inform user A, then END the call.
Then user A can open Ticket Editor window from the blotter to review deal information.
Then user A press CONFIRM to send to calculation again.
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การทาธุรกรรมผ่ าน FX Broker โดยระบุจานวนเงินเป็ นสกุลเงินบาท )Specified THB
amount)
Broker sends details of confirmation
1. Deal Type, Currency (USD/THB), Tenor (FX swap)
2. Code of 2 banks
Identify desk or trader name
3. Codes of counter parties, 2 fields
4. Transaction details
5. Select currency pair as USD/THB
6. Input Near amount then “space” and “THB” e.g. 700M THB
System will detect amount as THB, but rates are still quoting in USD/THB
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This transaction Bank XBLC does BUY/SELL THB/USD amount in THB 700 million
Swap point at -2.20 USD/THB, Spot at 31.70, Forward at 31.6780
The conversation will show as THEY (Bank XBHB) SELL AND BUY 700 M THB at rate -2.20
USD/THB

System will detect as BUY/SELL action on THB currency
Ticket will show as: Bank XBLC BUY THB near leg (SELL USD)
SELL THB far leg (BUY USD)
Bank XBLC and Bank XBHB needed to review details and acknowledge.
Then CONFIRM.
Ticket: Bank XBLC’s ticket shows as BUY/SELL THB

BUY THB NEAR
SELL THB FAR

Broker waits for acknowledgement/confirmation from both banks, then CONFIRM.
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Broker’s ticket which sent to Bank XBLC (Broker acts on behalf of Bank XBHB) will see
direction as SELL/BUY on THB.

SELL THB NEAR
BUY THB FAR
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การดาเนินการกรณีพบความผิดพลาดของธุรกรรมและจาเป็ นต้ องแก้ ไข )Incorrect
Transaction – needed to change)
 Broker or bank inform all counter parties
 CONTRA the original deal (If broker/bank already CONFIRMED the transaction)
 Broker send new (correct) information to both banks
 Broker and both banks CONFIRM again
การดาเนินการกรณีพบความผิดพลาดของธุรกรรมและจาเป็ นต้ องยกเลิกธุรกรรมเดิม
)Cancel Transaction)
 Broker or bank inform all counter parties
 CONTRA the original deal (If broker/bank already CONFIRMED the transaction)
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การระบุว่า CONTRA deal เป็ นของธุรกรรมใด )How to identify CONTRA deal referred to
which original deal?)
After CONTRA the original deal, new CONTRA deal will be generated with
1. New TXN ID (display only code of who click CONTRA)
Example: FXBC00000341461812200941
2. New Conversation number
3. New Ticket will have number referring to original ticket number
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 Timestamp on Negotiation blotter of CONTRA deal and original deal will change to
be the same time (time when the bank picked-up call)

User can click head of column in the blotter to sort sequence by date, time, or any column.

17

การอ้ างอิงถึงธุรกรรมที่ต้องการ CONTRA หรื อตรวจสอบข้ อมูลของธุรกรรมเดียวกัน
)How to identify which deal to CONTRA or how to reconcile deal?)
 Please refer to deal information with time (GMT), or use TXN ID (Transaction ID)
 TXN ID contains both counter parties codes (sender and receiver) and 10 digits of
timestamp (broker’s sending time)

Explanation logic of TXN ID
 Last ten digits is date and time when broker send out a call
 TXN ID will always be the same between sender (Broker FXBC) and first receiver
(BANK XBHB)

