
 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500 29 ตุลำคม 2550 

 
สารบัญ 

 

ข้อบังคบั 
หมวด 500 การวางหลกัประกนั 

  
  หน้า 

 
501 หลกัการทัว่ไป......................................................................................  500-1 
502 ประเภทของหลกัประกนั...................................................................... 500-1 
502.01 หลกัประกนัรักษำสภำพ (Maintenance Margin) ................................. 500-1 
502.02 หลกัประกนัผนัแปร (Variation Margin) ............................................. 500-3 
502.03 หลกัประกนัส่วนเพิ่ม (Additional Margin).......................................... 500-3 
503 การวางหลกัประกนั............................................................................. 500-4 
503.01 กำรวำงหลกัประกนั............................................................................. 500-4 
503.02 ระยะเวลำกำรวำงหลกัประกนั............................................................. 500-5 
503.03 ทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนั.......................................................... 500-5 
503.04 อตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนั............................................................... 500-5 
504 การปรับมูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark-to-Market) และ 
 การวางหลกัประกนัเพิม่...................................................................... 500-6 
504.01 กำรปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้................................................ 500-6 
504.02 กำรวำงหลกัประกนัเพิ่ม..................................................................... 500-6 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500 29 ตุลำคม 2550 

  หน้า 
 
505 การเกบ็รักษาและการบริหารหลกัประกนั............................................ 500-6 
505.01 กำรเกบ็รักษำหลกัประกนั.................................................................. 500-6 
505.02 กำรเกบ็รักษำหลกัประกนัของสมำชิก................................................ 500-7 
505.03 กำรบริหำรหลกัประกนั...................................................................... 500-7 
506 การคืนหลกัประกนั.............................................................................. 500-7 

 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-1 29 ตุลำคม 2550 

*ข้อบังคบั 
หมวด 500 การวางหลกัประกนั 

 
501 หลกัการทัว่ไป  

 กำรวำงหลกัประกนั มีหลกักำรส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 *(1) ในกำรซ้ือขำยและกำรช ำระหน้ีในตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ สมำชิกมีหน้ำท่ีก ำหนด

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรวำงหลกัประกนัของลูกคำ้ของสมำชิกกบัสมำชิกใหเ้หมำะสมชดัเจนโดยไม่ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(2) ในกำรวำงหลกัประกนัของสมำชิกกบัส ำนักหักบญัชี สมำชิกมีหนำ้ท่ีวำงหลกัประกนัในบญัชี
สมำชิกแยกต่ำงหำกจำกบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก  

(3) เพ่ือประสิทธิภำพในกำรช ำระหน้ีกบัส ำนกัหักบญัชี ส ำนักหักบญัชีอำจน ำหลกัประกนัของ
สมำชิกมำหกักลบลบกบัหลกัประกนัของลูกคำ้ท่ีผิดนดัของสมำชิกได ้ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 501 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 

*502 ประเภทของหลกัประกนั 

 ส ำนกัหกับญัชีก ำหนดประเภทของหลกัประกนัไวด้งัต่อไปน้ี โดยมีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำร 
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 

*502.01  หลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 

 **หลกัประกนัรักษำสภำพท่ีส ำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บ ส ำนักหักบญัชีจะค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หลกัประกนัรักษำสภำพส ำหรับฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในแต่ละเดือน ส ำนักหักบัญชี
จะค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงจำกฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของสินคำ้อำ้งอิงประเภท
เดียวกนั โดยใชอ้ตัรำหลกัประกนัรักษำสภำพตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
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 (2)  หลกัประกนัรักษำสภำพก่อนระยะเวลำส่งมอบสินคำ้ (Spot Month Margin) ส ำนกัหกับญัชีจะ
ค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงจำกฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของสินคำ้อำ้งอิงประเภทเดียวกนั
ในเดือนสุดทำ้ยของกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีก ำหนดใหส่้งมอบสินคำ้ โดยใชอ้ตัรำหลกัประกนั
รักษำสภำพตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (3)  หลกัประกนัรักษำสภำพของค่ำควำมเส่ียงระหว่ำงเดือน (Inter-month Spread Maintenance 
Margin) ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงจำกฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของ
สินคำ้อำ้งอิงประเภทเดียวกนัท่ีมีควำมเส่ียงในทำงตรงกนัขำ้ม โดยส ำนกัหกับญัชีอำจใชอ้ตัรำค่ำควำมเส่ียง
ระหว่ำงเดือน (Inter-month Spread Margin Rate) ในอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัได ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีกำร ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด   
 (4) หลกัประกันรักษำสภำพของค่ำควำมเส่ียงระหว่ำงสินค้ำอำ้งอิง (Inter-commodity Spread 
Credit) ส ำนักหักบัญชีจะค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงโดยหักอตัรำค่ำควำมเส่ียงระหว่ำง
สินค้ำอ้ำงอิง  (Inter-commodity Spread Credit Rate) ส ำหรับสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ี สินค้ำอ้ำงอิงมี
ควำมสัมพนัธ์กนัได ้โดยส ำนักหักบญัชีอำจใชอ้ตัรำค่ำควำมเส่ียงระหว่ำงสินคำ้อำ้งอิง (Inter-commodity 
Spread Credit Rate) ในอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัได ้ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 (5) หลกัประกนัขั้นต ่ำส ำหรับกำรถือครองฐำนะขำยออปชั่น (Short Option Minimum Charge) 
ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงจำกฐำนะขำยออปชัน่ โดยใชอ้ตัรำหลกัประกนั
ขั้นต ่ำตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีประกำศก ำหนด  

