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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน

วิธีปฏิบัติ
หมวด 500 การวางหลักประกัน
502

ประเภทของหลักประกัน

*502.01 (1) หลักประกันรักษาสภาพสาหรับฐานะสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าในแต่ ละเดือน (Maintenance Margin)
สมำชิกต้องวำงหลักประกันรักษำสภำพสำหรับฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในแต่ละเดื อนต่อ
หนึ่ งสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเพื่อรองรับมูลค่ำควำมเสี ยหำยสู งสุ ดที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกควำมผันผวนของรำคำ
สั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ ของแต่ ล ะวัน ที่ ร ะดับ ควำมเชื่ อ มั่น อย่ ำ งน้อ ยร้ อ ยละ 99 โดยสมำชิ ก ต้อ งวำง
หลักประกันแบบสุ ทธิ ในบัญชี ของสมำชิ กและวำงหลักประกันสำหรับบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กแบบ
ยอดรวมในอัตรำหรื อมูลค่ำไม่น้อยกว่ำอัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกันรั กษำสภำพที่ สมำชิ กเรี ยกเก็บจำก
ลูกค้ำแต่ละรำยของสมำชิ กตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนดหรื อตำมที่ สำนัก
หักบัญชีแจ้งผ่ำนระบบกำรชำระหนี้
กำรคำนวณมูลค่ำควำมเสี ยหำยตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะคำนวณค่ำควำมผันผวนด้วย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใช้ค่ำอัตรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผันผวน
ขั้นต่ำตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด ซึ่ งจะทำกำรประมวลผลจำกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิง ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) อย่ำงน้อย 250
วันทำกำร
ในกรณี ที่ขอ้ มูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงมี
จำนวนน้อยกว่ำรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) ตำมที่กำหนดไว้ในวรรคสอง กำรคำนวณค่ำ
ควำมผันผวนในกรณี น้ ีจะประมวลผลจำก (ก) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/
หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงเท่ำที่มี หรื อ (ข) อ้ำงอิงจำกจำนวนเท่ำของค่ำควำมผันผวนของดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(1) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิบัติของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 16 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป)
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
*502.01 (2) หลักประกันรักษาสภาพก่ อนระยะเวลาส่ งมอบสิ นค้ า (Spot Month Margin)
สมำชิ กต้อ งวำงหลัก ประกันรั ก ษำสภำพก่ อ นระยะเวลำส่ ง มอบสิ น ค้ำ เพื่ อรองรั บ มู ล ค่ ำ
ควำมเสี ยหำยสู งสุ ดที่อำจเกิ ดขึ้นจำกควำมผันผวนของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในช่วงระยะเวลำก่อน
เดือนที่ส่งมอบสิ นค้ำ (Spot Month) และ/หรื อในเดือนที่ส่งมอบสิ นค้ำ (Next Month) ที่ระดับควำมเชื่อมัน่
อย่ำงน้อยร้อยละ 99 โดยสมำชิ กต้องวำงหลักประกันรักษำสภำพแบบสุ ทธิ ในบัญชี ของสมำชิ กและวำง
หลักประกันรักษำสภำพสำหรับบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ กแบบยอดรวมในอัตรำหรื อมูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ
อัตรำหรื อมูลค่ำหลักประกันรักษำสภำพที่สมำชิ กเรี ยกเก็บจำกลูกค้ำแต่ละรำยของสมำชิ กตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรื อตำมที่สำนักหักบัญชีแจ้งผ่ำนระบบกำรชำระหนี้
กำรคำนวณมูลค่ำควำมเสี ยหำยตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะคำนวณค่ำควำมผันผวนด้วย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใช้ค่ำอัตรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผันผวน
ขั้นต่ำตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด ซึ่ งจะทำกำรประมวลผลจำกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิง ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) อย่ำงน้อย 250
วันทำกำร
ในกรณี ที่ขอ้ มูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงมี
จำนวนน้อยกว่ำรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) ตำมที่กำหนดไว้ในวรรคสอง กำรคำนวณค่ำ
ควำมผันผวนในกรณี น้ ีจะประมวลผลจำก (ก) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/
หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงเท่ำที่มี หรื อ (ข) อ้ำงอิงจำกจำนวนเท่ำของค่ำควำมผันผวนของดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(2) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิบัติของสานักหักบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป)