 TXIN ID will always be the same between sender (Broker FXBC) and Second
receiver (BANK XBLC) , but will be different from first receiver (BANK XBHB)
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สถานะของธุรกรรมบนระบบ FXT )Types of Status on Blotter)
EXTRACTED – all necessary information are available: rate, amount, direction, tenor, and
value date
INCOMPLETE – missing some necessary information
NO DEAL – No direction (Buy, Sell), No transaction occured
FROZEN – Problem with information (wrong convention, etc.)
CONFIRMING – still in the process of confirming
CONFIRMED – complete deal and sent
ตัวอย่ างการดาเนินการ กรณีธุรกรรมมีสถานะเป็ น “INCOMPLETE” บนระบบ FXT
INCOMPLETE status: If deal was done and conversation was END, yet status was
INCOMPLETE, please open ticket editor to see any missing information.
Then agree with counter party and make the same amendment manually on ticket editor.
Example: Deal status showed as INCOMPLETE
Ticket showed as this swap deal didn’t have “Far rate” on the ticket, “THB amount” also
missing.
System couldn’t capture this deal as no far rate, 32.6460, was mentioned in the
conversation.
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Solution: After the conversation is end, needed to manually edit ticket by inputting swap
point on the ticket again, -2.40.
Ticket will recalculate and then THB amount and CONFIRM button become available.
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การทาธุรกรรมโดยตรงระหว่ างธนาคาร (Transactions Via Dealing on FXT)
 2 Banks confirm only qualified transactions
Types of transaction
o USD/THB spot from both onshore entities
o USD/THB FX swaps from both onshore entities
Overnight
Spot-week
1-month
3-month
6-month
1-year
 Transactions via Dealing FXT within qualified window times
o Trades within qualified window period
 Thai Baht spot 14:30 – 15:00 BKK time
 Thai Baht swap 07:30 – 16:30 BKK time
o Submission window period
 Thai Baht spot 14:30 – 15:25 BKK time
 Thai Baht/USD swap 07:30 – 16:55 BKK time
 Timestamp on FXT program is GMT, Bangkok time is GMT+7
Remarks: Deal or CONTRA deal will be matched for benchmark calculation only when data
was sent from 2 counter parties.
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Conversation Convention ของการทาธุรกรรมโดยตรงระหว่ างธนาคาร )Interbank Dealing
Transaction Conversation Convention)
Best solution: Please use ticket editor to manually amend incorrect information before
CONFIRM
For FXT system to capture information correctly, please refer to below convention
 Quantity format
Million: MILLION, MIL, MIO, MILL, MLN, MLO, or MM
Billion: BILLION, BIO, BILL, BLN, YARD, YRD, YDS, or YD
 Swap deal
SW, SWP, SWAP
 Value date
VAL, VL, VD, AM, MAT, V
 Value date format VAL DDMMMYY
VAL DDMMMYYYY
VAL DDMMMYY and DDMMMYY (swap)
 Quote price
using space or “/”. For example: -0.35 -0.32
Example: FXT might not be able to capture missing information correctly.
(An ideal deal should include Tenor, Currency, Deal type, and amount)

*However, trader can review ticket editor and manually amend after the end of
transaction.
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Example: During the conversation, deal is captured wrongly from Swap to Depo

After conversation is END, trader can open ticket from the blotter and review first.
Trader can manually amend all information.
Deal type, Tenor, Currency, Direction, Rates, and amounts
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Then information will be correct and can CONFIRM to send for calculation.

Conversation Convention ของการทาธุรกรรมโดยตรงระหว่ างธนาคาร (Interbank Dealing
Transaction Conversation Convention) – ข้ อควรระวังของการทาธุรกรรม Swap
If SW word isn’t included, system couldn’t detect as Swap transaction

Best Solutions (To help system captures information and reduces time to edit the ticket)
1. Type SW, SWP, SWAP while asking for price
Use M for month
Avoid using S for month
Use MIO for unit of amount
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Example: Swap USD/THB, 3 month, 50 million USD

2. Make a correction by typing word “SWAP DEAL” in the conversation before confirm
details of transaction
System will be able to detect transaction as Swap type.

3. Type confirm sentence with all necessary information
Direction/ Currency/ Amount and unit/ Swap point

During the confirmation process, adding near & far leg rates and settlement date, system
will also capture information into the ticket correctly
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If ticket still couldn’t capture data correctly, please review ticket editor and edit information
before CONFIRM.

Review and edit ticket by using drop down menu and input numbers and information in the
available fields
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การทาธุรกรรมโดยตรงระหว่ างธนาคาร โดยระบุจานวนเงินเป็ นสกุลเงินบาท )Specified
THB amount)
 Type SW/ Tenor/ amount/ THB
 By the following sequences with THB, FXT system will detect as THB amount
#

SW 1M 800MIO THB
-1.9 -1.5

#
#
#
#
#
#
#

I BUY AND SELL
TO CONFIRM AT -1.9 I BUY AND SELL 800 MIO THB
RATES ARE 31.33 AND 31.311
VAL 25FEB2019 AND 26MAR2019
MY THB TO AA1111
MY USD TO AA0000
THANKS AND BYE

Bank A asked for Swap 1 month, amount of 800 million THB
Bank B quoted prices as -1.9/ -1.5
Bank A confirmed BUY/SELL swap THB at -1.9 USD/THB
System will detect as BUY/SELL action on THB currency
Ticket will show as:
BUY THB near leg (SELL USD)
SELL THB far leg (BUY USD)
FX Swap point still shows as USD/THB -1.9
Ticket: First row of ticket indicates near leg
Second row is far leg
NEAR
FAR
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Ticket: Left side of ticket indicates BUY
Right side of ticket is SELL

BUY

SELL

In this case, ticket shows BUY 800,000,000 THB (near leg) and SELL 800,000,000 THB at 1.9 points (far leg)

