ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน

หน้ า
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505.03
506

การเก็บรักษาและการบริหารหลักประกัน............................................
กำรเก็บรักษำหลักประกัน..................................................................
กำรเก็บรักษำหลักประกันของสมำชิก................................................
กำรบริ หำรหลักประกัน......................................................................
การคืนหลักประกัน..............................................................................
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน

*ข้ อบังคับ
หมวด 500 การวางหลักประกัน
501

หลักการทัว่ ไป

กำรวำงหลักประกัน มีหลักกำรสำคัญดังต่อไปนี้
*(1) ในกำรซื้ อ ขำยและกำรช ำระหนี้ ในตลำดสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ วงหน้ำ สมำชิ ก มี ห น้ำ ที่ ก ำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรวำงหลักประกันของลูกค้ำของสมำชิ กกับสมำชิ กให้เหมำะสมชัดเจนโดยไม่ขดั หรื อ
แย้งกับข้อบังคับนี้
(2) ในกำรวำงหลักประกันของสมำชิ กกับสำนักหักบัญชี สมำชิ กมีหน้ำที่ วำงหลักประกันในบัญชี
สมำชิกแยกต่ำงหำกจำกบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(3) เพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำรชำระหนี้ กบั สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชี อำจนำหลักประกันของ
สมำชิกมำหักกลบลบกับหลักประกันของลูกค้ำที่ผิดนัดของสมำชิกได้
(*ความในหลักเกณฑ์ 501 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

*502 ประเภทของหลักประกัน
สำนักหักบัญชีกำหนดประเภทของหลักประกันไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร
ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
*502.01 หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
**หลักประกันรั กษำสภำพที่ สำนักหักบัญชี จะเรี ยกเก็บ สำนักหักบัญชี จะคำนวณตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) หลักประกันรักษำสภำพสำหรับฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในแต่ละเดื อน สำนัก หัก บัญ ชี
จะคำนวณมูลค่ำหลักประกันที่ สมำชิ กต้องวำงจำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสิ นค้ำอ้ำงอิงประเภท
เดียวกัน โดยใช้อตั รำหลักประกันรักษำสภำพตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

500-1

29 ตุลำคม 2550

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(2) หลักประกันรักษำสภำพก่อนระยะเวลำส่ งมอบสิ นค้ำ (Spot Month Margin) สำนักหักบัญชีจะ
คำนวณมูลค่ำหลักประกันที่สมำชิ กต้องวำงจำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสิ นค้ำอ้ำงอิงประเภทเดียวกัน
ในเดือนสุ ดท้ำยของกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ กำหนดให้ส่งมอบสิ นค้ำ โดยใช้อตั รำหลักประกัน
รักษำสภำพตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(3) หลักประกันรักษำสภำพของค่ ำควำมเสี่ ยงระหว่ำงเดื อน (Inter-month Spread Maintenance
Margin) สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ำหลักประกันที่ สมำชิ กต้องวำงจำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของ
สิ นค้ำอ้ำงอิงประเภทเดียวกันที่มีควำมเสี่ ยงในทำงตรงกันข้ำม โดยสำนักหักบัญชี อำจใช้อตั รำค่ำควำมเสี่ ยง
ระหว่ำงเดื อน (Inter-month Spread Margin Rate) ในอัต รำที่ แ ตกต่ ำงกัน ได้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและ
วิธีกำร ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(4) หลักประกัน รั กษำสภำพของค่ ำควำมเสี่ ยงระหว่ำงสิ นค้ำอ้ำงอิ ง (Inter-commodity Spread
Credit) สำนักหักบัญชี จะคำนวณมูลค่ ำหลักประกันที่ ส มำชิ กต้องวำงโดยหักอัตรำค่ ำควำมเสี่ ยงระหว่ำง
สิ นค้ ำ อ้ำ งอิ ง (Inter-commodity Spread Credit Rate) ส ำหรั บ สั ญ ญำซื้ อขำยล่ ว งหน้ ำ ที่ สิ นค้ ำ อ้ำ งอิ ง มี
ควำมสัมพันธ์กนั ได้ โดยสำนักหักบัญชี อำจใช้อตั รำค่ำควำมเสี่ ยงระหว่ำงสิ นค้ำอ้ำงอิ ง (Inter-commodity
Spread Credit Rate) ในอัตรำที่แตกต่ำงกันได้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) หลักประกันขั้นต่ ำสำหรั บกำรถื อครองฐำนะขำยออปชั่น (Short Option Minimum Charge)
สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่ำหลักประกันที่สมำชิกต้องวำงจำกฐำนะขำยออปชัน่ โดยใช้อตั รำหลักประกัน
ขั้นต่ำตำมที่สำนักหักบัญชีประกำศกำหนด
กำรเรี ยกเก็บหลักประกันตำมวรรคสอง สำนักหักบัญชี จะพิจำรณำเรี ยกเก็บโดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยง
จำกกำรถือครองฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี จะนำผลรวม
ของมูลค่ ำหลักประกันที่ สมำชิ กต้องวำงตำม (1) (2) และ (3) หักอัตรำส่ วนลดค่ ำควำมเสี่ ยงตำม (4) ตำม
หลัก เกณฑ์ วิ ธีก ำร และเงื่ อนไขที่ ส ำนัก หัก บัญ ชี ก ำหนด ทั้งนี้ สมำชิ ก ต้อ งวำงหลักประกัน ไม่ ต่ ำกว่ ำ
หลักประกันตำม (5) กรณี มีกำรถือครองฐำนะขำยออปชัน่ ร่ วมด้วย
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ย วกับ สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ) หมวด 500 การวางหลัก ประกัน ลงวัน ที่ 18 ธั น วาคม 2558 ซึ่ ง มีผ ลบังคับ ใช้ ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคหนึ่ งของหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานัก
หักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
*502.02 หลักประกันผันแปร (Variation Margin)
สำนักหักบัญชี จะคำนวณกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรมีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ ส
ในบัญชีสมำชิกและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิกทุกวันทำกำรภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยจะแจ้ง
สมำชิกเพื่อดำเนินกำรวำงหลักประกันผันแปร
**เมื่ อ สมำชิ ก ได้รั บ แจ้ง จำกส ำนั ก หั ก บัญ ชี ต ำมวรรคหนึ่ ง สมำชิ ก ต้อ งน ำเงิ น สดมำวำงเป็ น
หลักประกันผันแปรกับสำนักหักบัญชีตำมสกุลเงินที่ได้รับแจ้ง
(*ความในวรรคหนึ่ งของหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานัก
หั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่ งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานัก
หั ก บัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ สั ญญาซื ้อ ขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวัน ที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 23 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