*502.01(3) หลักประกันรักษาสภาพของค่ าความเสี่ ยงระหว่ างเดือน (Inter-Month Spread Maintenance
Margin)
สมำชิ กต้องวำงหลักประกันรักษำสภำพของค่ำควำมเสี่ ยงระหว่ำงเดือนต่อหนึ่ งคู่สัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำเพื่ อรองรับมูลค่ำ ควำมเสี ย หำยสู งสุ ด ที่อำจเกิด ขึ้ นจำกควำมผันผวนของรำคำสัญ ญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำในแต่ละวันจำกกำรถือครองที่มีฐำนะตรงข้ำมกันในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ครบกำหนดต่ำงกัน
ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ อย่ำงน้อยร้อยละ 99
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
กำรคำนวณมูลค่ำควำมเสี ยหำยตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะคำนวณค่ำควำมผันผวนด้วย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใช้ค่ำอัตรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผันผวน
ขั้นต่ำตำมที่ สำนักหักบัญชี กำหนด ซึ่ งจะทำกำรประมวลผลจำกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิง ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) อย่ำงน้อย 250
วันทำกำร
ในกรณี ที่ขอ้ มูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงมี
จำนวนน้อยกว่ำรอบระยะเวลำย้อนหลัง (Lookback Period) ตำมที่กำหนดไว้ในวรรคสอง กำรคำนวณค่ำ
ควำมผันผวนในกรณี น้ ีจะประมวลผลจำก (ก) ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ/
หรื อรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิงเท่ำที่มี หรื อ (ข) อ้ำงอิงจำกจำนวนเท่ำของค่ำควำมผันผวนของดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(3) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 16 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป)

*502.01 (4) หลักประกันรั กษาสภาพของค่ าความเสี่ ยงระหว่ างสิ นค้ าอ้ างอิง (Inter-Commodity Spread
Credit)
สำนักหักบัญชี จะคำนวณอัตรำส่ วนลดค่ำควำมเสี่ ยงระหว่ำงสิ นค้ำอ้ำงอิงจำกค่ำควำมสัมพันธ์
ร่ ว มของกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำสิ นค้ำอ้ำงอิ งที่ มีควำมสัมพันธ์ กันในรอบระยะเวลำ 20 วันทำกำร
หรื อ 60 วันทำกำร หรื อ 120 วันทำกำร หรื ออย่ำงน้อย 250 วันทำกำรย้อนหลัง ซึ่ งสอดคล้องกับค่ำอัตรำลด
ตำมเวลำ (Decay Factor) ที่ สำนักหักบัญชี กำหนด โดยจะคำนวณค่ ำควำมสัมพันธ์ร่วมดังกล่ำวด้วยวิธี
Exponentially Weighted Moving Average และจะใช้ค่ำควำมสัมพันธ์ร่วมที่ ต่ ำที่ สุดที่ ได้จำกกำรคำนวณ
ซึ่ งค่ำควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวต้องมีทิศทำงที่ สอดคล้องกันในทุกช่ วงเวลำ และต้องมีนยั ทำงสถิติที่ระดับ
ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงน้อยร้อยละ 99
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(4) เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 16 ธั นวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป)

*502.02 หลักประกันผันแปร (Variation Margin)
สำนักหักบัญชี จะคำนวณหลักประกันผันแปร (Variation Margin)จำกฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ฟิ วเจอร์สตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ฐำนะฟิ วเจอร์สที่คงค้ำง