BUY THB NEAR
SELL THB FAR

Trader reviews ticket and CONFIRM.
Caution: To be more precise, trader could specify FX swap points as USD/THB quotation
in the confirmation sentence
#

SW 1M 800MIO THB
-1.9 -1.5

#
#
#
#
#
#
#

I BUY AND SELL
TO CONFIRM AT -1.9 USD/THB I BUY AND SELL 800 MIO THB
RATES ARE 31.33 AND 31.311
VAL 25FEB2019 AND 26MAR2019
MY THB TO AA1111
MY USD TO AA0000
THANKS AND BYE
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Contacts (Training)
Mongkol Poonlapmongkol
Pongsakorn
Lertkiatmongkol
Prapaploy Tannithat
Contacts (Technical)
Nopporn Maneewong
Contacts (Bank of Thailand)
ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน

(02) 648-9623 Mongkol.Poonlapmongkol@refinitiv.com
(02) 648-8718 Pongsakorn.Lertkiatmongkol@refinitiv.com
(02) 648-9383 Prapaploy.Tannithat@refinitiv.com
(02) 648-9639 Nopporn.Maneewong@refinitiv.com
(02) 283-6321 FMD-standards@bot.or.th

คำถำม - คำตอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรับ Contributing Bank และ FX Broker
ที่นำส่งข้อมูลเพื่อกำรจัดทำอัตรำอ้ำงอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX)
ประเด็นคำถำม
1. ขอบเขตของกำรบังคับใช้
1.1 จะมีการปรับเปลี่ยนจานวน
Contributing Bank หรือ FX Broker
ในอนาคตหรือไม่

2. คำจำกัดควำม
2.1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission หมายถึงใครบ้าง

สรุปคำตอบ
- กรณี Contributing Bank: ธปท. ในฐานะ Administrator
จะทบทวนรายชื่อสถาบันการเงินที่เป็น Contributing Bank
เป็นประจาทุกปีหรือตามความถี่ที่เหมาะสม โดยจะพิจารณา
จากปริมาณการทาธุรกรรม FX swap ในตลาด Interbank
ของแต่ละ สง. เพื่อให้ครอบคลุมปริมาณธุรกรรมที่มาก
เพียงพอที่จะสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริงได้
- กรณี FX Broker: FX Broker ทุกรายที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง มีหน้าที่นาส่ง
ข้อมูลเพื่อการจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX ดังนั้นหากมี
FX Broker รายใหม่ในอนาคต FX Broker รายดังกล่าว
จะต้องนาส่งข้อมูลเพื่อการจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX ด้วย
- กรณี Contributing Bank: Trader ที่ทาธุรกรรมที่เป็น
Submission และ/หรือนาส่ง Submission ให้แก่
Calculation Agent และเจ้าหน้าที่อื่นที่นาส่ง Submission
ให้แก่ Calculation Agent
- กรณี FX Broker: เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมที่เป็น
Submission และ/หรือนาส่ง Submission ให้แก่
Calculation Agent และเจ้าหน้าที่อื่นทีน่ าส่ง Submission
ให้แก่ Calculation Agent
ทั้งนี้ กรณีเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้นาส่ง Submission
Contributing Bank และ FX Broker ต้องมั่นใจว่า
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (3) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวต้องรับผิดชอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และ
คุณสมบัติของ Submission ที่นาส่งให้แก่ Calculation
Agent ร่วมกับ Trader ที่ทาธุรกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการจับคู่ธุรกรรมด้วย
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ประเด็นคำถำม
สรุปคำตอบ
2.2 Trader สามารถนาส่ง Submission ได้ ได้
หรือไม่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อื่นสามารถนาส่ง Submission ได้เช่นกัน แต่
ต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5 (3) นอกจากนี้ ยังต้องรับผิดชอบความถูกต้อง
ความครบถ้วน และคุณสมบัติของ Submission ที่นาส่งให้แก่
Calculation Agent ร่วมกับ Trader ที่ทาธุรกรรมหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมด้วย
2.3 Supervisor ควรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใด - หาก Supervisor อยู่ภายใต้หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
และสามารถอยู่ภายใต้หน่วยงานที่
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการ Submission
รับผิดชอบกระบวนการ Submission
สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ได้
ได้หรือไม่
- หาก Supervisor อยู่ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการ Submission ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส เช่น
หัวหน้า Trader เพื่อให้สามารถดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นาส่ง Submission ได้
2.4 ผู้มีอานาจควรเป็นผู้บริหารระดับใด
ขึ้นกับดุลยพินิจของ Contributing Bank และ FX Broker
แต่ละราย
2.5 Supervisor และผู้มีอานาจสามารถเป็น Supervisor และผู้มีอานาจสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้
บุคคลเดียวกันได้หรือไม่
2.6 หน่วยงานใดควรทาหน้าที่เป็น Control ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ Contributing Bank และ FX Broker
Function
แต่ละราย ตัวอย่างหน่วยงานที่สามารถทาหน้าที่เป็น Control
Function ได้แก่ Compliance และ Risk management
ทั้งนี้ นอกจาก Control Function แล้ว หน่วยงานที่สามารถทา
หน้าที่ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ยังรวมถึงผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอกด้วย
3. กำรนำส่ง Submission
3.1 ตัวอย่างการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
Submission ที่นาส่งให้ Calculation
Agent มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดใน THBFIX
Methodology

