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บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-1  1 เมษำยน 2549 

 

วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 500 การวางหลกัประกนั 

  

502 ประเภทของหลกัประกนั 

*502.01 (1)  หลกัประกนัรักษาสภาพส าหรับฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในแต่ละเดือน (Maintenance Margin) 

สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัรักษำสภำพส ำหรับฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในแต่ละเดือนต่อ
หน่ึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือรองรับมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของรำคำ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของแต่ละวนัท่ีระดับควำมเช่ือมั่นอย่ำงน้อยร้อยละ 99 โดยสมำชิกต้องวำง
หลกัประกนัแบบสุทธิในบญัชีของสมำชิกและวำงหลกัประกนัส ำหรับบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิกแบบ
ยอดรวมในอตัรำหรือมูลค่ำไม่น้อยกว่ำอตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนัรักษำสภำพท่ีสมำชิกเรียกเก็บจำก
ลูกคำ้แต่ละรำยของสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนดหรือตำมท่ีส ำนัก
หกับญัชีแจง้ผำ่นระบบกำรช ำระหน้ี 

กำรค ำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณค่ำควำมผนัผวนดว้ย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใชค่้ำอตัรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผนัผวน
ขั้นต ่ำตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ซ่ึงจะท ำกำรประมวลผลจำกขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิง ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) อย่ำงนอ้ย 250 
วนัท ำกำร  

ในกรณีท่ีขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงมี
จ ำนวนนอ้ยกว่ำรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคสอง กำรค ำนวณค่ำ
ควำมผนัผวนในกรณีน้ีจะประมวลผลจำก (ก) ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/
หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงเท่ำท่ีมี หรือ (ข) อำ้งอิงจำกจ ำนวนเท่ำของค่ำควำมผนัผวนของดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
 
 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-2  1 เมษำยน 2549 

*502.01 (2) หลกัประกนัรักษาสภาพก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า (Spot Month Margin) 

สมำชิกต้องวำงหลกัประกันรักษำสภำพก่อนระยะเวลำส่งมอบสินคำ้เพื่อรองรับมูลค่ำ
ควำมเสียหำยสูงสุดท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในช่วงระยะเวลำก่อน
เดือนท่ีส่งมอบสินคำ้ (Spot Month) และ/หรือในเดือนท่ีส่งมอบสินคำ้ (Next Month) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่
อย่ำงนอ้ยร้อยละ 99 โดยสมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัรักษำสภำพแบบสุทธิในบญัชีของสมำชิกและวำง
หลกัประกนัรักษำสภำพส ำหรับบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิกแบบยอดรวมในอตัรำหรือมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำ
อตัรำหรือมูลค่ำหลกัประกนัรักษำสภำพท่ีสมำชิกเรียกเก็บจำกลูกคำ้แต่ละรำยของสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดหรือตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีแจง้ผำ่นระบบกำรช ำระหน้ี 

กำรค ำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณค่ำควำมผนัผวนดว้ย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใชค่้ำอตัรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผนัผวน
ขั้นต ่ำตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ซ่ึงจะท ำกำรประมวลผลจำกขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิง ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) อย่ำงนอ้ย 250 
วนัท ำกำร  

ในกรณีท่ีขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงมี
จ ำนวนนอ้ยกว่ำรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคสอง กำรค ำนวณค่ำ
ควำมผนัผวนในกรณีน้ีจะประมวลผลจำก (ก) ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/
หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงเท่ำท่ีมี หรือ (ข) อำ้งอิงจำกจ ำนวนเท่ำของค่ำควำมผนัผวนของดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัที่ 16 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)  

 

*502.01(3)  หลกัประกนัรักษาสภาพของค่าความเส่ียงระหว่างเดือน (Inter-Month Spread Maintenance 
Margin) 

 สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัรักษำสภำพของค่ำควำมเส่ียงระหว่ำงเดือนต่อหน่ึงคู่สัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเพ่ือรองรับมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของรำคำสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ในแต่ละวนัจำกกำรถือครองท่ีมีฐำนะตรงขำ้มกนัในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีครบก ำหนดต่ำงกนั
ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่อยำ่งนอ้ยร้อยละ 99  
  



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-3  1 เมษำยน 2549 

กำรค ำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณค่ำควำมผนัผวนดว้ย
วิธี Exponentially Weighted Moving Average โดยใชค่้ำอตัรำลดตำมเวลำ (Decay Factor) และค่ำควำมผนัผวน
ขั้นต ่ำตำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด ซ่ึงจะท ำกำรประมวลผลจำกขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิง ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) อย่ำงนอ้ย 250 
วนัท ำกำร  

ในกรณีท่ีขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงมี
จ ำนวนนอ้ยกว่ำรอบระยะเวลำยอ้นหลงั (Lookback Period) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวรรคสอง กำรค ำนวณค่ำ
ควำมผนัผวนในกรณีน้ีจะประมวลผลจำก (ก) ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ/
หรือรำคำสินคำ้อำ้งอิงเท่ำท่ีมี หรือ (ข) อำ้งอิงจำกจ ำนวนเท่ำของค่ำควำมผนัผวนของดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(3) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 4  มกราคม 2564 เป็นต้นไป)  
 

*502.01 (4) หลักประกันรักษาสภาพของค่าความเส่ียงระหว่างสินค้าอ้างอิง (Inter-Commodity Spread 
Credit) 

 ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณอตัรำส่วนลดค่ำควำมเส่ียงระหวำ่งสินคำ้อำ้งอิงจำกค่ำควำมสัมพนัธ์
ร่วมของกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินคำ้อำ้งอิงท่ีมีควำมสัมพนัธ์กันในรอบระยะเวลำ 20 วนัท ำกำร  
หรือ 60 วนัท ำกำร หรือ 120 วนัท ำกำร หรืออยำ่งนอ้ย 250 วนัท ำกำรยอ้นหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่ำอตัรำลด
ตำมเวลำ (Decay Factor) ท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด โดยจะค ำนวณค่ำควำมสัมพนัธ์ร่วมดงักล่ำวดว้ยวิธี 
Exponentially Weighted Moving Average และจะใชค่้ำควำมสัมพนัธ์ร่วมท่ีต ่ำท่ีสุดท่ีไดจ้ำกกำรค ำนวณ 
ซ่ึงค่ำควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำวตอ้งมีทิศทำงท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกช่วงเวลำ และตอ้งมีนยัทำงสถิติท่ีระดบั
ควำมเช่ือมัน่อยำ่งนอ้ยร้อยละ 99 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01(4) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)  
 

*502.02 หลกัประกนัผนัแปร (Variation Margin) 
ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณหลกัประกนัผนัแปร (Variation Margin)จำกฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้

ฟิวเจอร์สตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ฐำนะฟิวเจอร์สท่ีคงคำ้ง 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-4  1 เมษำยน 2549 

 ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำส ำหรับกำรช ำระรำคำ (Settlement price) ของ
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ และรำคำส ำหรับกำรช ำระรำคำ (Settlement price) ของวนัท ำกำรปัจจุบันคูณด้วย
จ ำนวนสญัญำคงคำ้งและจ ำนวนสินคำ้อำ้งอิงต่อสญัญำหรือค่ำตวัคูณดชันี (Multiplier) แลว้แต่กรณี 

(2) ฐำนะฟิวเจอร์สท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ 

 ส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำจบัคู่ของฟิวเจอร์ส (Executed Price) และรำคำ
ส ำหรับกำรช ำระรำคำ (Settlement price) ของวนัท ำกำรปัจจุบนั คูณดว้ยจ ำนวนสัญญำคงคำ้งและจ ำนวน
สินคำ้อำ้งอิงต่อสญัญำหรือค่ำตวัคูณดชันี (Multiplier) แลว้แต่กรณี 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 502.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 