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
สำนักหักบัญชี จะคำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำสำหรับกำรชำระรำคำ (Settlement price) ของ
วันทำกำรก่ อนหน้ำ และรำคำสำหรั บกำรชำระรำคำ (Settlement price) ของวันทำกำรปั จจุ บันคู ณ ด้วย
จำนวนสัญญำคงค้ำงและจำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิงต่อสัญญำหรื อค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier) แล้วแต่กรณี
(2) ฐำนะฟิ วเจอร์สที่สร้ำงขึ้นใหม่
สำนักหักบัญชี จะคำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำจับคู่ของฟิ วเจอร์ ส (Executed Price) และรำคำ
สำหรับกำรชำระรำคำ (Settlement price) ของวันทำกำรปั จจุบนั คูณด้วยจำนวนสัญญำคงค้ำงและจำนวน
สิ นค้ำอ้ำงอิงต่อสัญญำหรื อค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier) แล้วแต่กรณี
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทนโดยวิธีปฏิบัติของสานักหักบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วันที่
20 มิถุนายน 2554 เป็ นต้ นไป)

502.03 หลักประกันส่ วนเพิม่ (Additional Margin)
**สมำชิ กต้องวำงหลักประกันส่ วนเพิ่มจำกควำมเสี่ ยงที่ อำจเกิ ดขึ้ นในกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้
เพื่อรองรับมูลค่ำควำมเสี ยหำยสู งสุ ดที่ระดับควำมเชื่อมัน่ อย่ำงน้อยร้อยละ 99
***(1) หลักประกันพิเศษ (Super Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อสำนักหักบัญชี พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ ยงที่
อำจเกิ ดจำกควำมผันผวนของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ อำ้ งอิงกับสิ นค้ำหรื อตัวแปรในต่ำงประเทศ
ในช่วงที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำปิ ดทำกำรเป็ นระยะเวลำติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันทำกำรขึ้นไปซึ่ งคำนวณ
จำกมูลค่ำควำมเสี ยหำยสู งสุ ดที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของฐำนะ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำคงค้ำงในช่วงระยะเวลำที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำปิ ดทำกำร
*(2) หลักประกันกำรกระจุกตัว (Concentration Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อมีควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำก
กำรกระจุกตัวของฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำคงค้ำง โดยคำนวณจำกมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่ อำจเกิ ดขึ้ น
เนื่องจำกสมำชิกไม่สำมำรถล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำคงค้ำงดังกล่ำวได้ท้ งั จำนวน ภำยใน 1 วันทำกำร
โดยสำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่ำควำมเสี ยหำยดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
**(3) หลักประกันคุม้ ครองควำมเสี ยหำย (Uncovered Risk Margin) จะเรี ยกเก็บเมื่อมีควำมเสี่ ยง
ที่อำจเกิดจำกมูลค่ำควำมเสี ยหำยสู งสุ ดของสมำชิ กที่ มีฐำนะกำรถือครองสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในแต่ละ
สถำนกำรณ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดสู งเกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันทั้งหมดของสมำชิ กรำยนั้นๆ รวมกับ
ทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คงของระบบชำระหนี้ ของสำนักหักบัญชี
(*ความในหลักเกณฑ์ 502.03 (2) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติของสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(**ความในหลักเกณฑ์ 502.03 วรรคแรก และความในหลักเกณฑ์ 502.03(1) และ (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้
ความใหม่ นี้แ ทน โดยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องส านั ก หั ก บั ญ ชี (ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ) หมวด 500 การวาง
หลักประกัน ลงวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 17 กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 502.03 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติของสานักหักบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่
วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็ นต้ นไป)