เช่น การดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
Submission เข้าใจ THBFIX Methodology และคู่มือ
การนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรอบคอบ ตรวจทานข้อมูลก่อนนาส่งทุกครั้ง
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3.2 ในกรณีที่ Contributing Bank ใช้ระบบ
Straight Through Processing (STP)
เพื่อจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมเข้าระบบงาน
ภายใน หาก Contributing Bank ทา
ธุรกรรมหลังช่วง Qualifying Window
แต่ยังอยู่ในช่วง Submission Window
(เช่น ทาธุรกรรม USDTHB FX swap
เวลา 16.40 น.) ข้อมูลธุรกรรมดังกล่าว
จะไหลเข้าระบบคานวณอัตราอ้างอิง
THBFIX ด้วย เหตุการณ์นถี้ ือว่า
Contributing Bank ไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัตินี้หรือไม่
3.3 ในกรณีที่ Contributing Bank ทา
ธุรกรรมนอกช่วง Qualifying Window
แต่ยืนยันข้อมูลเข้าระบบ FXT ในช่วง
Submission Window เช่น ทาธุรกรรม
USDTHB FX swap เวลา 07.20 น. แต่
ยืนยันเข้าระบบ FXT เวลา 07.35 น.
หรือทาธุรกรรม USDTHB FX swap
เวลา 16.40 น. แต่ยืนยันเข้าระบบ FXT
เวลา 16.45 น. เหตุการณ์นี้ถือว่า
Contributing Bank ไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัตินี้หรือไม่

3.4 Contributing Bank และ FX Broker
ต้องนาส่งข้อมูลธุรกรรม USDTHB
FX spot ที่ทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
โอนเงิน USDTHB ต่างธนาคาร หรือไม่
3.5 Contributing Bank และ FX Broker
ต้องนาส่งข้อมูลธุรกรรม USDTHB
FX swap ระยะ O/N ที่ทาเพื่อบริหาร
สภาพคล่องจากการทาธุรกรรม
USDTHB FX spot ที่ส่งมอบภายในวัน
เดียวกัน (Same day) กับลูกค้าหรือไม่

สรุปคำตอบ
ตามแนวปฏิบัตินี้ Contributing Bank และ FX Broker ต้อง
นาส่ง Submission ทีม่ คี ุณสมบัติตรงตามที่กาหนดใน THBFIX
Methodology ซึ่งรวมถึงต้องเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง
Qualifying Window ด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกันระหว่าง ธปท. กับ
ผู้ร่วมตลาดเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
แนวปฏิบัตินี้ เนื่องจากเป็นข้อจากัดที่เกิดจากระบบ

ธปท. ในฐานะ Administrator ไม่สนับสนุนการนาส่งข้อมูล
ธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากตามแนวปฏิบัตินี้
Contributing Bank และ FX Broker ต้องนาส่ง Submission
ทีม่ ีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดใน THBFIX Methodology ซึง่
ควรเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง Qualifying Window เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้ร่วมตลาด ธปท. ตระหนักว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการตรวจสอบข้อมูลอาจ
มีความยุ่งยาก เพราะไม่มีการบันทึกเวลาทาธุรกรรมในระบบ
FXT ดังนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ธปท. จะไม่ถือว่า
Contributing Bank ฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้ อย่างไรก็ดี ธปท.
ขอให้ Supervisor ของ Contributing Bank และ
FX Broker สอดส่องดูแลการนาส่งธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว
ว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือน แต่เป็นไปโดยความสุจริต
ไม่ต้องนาส่งข้อมูลธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ธปท. ไม่สนับสนุนการทาธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว
ต้องนาส่งข้อมูลธุรกรรมดังกล่าว
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3.6 แนวทางการนาส่งข้อมูลธุรกรรม
USDTHB FX spot และ USDTHB
FX swap ที่มีการเปลี่ยนคู่ค้า
(Switching) เนื่องจากติด Credit line