กำรเรียกเก็บหลกัประกนัตำมวรรคสอง ส ำนกัหกับญัชีจะพิจำรณำเรียกเกบ็โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียง
จำกกำรถือครองฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด โดยส ำนกัหักบญัชีจะน ำผลรวม
ของมูลค่ำหลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงตำม (1) (2) และ (3) หักอตัรำส่วนลดค่ำควำมเส่ียงตำม (4) ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด ทั้ งน้ี สมำชิกต้องวำงหลักประกันไม่ต ่ ำกว่ำ
หลกัประกนัตำม (5) กรณีมีกำรถือครองฐำนะขำยออปชัน่ร่วมดว้ย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคหน่ึงของหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านัก
หักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
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*502.02  หลกัประกนัผนัแปร (Variation Margin) 

  ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ฟิวเจอร์ส
ในบญัชีสมำชิกและบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิกทุกวนัท ำกำรภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยจะแจง้
สมำชิกเพ่ือด ำเนินกำรวำงหลกัประกนัผนัแปร 

     **เม่ือสมำชิกได้รับแจ้งจำกส ำนักหักบัญชีตำมวรรคห น่ึง สมำชิกต้องน ำเงินสดมำวำงเป็น
หลกัประกนัผนัแปรกบัส ำนกัหกับญัชีตำมสกลุเงินท่ีไดรั้บแจง้  

 (*ความในวรรคหน่ึงของหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านัก
หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนัที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 

 (**ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านัก
หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนัที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 

*502.03 หลกัประกนัส่วนเพิม่ (Additional Margin) 

ในกรณีท่ีส ำนกัหักบญัชีพิจำรณำสภำวะตลำดโดยรวมแลว้พบว่ำ สมำชิกมีควำมเส่ียงเพ่ิมข้ึนจำก
กำรมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีอำจส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อส ำนกัหักบญัชี ส ำนกัหักบญัชีจะแจง้
ใหส้มำชิกวำงหลกัประกนัส่วนเพ่ิมดงัต่อไปน้ี 

** (1) หลกัประกนัพิเศษ (Super Margin) จะเรียกเก็บเม่ือมีควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกควำมผนัผวนของ
รำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำในช่วงท่ีตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำปิดท ำกำรเป็นระยะเวลำหน่ึงติดต่อกนั  
และอำจไดรั้บอิทธิพลจำกปัจจยัภำยนอก  

(2) หลกัประกนักำรกระจุกตวั (Concentration Margin) จะเรียกเก็บเม่ือมีควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำก
กำรมีฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้คงคำ้งกระจุกตวัในบญัชีสมำชิกและในบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก 

(3) หลกัประกนัคุม้ครองควำมเสียหำย (Uncovered Risk Margin) จะเรียกเก็บเม่ือมีควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกมูลค่ำควำมเสียหำยของสมำชิกท่ีถือครองฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้สูงเกินกว่ำจ ำนวนท่ีส ำนกัหัก
บญัชีก ำหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำหลกัประกนัทั้งหมดรวมกบัทรัพยสิ์นเพ่ือควำมมัน่คงของระบบช ำระ
หน้ีของส ำนกัหกับญัชี  

ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมส ำหรับกำรเรียกหลกัประกนัส่วนเพ่ิมในกรณีต่ำงๆ ได้
ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-4 29 ตุลำคม 2550 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 7มกราคม 2554 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  
1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 502.03(1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี  
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

503 การวางหลกัประกนั  

503.01 การวางหลกัประกนั 

(1) สมำชิกท่ีใช้บริกำรช ำระหน้ีกบัส ำนักหักบญัชีตอ้งวำงหลกัประกนัตำมประเภทท่ีส ำนักหัก
บญัชีเรียกเก็บตำมรำยงำนกำรช ำระหน้ีของส ำนกัหักบญัชีส ำหรับบญัชีหลกัประกนัของสมำชิกและของลูกคำ้
ของสมำชิก ตำมระดบัควำมเส่ียงของแต่ละบญัชีดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด 