503

การวางหลักประกัน

*503.01 (1) การวางหลักประกัน
สมำชิกต้องวำงหลักประกันเมื่อเริ่ มมีฐำนะซื้ อหรื อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และสำนักหักบัญชี
อำจเรี ยกให้สมำชิ กวำงหลักประกันเพิ่มหำกมีควำมผันผวนของรำคำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ตำมมูลค่ำ
ที่สำนักหักบัญชี คำนวณได้จำกมูลค่ำหลักประกันรักษำสภำพ (Maintenance Margin) ตำมหลักเกณฑ์ 502.01
หักด้วยกำรปรับมูลค่ำของออปชัน่ ตำมหลักเกณฑ์ 504.01 (2) รวมกับหลักประกันผันแปรที่ คำนวณตำม
กำรปรับมูลค่ำของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ สตำมหลักเกณฑ์ 504.01 (1) และหลักประกันส่ วนเพิ่ม
ตำมหลักเกณฑ์ 502.03
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 503.01 (1) เรื่ อง การวางหลักประกันโดยวิธีปฏิบัติของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่
24 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้ นไป)

* 503.03 ทรัพย์ สินที่วางเป็ นหลักประกัน
(1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรวำงหลักประกัน
(1.1) เงินสดสกุลเงินบำท
ให้ส มำชิ ก วำงหลัก ประกัน โดยวิ ธี ก ำรด ำรงเงิ น สดในบัญ ชี ข องสมำชิ ก เพื่ อให้
ธนำคำรพำณิ ชย์ตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนดหักโอนหรื อสมำชิ กโอนเงิ นสดเข้ำบัญชี ของสำนักหักบัญชี
และจะถือว่ำสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับเงิ นสดสกุลเงิ นบำทถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่สมำชิ กมี
หน้ำที่ตอ้ งวำงหลักประกันโดยสมำชิกจะต้องดำเนินกำรให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(1.2) เงินสดสกุลต่ำงประเทศ
ให้ส มำชิ ก วำงหลัก ประกัน เป็ นเงิ น สดสกุ ล ต่ ำ งประเทศได้เ ฉพำะกรณี ก ำรวำง
หลักประกันรักษำสภำพ (Maintenance Margin) หรื อหลักประกันส่ วนเพิ่ม (Additional Margin) เพื่อลูกค้ำ
ที่ มิได้มีสัญชำติ ไ ทยเท่ ำ นั้น โดยวิธีกำรโอนเงิ นสดดังกล่ำ วผ่ำ นธนำคำรพำณิ ชย์ตำมที่ สำนักหัก บัญชี
กำหนดเข้ำบัญชีของสำนักหักบัญชีและจะถือว่ำสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับเงินสดนั้น
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
(1.3) หลักทรัพย์ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ให้สมำชิ กวำงหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ได้เฉพำะกรณี กำรวำงหลักประกันรักษำ
สภำพ (Maintenance Margin) และหลักประกันส่ วนเพิ่ม (Additional Margin)โดยวิธีกำรดำรงหลักทรัพย์
ในบัญชีฝำกหลักทรัพย์เพื่อกำรส่ งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำย (Settlement Account) ของสมำชิ ก
และ/หรื อลูกค้ำของสมำชิก แล้วแต่กรณี เพื่อให้ศูนย์รับฝำกโอนหลักทรัพย์หรื อสมำชิ กโอนหลักทรัพย์เข้ำ
บัญชี ฝำกหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี เปิ ดไว้กบั ศูนย์รับฝำกเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรักษำหลักประกัน
และจะถื อ ว่ ำ กำรวำงหลัก ประกัน มี ผ ลสมบู ร ณ์ เ มื่ อ ศู น ย์รั บ ฝำกได้หั ก โอนหลัก ทรั พ ย์ เ ข้ำ บัญ ชี ฝ ำก
หลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชี เปิ ดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรักษำหลักประกันของสมำชิ กหรื อลูกค้ำ