3.7 ในกรณีที่ Contributing Bank ทา
ธุรกรรม USDTHB FX spot และ
USDTHB FX swap ที่เข้าข่ายเป็น
Qualified Transaction ตามที่ระบุใน
THBFIX Methodology แต่มีราคาเป็น
Off-market rate ธุรกรรมดังกล่าวถือ
เป็น Qualified Transaction ที่ต้อง
นาส่งข้อมูลด้วยหรือไม่

สรุปคำตอบ
- กรณีธุรกรรมที่ต้องการทาจริงและธุรกรรม Switching
เกิดขึ้นนอกช่วง Qualifying Window: ไม่ต้องนาส่งข้อมูล
ทั้ง 2 ธุรกรรม
- กรณีธุรกรรมที่ต้องการทาจริงและธุรกรรม Switching
เกิดขึ้นในช่วง Qualifying Window: ต้องนาส่งข้อมูลทั้ง 2
ธุรกรรม
- กรณีธุรกรรมที่ต้องการทาจริงเกิดขึ้นในช่วง Qualifying
Window แต่ธุรกรรม Switching เกิดขึ้นนอกช่วง
Qualifying Window: ไม่ต้องนาส่งข้อมูลทั้ง 2 ธุรกรรม
เนื่องจาก Qualified Transaction จะพิจารณาจากปริมาณ
ธุรกรรม ประเภทคู่ค้าช่วงเวลาในการทาธุรกรรม และ Tenor
เท่านั้น ดังนั้น แม้เป็น off-market rate แต่หากเข้าข่าย
Qualified Transaction ก็ต้องนาส่งด้วย อย่างไรก็ตาม
ในการคานวณ ธปท. ได้กาหนดเกณฑ์เพื่อตัดธุรกรรมที่มีปริมาณ
สูงผิดปกติ หรือ rate สูงหรือต่าผิดปกติออก (Outlier) แล้ว
จึงน่าจะเป็นการป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

- อนึ่ง สง. ควรหลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่ใช้ราคา Off-market
rate ยกเว้นมีเหตุผลที่ดีพอ เนื่องจากอาจขัดกับ Best practice
และ Thailand Code of Conduct นอกจากนี้ หากมีการ
นาส่งธุรกรรมดังกล่าวเข้าระบบ FXT บ่อยครั้ง ธปท. ในฐานะ
Administrator อาจดาเนินการตรวจสอบ
3.8 ในกรณีที่พบความผิดพลาดของ
Contributing Bank และ FX Broker ต้องยกเลิกหรือแก้ไข
Submission Contributing Bank และ ในส่วนข้อมูลของตนเอง และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
FX Broker สามารถยกเลิกหรือแก้ไข
Submission ที่ผิดพลาด ให้ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไข
Submission เฉพาะในส่วนของตนเองใช่ Submission ดังกล่าวด้วย และควรดาเนินการให้เสร็จสิ้น
หรือไม่
ภายในช่วง Submission Window
3.9 FX Broker มีหน้าที่แจ้ง Contributing ทั้ง FX Broker และ Contributing Bank มีหน้าที่แจ้งทุกฝ่าย
Bank ให้ยกเลิกหรือแก้ไข Submission ที่เกี่ยวข้องกับ Submission ที่ผิดพลาดให้ดาเนินการยกเลิก
ที่ผิดพลาดใช่หรือไม่
หรือแก้ไข Submission ดังกล่าว
3.10 ในกรณีที่พบความผิดพลาดของ
ต้องดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไข เพื่อไม่ให้ข้อมูล Submission
Submission หลังช่วง Qualifying
ที่ผิดพลาดถูกรวมเข้าไปในการคานวณอัตราอ้างอิง THBFIX
Window แต่ยังอยู่ในช่วง Submission
Window Contributing Bank และ
FX Broker ต้องดาเนินการยกเลิกหรือ
แก้ไข Submission ที่ผิดพลาดหรือไม่
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3.11 ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไข Submission
โดยเร็ว หมายความว่าอย่างไร
3.12 Administrator จะดาเนินการอย่างไร
กับ Contributing Bank หรือ
FX Broker ที่นาส่ง Submission
ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า หรือนาส่ง
Submission ที่ไม่ถูกต้อง