*(2)  ในระหว่ำงวนัท ำกำรหรือในกรณีท่ีสภำวะตลำดหรือรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้มีควำมผนั
ผวนมำกผิดปกติหรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำอำจเกิดควำมผนัผวนดังกล่ำว สมำชิกต้องวำงหลกัประกัน
ระหว่ำงวนั (Intra-day Margin) ตำมเง่ือนไขท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด เม่ือส ำนักหักบัญชีค ำนวณมูลค่ำ
หลกัประกนัท่ีสมำชิกตอ้งวำงจำกกำรมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของสมำชิกหรือของลูกคำ้ของสมำชิก 
และรำคำซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ณ ขณะใดขณะหน่ึงระหว่ำงเวลำซ้ือขำยตำมหลกัเกณฑ์ 504.01 
เปรียบเทียบกบัมูลค่ำหลกัประกนัในบญัชีสมำชิกและบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิกรวมกบัทรัพยสิ์นเพื่อ
ควำมมัน่คงท่ีสมำชิกมีอยู่ท่ีส ำนกัหักบญัชีแลว้ไม่เพียงพอ สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัใหเ้ท่ำกบัอตัรำหรือ
มูลค่ำหลกัประกนัระหว่ำงวนัท่ีส ำนกัหักบญัชีค ำนวณได  ้ทั้งน้ี สมำชิกอำจตอ้งวำงหลกัประกนัระหว่ำงวนั
มำกกวำ่ 1 คร้ังต่อวนั 

(*ความในหลักเกณฑ์ 503.01(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 
 
 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-5 29 ตุลำคม 2550 

503.02  ระยะเวลาการวางหลกัประกนั 

 * (1) สมำชิกท่ีมีหน้ำท่ีวำงหลกัประกันตำมหลกัเกณฑ์ 502 ต้องวำงหลักประกันในวนัท ำกำร 
ถดัจำกวนัท่ีส ำนกัหกับญัชีส่งรำยงำนเพ่ือกำรช ำระหน้ี ก่อนตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เปิดท ำกำร 

(2)  สมำชิกท่ีมีหนำ้ท่ีวำงหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑ ์503.01 (2) จะตอ้งวำงหลกัประกนัระหว่ำงวนั 
ภำยใน 2 ชัว่โมงหลงัจำกท่ีไดร้ับแจง้จำกส ำนกัหักบญัชีตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหัก
บญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 503.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 
503.03 ทรัพย์สินที่วางเป็นหลกัประกนั 

 สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัเป็นเงินสด พนัธบตัรรัฐบำล ตัว๋เงินคลงั หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ตำมหลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  โดยสมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัท่ีสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง และไม่ถูก
รอนสิทธิโดยบุคคลอ่ืนใด  
 ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีจะจดัใหมี้ระบบติดตำมกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเป็น
ประจ ำทุกวนัท ำกำร เพ่ือใหส้มำชิกด ำรงมูลค่ำของทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัสอดคลอ้งกบัสภำวะตลำดท่ี
เป็นจริง ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขของส ำนกัหกับญัชี 
 

503.04 อตัราหรือมูลค่าหลกัประกนั  

 *ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนัและเปล่ียนแปลงอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนั
แต่ละประเภท ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด โดยส ำนักหักบญัชีจะทบทวน
อตัรำหลกัประกนัรักษำสภำพดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำสหรือตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรค ำนวณอตัรำหรือมูลค่ำของหลกัประกนั ให้ใชอ้ตัรำหรือมูลค่ำท่ี
ค ำนวณใหม่กบัทุกฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีในบญัชีสมำชิกและบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก 

(*ความในหลักเกณฑ์ 503.04 วรรคแรก เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 7มกราคม 2554 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป) 

 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-6 29 ตุลำคม 2550 

504  การปรับมูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark-to-market) และการวางหลกัประกนัเพิม่ 

*504.01  การปรับมูลค่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

 ส ำนกัหักบญัชีจะปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ให้เป็นไปตำมรำคำตลำด (Mark-to-market) โดย
ค ำนวณจำกฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยทุกวนัท ำกำรภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ในแต่ละ
บญัชีของสมำชิกและบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 504.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 

 
504.02 การวางหลกัประกนัเพิม่ 

สมำชิกมีหนำ้ท่ีรักษำอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนัในบญัชีสมำชิกหรือบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกัหกับญัชี 