ของสมำชิ ก แล้วแต่กรณี หรื อเมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับโอนหลักทรัพย์โดยถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่
สมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งวำงหลักประกัน ทั้งนี้ สมำชิกจะต้องดำเนินกำรวำงหลักประกันให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำ
ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
หลักทรั พย์ตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่ อง หรื อถูกรอน
สิ ทธิ ใด ๆ และจะต้องมีสดั ส่ วนของประเภทหลักทรัพย์ (Concentration Limit) ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ ในกรณี หลักทรัพย์ที่สมำชิ กนำมำวำงเป็ นหลักประกันมีสัดส่ วนเกิ นกว่ำที่
สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจไม่คำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ที่สมำชิ กนำมำวำงเป็ นหลักประกัน
ในส่ วนที่ เ กิ นจำกสัด ส่ ว นที่ ส ำนักหักบัญ ชี กำหนด หรื ออำจด ำเนิ นกำรคื นหลักประกันในส่ วนที่ เ กิ น
ดังกล่ำว หรื อดำเนินกำรอื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
ในกรณี ที่สมำชิ กไม่สำมำรถวำงหลักประกันที่ เป็ นเงิ นสดสกุลต่ำงประเทศหรื อหลักทรัพย์
ได้ครบถ้วนตำมมูลค่ำที่ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชีภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด สมำชิกต้องดำรง
เงิ นสดสกุลเงิ นบำทให้ครบถ้วนตำมข้อมูลที่ ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี เพื่ อให้ธนำคำรพำณิ ชย์ตำมที่
สำนักหักบัญชี กำหนดหักโอนหรื อสมำชิ กโอนเงิ นสดเข้ำบัญชี ของสำนักหักบัญชี และจะถือว่ำสมบูรณ์
เมื่อสำนักหักบัญชี ได้รับทรัพย์สินซึ่ งมีมูลค่ำรวมถูกต้องครบถ้วนตำมจำนวนที่ สมำชิ กมี หน้ำที่ ตอ้ งวำง
หลักประกัน โดยสมำชิกจะต้องดำเนินกำรดังกล่ำวภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนดและตำมหลักเกณฑ์
ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เมื่อกำรวำงหลักประกันเสร็ จสมบูรณ์แล้ว สมำชิกจะเพิกถอนกำรวำงหลักประกันไม่ได้
(2) ระบบติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทรัพย์สินที่วำงเป็ นหลักประกัน
ส ำนักหักบัญชี จะปรั บ มู ลค่ ำ ทรั พ ย์สิ นที่ วำงเป็ นหลัก ประกันให้เ ป็ นไปตำมรำคำตลำด
(Mark-to-Market) ซึ่ ง หัก ด้ว ยอัต รำค่ำ ควำมเสี่ ย ง (Haircut Rate) ตำมหลัก เกณฑ์และวิธีก ำรที่ สำนัก
หักบัญชีกำหนด โดยคำนวณอย่ำงน้อยวันทำกำรละ 1 ครั้ง
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
ในกรณี ที่มูลค่ ำ ทรั พย์สิ นที่ ส มำชิ กมี หน้ำ ที่ วำงเป็ นหลักประกันกับสำนักหักบัญชี มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงอันเนื่ องมำจำกกำรปรั บมู ลค่ ำตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะแจ้งให้สมำชิ กทรำบและ
สมำชิกมีหน้ำที่วำงหลักประกันให้ครบถ้วนตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชี จะทบทวนอัตรำค่ำควำมเสี่ ยง (Haircut Rate) เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินที่ วำง
เป็ นหลักประกันตำมประเภทของทรัพย์สินตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) สำนักหักบัญชีจะทบทวนอัตรำค่ำควำมเสี่ ยงเพื่อคำนวณมูลค่ำเงินสดสกุลต่ำงประเทศ