 
502.03 หลกัประกนัส่วนเพิม่ (Additional Margin) 

 **สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัส่วนเพ่ิมจำกควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
เพ่ือรองรับมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่อยำ่งนอ้ยร้อยละ 99 

***(1) หลกัประกนัพิเศษ (Super Margin) จะเรียกเก็บเม่ือส ำนกัหักบญัชีพิจำรณำว่ำมีควำมเส่ียงท่ี
อำจเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีอำ้งอิงกบัสินคำ้หรือตวัแปรในต่ำงประเทศ
ในช่วงท่ีตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ปิดท ำกำรเป็นระยะเวลำติดต่อกนัตั้งแต่ 2 วนัท ำกำรข้ึนไปซ่ึงค ำนวณ
จำกมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของฐำนะ
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้คงคำ้งในช่วงระยะเวลำท่ีตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ปิดท ำกำร   

*(2) หลกัประกนักำรกระจุกตวั (Concentration Margin) จะเรียกเกบ็เม่ือมีควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำก
กำรกระจุกตวัของฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้คงคำ้ง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน
เน่ืองจำกสมำชิกไม่สำมำรถลำ้งฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้คงคำ้งดงักล่ำวไดท้ั้งจ ำนวน ภำยใน 1 วนัท ำกำร 
โดยส ำนกัหกับญัชีจะค ำนวณมูลค่ำควำมเสียหำยดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

**(3) หลกัประกนัคุม้ครองควำมเสียหำย (Uncovered Risk Margin) จะเรียกเก็บเม่ือมีควำมเส่ียง
ท่ีอำจเกิดจำกมูลค่ำควำมเสียหำยสูงสุดของสมำชิกท่ีมีฐำนะกำรถือครองสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในแต่ละ
สถำนกำรณ์ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดสูงเกินกว่ำมูลค่ำหลกัประกนัทั้งหมดของสมำชิกรำยนั้นๆ รวมกบั
ทรัพยสิ์นเพ่ือควำมมัน่คงของระบบช ำระหน้ีของส ำนกัหกับญัชี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.03 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัที่ 3 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-5  1 เมษำยน 2549 

 (**ความในหลักเกณฑ์ 502.03 วรรคแรก และความในหลักเกณฑ์ 502.03(1) และ (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้
ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ) หมวด 500 การวาง
หลักประกัน ลงวนัที่ 11 กันยายน 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 
 (***ความในหลักเกณฑ์ 502.03 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวนัที่ 26 มนีาคม 2564 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 

503 การวางหลกัประกนั 
*503.01  (1)  การวางหลกัประกนั 

สมำชิกตอ้งวำงหลกัประกนัเม่ือเร่ิมมีฐำนะซ้ือหรือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ และส ำนกัหกับญัชี
อำจเรียกใหส้มำชิกวำงหลกัประกนัเพ่ิมหำกมีควำมผนัผวนของรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ทั้งน้ี ตำมมูลค่ำ
ท่ีส ำนกัหกับญัชีค ำนวณไดจ้ำกมูลค่ำหลกัประกนัรักษำสภำพ (Maintenance Margin) ตำมหลกัเกณฑ ์502.01 
หักดว้ยกำรปรับมูลค่ำของออปชัน่ตำมหลกัเกณฑ ์504.01 (2) รวมกบัหลกัประกนัผนัแปรท่ีค ำนวณตำม
กำรปรับมูลค่ำของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ฟิวเจอร์สตำมหลกัเกณฑ ์504.01 (1) และหลกัประกนัส่วนเพ่ิม
ตำมหลกัเกณฑ ์502.03 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 503.01 (1) เร่ือง การวางหลักประกันโดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วนที่
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 
 