*502.03 หลักประกันส่ วนเพิม่ (Additional Margin)
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชี พิจำรณำสภำวะตลำดโดยรวมแล้วพบว่ำ สมำชิ กมีควำมเสี่ ยงเพิ่มขึ้ นจำก
กำรมีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ อำจส่ งผลให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชี จะแจ้ง
ให้สมำชิกวำงหลักประกันส่ วนเพิ่มดังต่อไปนี้
** (1) หลักประกันพิเศษ (Super Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อมีควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกควำมผันผวนของ
รำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในช่ วงที่ ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำปิ ดทำกำรเป็ นระยะเวลำหนึ่ งติ ดต่ อกัน
และอำจได้รับอิทธิ พลจำกปัจจัยภำยนอก
(2) หลักประกันกำรกระจุกตัว (Concentration Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อมีควำมเสี่ ยงที่อำจเกิ ดจำก
กำรมีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำคงค้ำงกระจุกตัวในบัญชีสมำชิกและในบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(3) หลักประกันคุม้ ครองควำมเสี ยหำย (Uncovered Risk Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อมี ควำมเสี่ ยงที่
เกิดจำกมูลค่ำควำมเสี ยหำยของสมำชิ กที่ถือครองฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำสู งเกินกว่ำจำนวนที่สำนักหัก
บัญชี กำหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำหลักประกันทั้งหมดรวมกับทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงของระบบชำระ
หนี้ของสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชี อำจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกำรเรี ยกหลักประกันส่ วนเพิ่มในกรณี ต่ำงๆ ได้
ตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(*ความในหลักเกณฑ์ 502 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกั บ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลั กประกัน ลงวัน ที่ 7มกราคม 2554 ซึ่ งมีผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้งแต่ วัน ที่
1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 502.03(1) เดิมถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บังคับ ของสานัก หั ก บัญ ชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