*กรณีสมำชิกรำยใดมีหลกัประกนัในบญัชีใดบญัชีหน่ึงนอ้ยกว่ำอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนัท่ีตอ้ง
ด ำรงไวก้บัส ำนกัหกับญัชี ณ ส้ินวนัท ำกำรหรือระหว่ำงวนัท ำกำร แลว้แต่กรณี หรือหลกัประกนัท่ีส ำนกั
หกับญัชีเรียกเกบ็จำกสมำชิกรำยใดมีกำรเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นตำมหลกัเกณฑ ์
503.03 สมำชิกรำยนั้นตอ้งน ำหลกัประกนัมำวำงเพ่ิมเพ่ือให้หลกัประกนัในบญัชีนั้นไม่ต ่ำกว่ำอตัรำหรือ
มูลค่ำและภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 504.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 

505 การเกบ็รักษาและการบริหารหลกัประกนั 

*505.01 การเกบ็รักษาหลกัประกนั 

ส ำนักหักบญัชีจะเก็บรักษำหลกัประกนัตำมประเภททรัพยสิ์นท่ีสมำชิกวำงไวก้บัส ำนกัหักบญัชี 
โดยอำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรหลกัประกนัตำมหลกัเกณฑ ์505.03  และจะบนัทึกจ ำนวนหลกัประกนั 
โดยแยกเป็นหลกัประกนักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือบญัชีสมำชิก และหลกัประกนักำรซ้ือขำย
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-7 29 ตุลำคม 2550 

(*ความในหลักเกณฑ์ 505.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

 

505.02 การเกบ็รักษาหลกัประกนัของสมาชิก 

สมำชิกตอ้งท ำกำรบนัทึกบัญชีหลกัประกนัและเก็บรักษำหลกัประกนัของสมำชิกแยกออกจำก
หลกัประกนัของลูกคำ้ของสมำชิก และจดัท ำบญัชีแสดงฐำนะหลกัประกนัของสมำชิกแยกออกจำกของ
ลูกคำ้ของสมำชิก 

สมำชิกจะน ำหลกัประกนัในบญัชีหลกัประกนัของลูกคำ้ของสมำชิก มำหกักลบลบกบัหลกัประกนั
ในบญัชีสมำชิกมิได ้

 

505.03 การบริหารหลกัประกนั 

 ส ำนักหักบญัชีหรือบุคคลท่ีส ำนักหักบญัชีมอบหมำยอำจน ำหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกสมำชิกไป
บริหำรจดักำรโดยหำดอกผลหรือน ำไปลงทุนได้ ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนักหักบัญ ชี
ก ำหนด โดยค ำนึงถึงสภำพคล่องและควำมเส่ียงในกำรลงทุนตลอดจนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อเสถียรภำพ
ของระบบกำรช ำระหน้ีของส ำนกัหักบญัชี ทั้งน้ี ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจำกหลกัประกนัภำยหลงัจำกหัก
ค่ำบริหำรจดักำร ส ำนกัหกับญัชีจะจดัสรรใหแ้ก่สมำชิกตำมอตัรำและวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
  

506 การคืนหลกัประกนั 

 *สมำชิกอำจขอคืนหลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัส ำนกัหกับญัชีได ้เม่ือพิจำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรวำง
หลกัประกนัแลว้ปรำกฏว่ำ หลกัประกนัท่ีวำงไวก้บัส ำนักหักบญัชีมีมำกกว่ำอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนั
ตำมหลกัเกณฑ ์502 โดยสมำชิกอำจขอคืนหลกัประกนัไดเ้ฉพำะในส่วนท่ีเกินเท่ำนั้น โดยสมำชิกจะตอ้งแจง้
ให้ส ำนักหักบญัชีทรำบล่วงหน้ำภำยในเวลำท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด และส ำนักหักบญัชีจะคืนทรัพยสิ์น
ประเภทเดียวกบัท่ีสมำชิกวำงเป็นหลกัประกนัไวก้บัส ำนกัหกับญัชี ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจไม่อนุญำตให้
ขอคืนได้ หำกมีเหตุผลอันสมควร หรือส ำนักหักบัญชีอำจตกลงเง่ือนไขอ่ืนเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรขอคืน
หลกัประกนักบัสมำชิกได ้

**กำรคืนหลกัประกนัตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหักบญัชีจะคืนหลกัประกนัส่วนเกินในจ ำนวนท่ีเหลือ
ภำยหลงัหักช ำระหน้ีและค่ำบริหำรจดักำรท่ีสมำชิกคำ้งช ำระต่อส ำนกัหักบญัชีตำมวิธีและระยะเวลำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 



 

   ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั 500-8 29 ตุลำคม 2550 

 (*ความในวรรคแรกของหลักเกณฑ์ 506 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของส านัก
หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 506 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของส านัก
หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

************************** 

 (*ข้อบังคับของส านักหักบัญชี หมวด 500 การวางหลักประกัน เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ข้อบังคับของ ส านัก
หักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป) 

 