3.13

3.14

3.15

3.16

สรุปคำตอบ
ดาเนินการยกเลิกหรือแก้ไขทันทีหรืออยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้
หลังพบความผิดพลาดของ Submission
ธปท. ในฐานะ Administrator จะพิจารณาถึงสาเหตุและ
ดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ Contributing Bank
หรือ FX Broker รายดังกล่าวสามารถนาส่ง Submission ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ล่าช้า ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือแจ้ง
ผู้มีอานาจหรือผู้บริหารระดับสูงของ Contributing Bank หรือ
FX Broker เพื่อตักเตือนกวดขันให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้และ
คู่มือการนาส่ง Submission ผ่านระบบ FXT ทั้งนี้ หากพบ
หลักฐานที่ส่อเจตนาว่าต้องการบิดเบือนอัตราอ้างอิง THBFIX
ธปท. จะพิจารณาใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้น
Administrator จะดาเนินการอย่างไร ธปท. ในฐานะ Administrator ตระหนักว่าความผิดพลาดที่เกิด
กับ Contributing Bank หรือ
จาก Human error สามารถเกิดขึ้นได้และไม่ได้ถือเป็นความผิด
FX Broker กรณีที่ความผิดพลาดของ เฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม หากเกิดความผิดพลาดในลักษณะเดิม
การนาส่ง Submission เกิดจาก
ซ้าหลายครั้งก็จะสะท้อนว่า Contributing Bank หรือ FX Broker
Human error
รายดังกล่าวควบคุมกระบวนการนาส่ง Submission และนโยบาย
การกากับดูแล (Governance policy) ไม่รัดกุมเพียงพอ ดังนั้น
ธปท. จะแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุง
ตัวอย่างแผนรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง เช่น การมี Internet line backup หรือ Server สารอง หรือ
การให้ Thomson Reuters เข้าไปติดตั้งโปรแกรมสารองเพื่อ
รองรับกรณีที่โปรแกรมหลักขัดข้อง หรือมีแผนสารองอื่น ๆ
เพื่อให้สามารถนาส่ง Submission ให้แก่ Calculation Agent
ได้ นอกจากนี้ ควรจัดให้มี Backup site เพื่อรองรับกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนรองรับความเสี่ยงจากการ
ดาเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)
Administrator จะดาเนินการอย่างไร Administrator จะแจ้งให้ Calculation Agent ทราบเพื่อ
เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้องจาก
พิจารณาหาวิธีดาเนินการแก้ไข และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
Contributing Bank และ FX Broker สาหรับประเมินผลกระทบที่มีต่อการเผยแพร่อัตราอ้างอิง
THBFIX ในวันดังกล่าวและติดตามพฤติกรรมของ
Contributing Bank และ FX Broker หากพบว่ารายใดเกิด
เหตุขัดข้องบ่อยครั้ง ก็จะแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุง
กรณีระบบ FXT หรือระบบภายในของ หากระบบ FXT กลับมาใช้งานได้ภายในช่วง Submission
Contributing Bank หรือ FX Broker Window ต้องนาส่ง Submission ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ระบบ FXT
ขัดข้อง Contributing Bank และ
ขัดข้อง
FX Broker ต้องนาส่ง Submission ที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ระบบ FXT ขัดข้อง
หรือไม่
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สรุปคำตอบ
นโยบำยกำรกำกับดูแล (Governance policy)
ใครมีหน้าที่แต่งตั้งผู้มีอานาจและ
ขึ้นกับดุลยพินิจของ Contributing Bank และ FX Broker
Supervisor และแต่งตั้งและกาหนด
แต่ละราย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ Submission
ตัวอย่างการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่
เช่น การส่ง email หรือการส่งเอกสารเวียนให้ศึกษา พร้อมกับ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ให้ลงชื่อรับทราบ หรือการจัดอบรมหรือการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
และ Supervisor รับทราบกระบวนการ การอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ Submission
ใครมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ขึ้นกับดุลยพินิจของ Contributing Bank และ FX Broker
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
แต่ละราย
Submission และ Supervisor มีความ
เข้าใจในเรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 5 (5)
ตัวอย่างการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เช่น การส่ง email หรือการส่งเอกสารเวียนให้ศึกษา พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ให้ลงชื่อรับรองว่าเข้าใจ หรือการจัดอบรมหรือการส่งเจ้าหน้าที่
Submission และ Supervisor มีความ เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในเรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 5 (5)
ต้องจัดส่งรายชื่อผู้มีอานาจ Supervisor ไม่จาเป็นต้องส่งรายชื่อให้ Administrator แต่เมื่อ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
Administrator ร้องขอต้องสามารถนาส่งให้ได้ภายใน
กระบวนการ Submission ให้แก่