503

การวางหลักประกัน

503.01 การวางหลักประกัน
(1) สมำชิ กที่ ใช้บริ กำรชำระหนี้ กบั สำนักหักบัญชี ตอ้ งวำงหลักประกันตำมประเภทที่ สำนักหัก
บัญชี เรี ยกเก็บตำมรำยงำนกำรชำระหนี้ ของสำนักหักบัญชี สำหรับบัญชี หลักประกันของสมำชิ กและของลูกค้ำ
ของสมำชิก ตำมระดับควำมเสี่ ยงของแต่ละบัญชีดงั กล่ำว ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
*(2) ในระหว่ำงวันทำกำรหรื อในกรณี ที่สภำวะตลำดหรื อรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีควำมผัน
ผวนมำกผิ ดปกติ หรื อ มี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่ำอำจเกิ ด ควำมผัน ผวนดังกล่ ำว สมำชิ กต้องวำงหลักประกัน
ระหว่ำงวัน (Intra-day Margin) ตำมเงื่ อ นไขที่ ส ำนักหั ก บัญ ชี กำหนด เมื่ อ ส ำนัก หั กบัญ ชี ค ำนวณมู ล ค่ ำ
หลักประกันที่สมำชิ กต้องวำงจำกกำรมีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อของลูกค้ำของสมำชิ ก
และรำคำซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่ งระหว่ำงเวลำซื้ อขำยตำมหลักเกณฑ์ 504.01
เปรี ยบเทียบกับ มูลค่ำหลักประกันในบัญชี ส มำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กรวมกับ ทรัพ ย์สินเพื่อ
ควำมมัน่ คงที่สมำชิ กมีอยู่ที่สำนักหักบัญชี แล้วไม่เพียงพอ สมำชิ กต้องวำงหลักประกันให้เท่ำกับอัตรำหรื อ
มูลค่ำหลักประกันระหว่ำงวันที่ สำนักหักบัญชี คำนวณได้ ทั้งนี้ สมำชิ กอำจต้องวำงหลักประกันระหว่ำงวัน
มำกกว่ำ 1 ครั้งต่อวัน
(*ความในหลักเกณฑ์ 503.01(2) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บังคับ ของสานั กหั กบัญ ชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
503.02

ระยะเวลาการวางหลักประกัน
* (1) สมำชิ กที่ มีหน้ำที่ วำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ 502 ต้องวำงหลักประกันในวัน ท ำกำร
ถัดจำกวันที่สำนักหักบัญชีส่งรำยงำนเพื่อกำรชำระหนี้ ก่อนตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเปิ ดทำกำร
(2) สมำชิ กที่มีหน้ำที่ วำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ 503.01 (2) จะต้องวำงหลักประกันระหว่ำงวัน
ภำยใน 2 ชัว่ โมงหลังจำกที่ ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ สำนักหัก
บัญชี กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 503.02 (1) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ของสานั กหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่
วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

503.03 ทรัพย์ สินที่วางเป็ นหลักประกัน
สมำชิ กต้องวำงหลักประกันเป็ นเงินสด พันธบัตรรัฐบำล ตัว๋ เงินคลัง หรื อทรัพย์สินอื่น ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กต้องวำงหลักประกันที่ สมบูรณ์ ไม่บกพร่ อง และไม่ถูก
รอนสิ ทธิ โดยบุคคลอื่นใด
ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี จะจัดให้มีระบบติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันเป็ น
ประจำทุกวันทำกำร เพื่อให้สมำชิ กดำรงมูลค่ำของทรัพย์สินที่ เป็ นหลักประกันสอดคล้องกับสภำวะตลำดที่
เป็ นจริ ง ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของสำนักหักบัญชี
503.04 อัตราหรื อมูลค่ าหลักประกัน
*สำนักหักบัญชี จะคำนวณอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกันและเปลี่ยนแปลงอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกัน
แต่ละประเภท ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีกำรที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสำนักหักบัญชี จะทบทวน
อัตรำหลักประกันรักษำสภำพดังกล่ำวอย่ำงน้อยทุกไตรมำสหรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรคำนวณอัตรำหรื อมูลค่ำของหลักประกัน ให้ใช้อตั รำหรื อมูลค่ำที่
คำนวณใหม่กบั ทุกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีในบัญชีสมำชิกและบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(*ความในหลักเกณฑ์ 503.04 วรรคแรก เดิมถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 7มกราคม 2554 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน

504

การปรับมูลค่ าให้ เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark-to-market) และการวางหลักประกันเพิม่

*504.01 การปรับมูลค่ าสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
สำนักหักบัญชี จะปรับมูลค่ำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้เป็ นไปตำมรำคำตลำด (Mark-to-market) โดย
คำนวณจำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำอย่ำงน้อยทุกวันทำกำรภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด ในแต่ละ
บัญชี ของสมำชิ กและบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 504.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหักบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วัน ที่
20 มิถุนายน 2554 เป็ นต้ นไป)