อย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง หรื อตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(2.2) สำนักหักบัญชี จะทบทวนอัตรำค่ำควำมเสี่ ยงเพื่อคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์อย่ำงน้อย
ปี ละครั้ง หรื อตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(3) กำรเปลี่ยนหลักประกัน
เมื ่ อ สมำชิ ก ร้ อ งขอหรื อเมื่ อมี เ หตุ จำเป็ นเหตุ กำรณ์ ใดเหตุ กำรณ์ หนึ่ งดังต่ อไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น
สมำชิ กมี หน้ำ ที่ เ ปลี่ ย นทรั พ ย์สิ นที่ วำงเป็ นหลักประกัน หรื อแจ้งให้ลูกค้ำ ทรำบเพื่ อด ำเนิ นกำรเปลี่ ยน
ทรั พย์สินที่ วำงเป็ นหลักประกันภำยในเวลำที่ สำนัก หักบัญชี กำหนด โดยทรั พย์สินที่ นำมำวำงแทนที่
ทรัพย์สินเดิมจะต้องทำให้หลักประกันของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ ก แล้วแต่กรณี มีมูลค่ำไม่นอ้ ยกว่ำ
หลักประกันที่สมำชิ กมีหน้ำที่ตอ้ งดำรงไว้กบั สำนักหักบัญชี (Total Margin Requirement) ทั้งนี้ เมื่อสำนัก
หักบัญชีได้รับหลักประกันใหม่แล้ว สำนักหักบัญชี จะคืนหลักประกันเดิมให้แก่สมำชิ กเมื่อได้รับกำรร้องขอ
จำกสมำชิก
(3.1) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์เป็ นเงินปันผล หุน้ ปั นผล หรื อดอกเบี้ย
(3.2) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ในหลักทรัพย์เป็ นสิ ทธิ จองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน
(3.3) กำรจ่ำยสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์นอกจำกตำม (3.1) และ (3.2)
(3.4) กำรรวมหรื อควบกิจกำรที่ไม่มีผลเป็ นกำรเปลี่ยนหลักทรัพย์
(3.5) กรณี อื่นใดตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณี ที่สมำชิกหรื อลูกค้ำของสมำชิ กไม่ดำเนิ นกำรเปลี่ยนทรัพย์สินที่วำงเป็ นหลักประกัน
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ตำมวรรคหนึ่ ง และมีสิทธิ ประโยชน์เกิ ดขึ้นจำกทรัพย์สินที่วำงเป็ นหลักประกันนั้น
สำนักหักบัญชี สงวนสิ ทธิ ในกำรพิจำรณำดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ที่ได้รับ หรื อจ่ำยคืนสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่สมำชิ ก
ภำยหลังหักค่ ำธรรมเนี ยม ค่ ำใช้จ่ำย และภำระภำษี ที่เกี่ ยวข้อง หรื อไม่รับสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่ำว หรื อ
ดำเนิ นกำรอื่นใดตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กมีหน้ำที่แจ้งให้
ลูกค้ำ ของสมำชิ กรั บทรำบและยินยอมให้ส มำชิ กปฏิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขที่ สำนัก
หักบัญชีกำหนด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
กำรดำเนิ นกำรใด ๆ ของสำนักหักบัญชี ตำมวรรคสองมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรรับสิ ทธิ ประโยชน์
ในทรัพย์สินในระหว่ำงที่วำงเป็ นหลักประกันเท่ำนั้น หำกมีกรณี ที่สำนักหักบัญชี ตอ้ งบังคับหลักประกัน
ในช่วงที่มีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี มีสิทธิ บงั คับหลักประกันเพื่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและ
กำรผิดนัดกำรชำระหนี้ แล้วแต่กรณี
(*ความในหลักเกณฑ์ 503.03 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีป ฏิ บัติของสานั กหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และมีผลใช้ บังคับ
ตั้งแต่ วนั ที่ 23 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป)