15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่มีการร้องขอ นอกจากนี้ ยังควรให้มี
Administrator หรือไม่
พร้อมใช้งานเมื่อมีการตรวจสอบจาก Control Function หรือ
ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
Supervisor ควรสุ่มตรวจสอบการนาส่งข้อมูลธุรกรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นาส่ง Submission Calculation Agent ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นาส่ง Submission
โดย Supervisor ตามที่ระบุไว้ใน
ว่าได้ปฏิบัติตาม THBFIX Methodology และคู่มือการนาส่ง
ข้อ 5 (6) หมายความว่าอย่างไร
Submission ผ่านระบบ FXT หรือไม่ เช่น ยืนยันธุรกรรมหรือ
นาส่งข้อมูลได้ภายในเวลาที่กาหนด มีการแก้ไขเมื่อตรวจพบ
ความผิดพลาด เป็นต้น ซึง่ Supervisor สามารถใช้ดุลยพินิจใน
การเลือกจานวนธุรกรรมหรือความถี่ในการสุ่มตรวจสอบได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การตรวจสอบข้างต้นไม่ได้มุ่งเน้น
รายละเอียดของธุรกรรม (เช่น ปริมาณ หรือราคา) เพราะเป็น
ข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
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สรุปคำตอบ
กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of interest)
Contributing Bank และ FX Broker หากแนวทางการจัดการ Conflict of Interest ที่มีอยู่แล้ว
สามารถใช้แนวทางการจัดการ Conflict ครอบคลุมการดาเนินการที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ก็สามารถ
of Interest ที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่
ใช้ได้ แต่ควรแยกให้ชัดเจนว่ารายละเอียดในส่วนใดบ้างที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราอ้างอิง THBFIX เพื่อความสะดวกใน
การใช้อ้างอิงของผู้เกี่ยวข้อง
Contributing Bank หรือ FX Broker บทลงโทษขึ้นกับระเบียบวินัยของ Contributing Bank หรือ
แต่ละรายสามารถมีบทลงโทษภายในที่ FX Broker แต่ละราย ดังนั้นบทลงโทษจึงมีความหนักเบา
หนักเบาแตกต่างกันได้ใช่หรือไม่
แตกต่างกันได้ขึ้นกับดุลยพินิจ
กำรจัดเก็บหรือเข้ำถึงข้อมูล
Contributing Bank และ FX Broker Contributing Bank และ FX Broker สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
จาเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ในรูปแบบใดก็ได้ แต่
กระบวนการ Submission ในรูปแบบ ต้องพร้อมใช้งานเมื่อมีการตรวจสอบจาก Control Function
กระดาษหรือไม่ และจาเป็นต้องอยู่ใน
หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก และต้อง
รูปแบบเดียวกับ Ticket จากระบบ FXT สามารถนาส่งให้แก่ Administrator ภายใน 15 วันทาการ
หรือไม่
นับตั้งแต่วันที่มีการร้องขอ
หากปัจจุบัน Contributing Bank หรือ หากข้อมูลธุรกรรมที่จัดเก็บเป็น Submission อยู่แล้ว และ
FX Broker จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมอยู่
ข้อมูลอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานเมื่อมีการตรวจสอบจาก
แล้ว ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ Control Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบ
แล้วหรือไม่
ภายนอก และสามารถนาส่งให้แก่ Administrator ภายใน 15
วันทาการนับตั้งแต่วันที่มีการร้องขอ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูล
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้แนวปฏิบัตินี้ ก็ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้แล้ว
ใครมีหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล Control Function หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก เนื่องจาก Contributing Bank และ FX Broker ต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบโดย Control Function หรือผู้ตรวจสอบ
ภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการ
Submission และกระบวนการปฏิบัติงานภายในอื่น ๆ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ ซึ่งกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในอื่น ๆ ครอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Submission ด้วย
กำรตรวจสอบโดย Control Function หรือผู้ตรวจสอบภำยใน หรือผู้ตรวจสอบภำยนอก
ความถี่ที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
ความถี่ที่เหมาะสมขึ้นกับดุลยพินิจของ Contributing Bank
ควรอยู่ที่เท่าใด
และ FX Broker แต่ละราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจ
พิจารณาจากปริมาณการทาธุรกรรมที่เป็น Submission
ประกอบด้วย
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8. วันที่เริ่มต้นบังคับใช้
8.1 Contributing Bank และ FX Broker
ต้องดาเนินการตามที่กาหนดในแนว
ปฏิบัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2
พฤษภาคม 2562 ใช่หรือไม่
9. อื่น ๆ
9.1 ทาไมต้องมีแนวปฏิบัตินี้ ทั้งๆ ที่อัตรา
อ้างอิง THBFIX รูปแบบใหม่คานวณ
จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้ว