504.02 การวางหลักประกันเพิม่
สมำชิ กมีหน้ำที่รักษำอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกันในบัญชี สมำชิ กหรื อบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี
*กรณี สมำชิ กรำยใดมีหลักประกันในบัญชีใดบัญชีหนึ่ งน้อยกว่ำอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกันที่ตอ้ ง
ดำรงไว้กบั สำนักหักบัญชี ณ สิ้ นวันทำกำรหรื อระหว่ำงวันทำกำร แล้วแต่กรณี หรื อหลักประกันที่สำนัก
หักบัญชีเรี ยกเก็บจำกสมำชิ กรำยใดมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินตำมหลักเกณฑ์
503.03 สมำชิ กรำยนั้นต้องนำหลักประกันมำวำงเพิ่ มเพื่ อให้หลักประกันในบัญชี น้ นั ไม่ต่ ำกว่ำอัตรำหรื อ
มูลค่ำและภำยในระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 504.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับของสานักหั กบั ญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับ ตั้งแต่ วัน ที่
23 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

505

การเก็บรักษาและการบริหารหลักประกัน

*505.01 การเก็บรักษาหลักประกัน
สำนักหักบัญชี จะเก็บรักษำหลักประกันตำมประเภททรัพย์สินที่ สมำชิ กวำงไว้กบั สำนักหักบัญชี
โดยอำจกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ 505.03 และจะบันทึกจำนวนหลักประกัน
โดยแยกเป็ นหลักประกันกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่ อบัญชี สมำชิ ก และหลักประกันกำรซื้ อขำย
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่อบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(*ความในหลักเกณฑ์ 505.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ ของสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2553 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
11 พฤศจิกายน 2553 เป็ นต้ นไป)

505.02

การเก็บรักษาหลักประกันของสมาชิก

สมำชิ กต้องท ำกำรบันทึ กบัญชี หลักประกันและเก็บรักษำหลักประกันของสมำชิ กแยกออกจำก
หลักประกันของลูกค้ำของสมำชิ ก และจัดทำบัญชี แสดงฐำนะหลักประกันของสมำชิ กแยกออกจำกของ
ลูกค้ำของสมำชิก
สมำชิกจะนำหลักประกันในบัญชีหลักประกันของลูกค้ำของสมำชิ ก มำหักกลบลบกับหลักประกัน
ในบัญชีสมำชิกมิได้
505.03 การบริหารหลักประกัน
สำนักหักบัญชี หรื อบุ คคลที่ สำนักหักบัญ ชี มอบหมำยอำจนำหลักประกันที่ ได้รับจำกสมำชิ กไป
บริ หำรจัด กำรโดยหำดอกผลหรื อน ำไปลงทุ น ได้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ ส ำนักหักบัญ ชี
กำหนด โดยคำนึงถึงสภำพคล่องและควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนตลอดจนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อเสถียรภำพ
ของระบบกำรชำระหนี้ ของสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้ นจำกหลักประกันภำยหลังจำกหัก
ค่ำบริ หำรจัดกำร สำนักหักบัญชีจะจัดสรรให้แก่สมำชิกตำมอัตรำและวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด

506

การคืนหลักประกัน

*สมำชิ กอำจขอคื นหลักประกันที่ วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี ได้ เมื่อพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรวำง
หลักประกันแล้วปรำกฏว่ำ หลักประกันที่ วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี มีมำกกว่ำอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกัน
ตำมหลักเกณฑ์ 502 โดยสมำชิกอำจขอคืนหลักประกันได้เฉพำะในส่ วนที่เกินเท่ำนั้น โดยสมำชิกจะต้องแจ้ง
ให้สำนักหักบัญชี ทรำบล่วงหน้ำภำยในเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด และสำนักหักบัญชี จะคื นทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกับที่สมำชิ กวำงเป็ นหลักประกันไว้กบั สำนักหักบัญชี ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี อำจไม่อนุญำตให้
ขอคื น ได้ หำกมี เหตุ ผ ลอัน สมควร หรื อ ส ำนักหักบัญ ชี อำจตกลงเงื่ อนไขอื่ น เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ กำรขอคื น
หลักประกันกับสมำชิกได้
**กำรคื นหลักประกันตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะคื นหลักประกันส่ วนเกิ นในจำนวนที่ เหลือ
ภำยหลังหักชำระหนี้ และค่ำบริ หำรจัดกำรที่ ส มำชิ กค้ำ งชำระต่อสำนักหักบัญชี ต ำมวิธีและระยะเวลำที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(*ความในวรรคแรกของหลักเกณฑ์ 506 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บังคั บ ของสานั ก
หั ก บัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2553 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 506 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บังคับ ของสานั ก
หั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)

**************************
(*ข้ อบังคับ ของสานักหั กบัญชี หมวด 500 การวางหลักประกัน เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ข้อบังคับ ของ สานั ก
หั ก บัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็ นต้ นไป)
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