*503.04 อัตราหรื อมูลค่ าหลักประกัน
ในกรณี ที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเนื่ องจำกผูอ้ อก
สิ นค้ำอ้ำงอิงมี กำรดำเนิ นกำรที่ เกิดผลกระทบต่อมูลค่ำสิ นค้ำอ้ำงอิง(Corporate Action) หรื อมีกำรจ่ำยคืน
หรื อชดเชยสิ ทธิ ประโยชน์ที่เกิดจำกสิ นค้ำอ้ำงอิง(Corporate Entitlement)นั้น สำนักหักบัญชี จะปรับอัตรำ
หรื อ มูลค่ ำ หลักประกัน ให้ส อดคล้อ งตำมกำรเปลี่ ย นแปลงดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรคำนวณที่ สำนัก
หักบัญชีประกำศกำหนดเป็ นครำวๆ
(*เพิ่ มเติ มความในหลักเกณฑ์ 503.04 เรื่ อ งอัตราหรื อ มูล ค่ าหลักประกัน โดยวิธีป ฏิ บัติ ของสานั กหั กบัญ ชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับ
ตั้งแต่ วนั ที่24 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้ นไป)

*504 การปรับมูลค่ าให้ เป็ นไปตามราคาตลาด (Mark-to-market) และการวาง
หลักประกันเพิม่
504.01 การปรับมูลค่ าสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
(1)

สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำฟิ วเจอร์ส

สำนักหักบัญชี จะปรั บมูลค่ำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้เป็ นไปตำมรำคำตลำด (Mark-tomarket) ตำมหลักเกณฑ์ 502.02
(2)

สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำออปชัน่

ส ำนักหักบัญชี จะปรั บ มู ลค่ ำ สัญ ญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ ออปชั่นให้เ ป็ นไปตำมรำคำตลำด
(Mark-to-market) โดยใช้รำคำสำหรั บกำรชำระรำคำ (Settlement Price) ของวันทำกำรปั จจุ บนั คู ณด้วย
จำนวนสิ นค้ำอ้ำงอิงต่อสัญญำ หรื อค่ำตัวคูณดัชนี (Multiplier) และจำนวนสัญญำคงค้ำง ในกรณี ที่สำนั ก
หักบัญชี คำนวณมูลค่ำหลักประกันแบบยอดรวมในบัญชี ของลูกค้ำของสมำชิ ก สำนักหักบัญชี ใช้เฉพำะ
สัญญำคงค้ำงของผูม้ ีฐำนะขำยในกำรคำนวณดังกล่ำว
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
**กำรปรับมูลค่ำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมวรรคหนึ่ ง หำกคำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำเป็ นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศและมีกำรปรับมูลค่ำสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นสกุลเงิ นบำท สำนักหักบัญชี อำจคำนวณตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 504 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิบัติของสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้ นไป)
(**เพิ่มเติมความในวรรคท้ ายของหลักเกณฑ์ 504.01 โดยวิธีปฏิบัติของสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญา
ซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไป)

505

การเก็บรักษาและการบริหารหลักประกัน

*505.03 การบริหารหลักประกัน
สำนักหักบัญชี อำจกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรเงินประกันตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

เงินสดสกุลบำท

สำนักหักบัญชี อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อไปหำผลประโยชน์โดยวิธีอื่น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้
(1.1) ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(1.2) พันธบัตรที่ ออกโดยรัฐวิสำหกิ จหรื อหน่ วยงำนของรัฐหรื อนิ ติบุคคลที่ มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั้งขึ้น โดยต้องเป็ นพันธบัตรที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน
(1.3) เงินฝำก หรื อบัตรเงินฝำก ของธนำคำรพำณิ ชย์หรื อสถำบันกำรเงินอื่นที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตั้งขึ้น
กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อกำรหำผลประโยชน์โดยวิธีกำรตำมวรรคหนึ่ ง
ต้องมีกำหนดเวลำไถ่ถอนหรื อคืนเงินลงทุนตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2)

เงินสดสกุลต่ำงประเทศ
สำนักหักบัญชี อำจนำไปหำผลประโยชน์โดยฝำกไว้ที่ธนำคำรพำณิ ชย์หรื อสถำบันกำรเงินอื่น
ที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นภำยในประเทศ
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 500 กำรวำงหลักประกัน
ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี จะจัดสรรผลประโยชน์ให้สมำชิ ก ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 505.03 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยวิ ธีป ฏิ บัติของส านั กหั กบัญ ชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันที่ 13 ธั นวาคม 2559 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

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