สรุปคำตอบ
ใช่ อย่างไรก็ตาม หาก Contributing Bank และ FX Broker
ไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้ง Administrator ทราบอย่าง
น้อย 10 วัน ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อขอผ่อนผันและ
หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

แม้อัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบใหม่จะคานวณจากธุรกรรมที่
เกิดขึ้นจริง แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากความไม่
เข้าใจ (Lack of knowledge) ถึงขั้นตอนการนาส่งข้อมูลให้แก่
Calculation Agent นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
บิดเบือนอัตราอ้างอิง เช่น การทา Wash Trading หรือการทา
ธุรกรรมในช่วง Qualifying Window โดยมีเจตนาจะยกเลิก
ภายหลัง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องจัดทาแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้
Contributing Bank และ FX Broker ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการจัดทาอัตราอ้างอิง THBFIX
เป็นไปอย่างเหมาะสม และรัดกุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ข้างต้นได้
9.2 ธปท. มีมาตรการรองรับอย่างไรในกรณี จากการหารือกับผู้ร่วมตลาด ธปท. และผู้ร่วมตลาด เห็นร่วมกัน
ทีอ่ ัตราอ้างอิง THBFIX โดยเฉพาะ
ว่ายังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับในกรณีที่เกิด
Tenor 6 เดือน เผยแพร่เป็น “No Fix” เหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธปท. อาจพิจารณาทบทวนใน
ติดต่อกันหลายวัน
อนาคต โดยจะขอความเห็นจากผู้ร่วมตลาดต่อไป
9.3 จะมีการแก้ไขอัตราอ้างอิง THBFIX
- การแก้ไขอัตราอ้างอิง THBFIX หลังการเผยแพร่จะเกิดขึ้น
หลังจากการเผยแพร่หรือไม่ และ
ได้เพียง 2 กรณีเท่านั้น คือ
สามารถเกิดเหตุการณ์ทอี่ ัตราอ้างอิง
1. กรณีที่เกิดความผิดพลาดจาก Thomson Reuters
THBFIX เผยแพร่ล่าช้ากว่ากาหนด
โดยจะมีการแก้ไขภายใน 30 นาทีหลังจากเผยแพร่
หรือไม่
2. กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการเผยแพร่ USD Rate
จะมีการแก้ไขภายในเวลา 22.00 น. หรือ 23.00 น.
ตามเวลาประเทศไทย (ขึ้นกับเวลาการแก้ไข USD Rate)
- การเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX อาจล่าช้าได้ หากการ
เผยแพร่ USD Rate เกิดความล่าช้า
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9.4 ทาไมอัตราอ้างอิง THBFIX รูปแบบ
Survey-based และรูปแบบ
Transactions-based จึงแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก

9.5 กรณีที่ ธปท. ประกาศวันหยุดพิเศษ
จะมีการเผยแพร่อัตราอ้างอิง THBFIX
หรือไม่
9.6 ในอนาคต ธปท. จะเปลี่ยนแปลง
Methodology ของอัตราอ้างอิง
THBFIX หรือไม่
9.7 ในฐานะที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นทั้ง
Administrator และ Contributing
Bank ธปท. มีแนวทางการดาเนินการ
อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
9.8 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับอัตรา
อ้างอิง THBFIX หรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ
ตามที่กาหนดในแนวปฏิบัตินี้ให้
Administrator ทราบ ต้องติดต่อผ่าน
ช่องทางใด

สรุปคำตอบ
ความแตกต่างเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น จานวนผู้นาส่ง
Submission ซึ่งรูปแบบ Transactions-based มีมากกว่า
รูปแบบ Survey-based หลายเท่า และจานวนข้อมูลที่ใช้ใน
การคานวณรูปแบบ Transactions-based ครอบคลุมจานวน
ธุรกรรม USDTHB FX swap เกือบทั้งวัน ขณะที่รูปแบบ
Survey-based ครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใกล้เวลา
Fixing เท่านั้น
ไม่มี
หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของ Methodology เช่น
USD Rate ที่ใช้ในการคานวณ ธปท. จะหารือกับผู้ร่วมตลาด
และแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณให้ผู้ร่วมตลาดทราบ
ต่อไป
ธปท. แยกหน้าที่ระหว่าง Administrator และ Contributing
Bank อย่างชัดเจน โดยสานักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน
จะทาหน้าที่เป็น Administrator ส่วนสานักธุรกิจตลาดการเงิน
จะทาหน้าที่เป็น Contributing Bank นอกจากนี้ ธปท. ได้
กาหนดเป็นเกณฑ์ภายในให้เจ้าหน้าที่ในสานักธุรกิจตลาด
การเงิน ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดด้วย
ส่ง email มายัง FMD-standards@bot.or.th