* 503.03 ทรัพย์สินที่วางเป็นหลกัประกนั 

 (1) หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรวำงหลกัประกนั 

(1.1) เงินสดสกลุเงินบำท  

  ให้สมำชิกวำงหลักประกัน โดยวิธีกำรด ำรงเงินสดในบัญชีของสมำชิกเพ่ือให้
ธนำคำรพำณิชยต์ำมท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนดหักโอนหรือสมำชิกโอนเงินสดเขำ้บญัชีของส ำนกัหักบญัชี 
และจะถือว่ำสมบูรณ์เม่ือส ำนกัหักบญัชีไดรั้บเงินสดสกุลเงินบำทถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกมี
หนำ้ท่ีตอ้งวำงหลกัประกนัโดยสมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้สร็จส้ินภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

    (1.2) เงินสดสกลุต่ำงประเทศ 

 ให้สมำชิกวำงหลักประกันเป็นเงินสดสกุลต่ำงประเทศได้เฉพำะกรณีกำรวำง
หลกัประกนัรักษำสภำพ (Maintenance Margin) หรือหลกัประกนัส่วนเพ่ิม (Additional Margin) เพ่ือลูกคำ้
ท่ีมิไดมี้สัญชำติไทยเท่ำนั้น โดยวิธีกำรโอนเงินสดดังกล่ำวผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ตำมท่ีส ำนักหักบัญชี
ก ำหนดเขำ้บญัชีของส ำนกัหกับญัชีและจะถือวำ่สมบูรณ์เม่ือส ำนกัหกับญัชีไดรั้บเงินสดนั้น  



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-6  1 เมษำยน 2549 

(1.3) หลกัทรัพยต์ำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

ให้สมำชิกวำงหลกัประกนัเป็นหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพำะกรณีกำรวำงหลกัประกนัรักษำ
สภำพ (Maintenance Margin) และหลกัประกนัส่วนเพ่ิม (Additional Margin)โดยวิธีกำรด ำรงหลกัทรัพย์
ในบญัชีฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือกำรส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำย (Settlement Account) ของสมำชิก
และ/หรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี เพ่ือใหศู้นยรั์บฝำกโอนหลกัทรัพยห์รือสมำชิกโอนหลกัทรัพยเ์ขำ้
บญัชีฝำกหลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหกับญัชีเปิดไวก้บัศูนยรั์บฝำกเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรักษำหลกัประกนั 
และจะถือว่ำกำรวำงหลักประกันมีผลสมบูรณ์เม่ือศูนย์รับฝำกได้หักโอนหลักทรัพย์เข้ำบัญชีฝำก
หลกัทรัพยท่ี์ส ำนกัหักบญัชีเปิดไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเก็บรักษำหลกัประกนัของสมำชิกหรือลูกคำ้
ของสมำชิก แลว้แต่กรณี หรือเม่ือส ำนกัหกับญัชีไดรั้บโอนหลกัทรัพยโ์ดยถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ี
สมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้งวำงหลกัประกนั ทั้งน้ี สมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำรวำงหลกัประกนัใหเ้สร็จส้ินภำยในเวลำ
ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

หลกัทรัพยต์ำมวรรคหน่ึงตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือถูกรอน
สิทธิใด ๆ และจะตอ้งมีสดัส่วนของประเภทหลกัทรัพย ์(Concentration Limit) ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนัมีสัดส่วนเกินกว่ำท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ส ำนกัหกับญัชีอำจไม่ค ำนวณมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์สมำชิกน ำมำวำงเป็นหลกัประกนั
ในส่วนท่ีเกินจำกสัดส่วนท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด หรืออำจด ำเนินกำรคืนหลกัประกันในส่วนท่ีเกิน
ดงักล่ำว หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีสมำชิกไม่สำมำรถวำงหลกัประกนัท่ีเป็นเงินสดสกุลต่ำงประเทศหรือหลกัทรัพย์
ไดค้รบถว้นตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บแจง้จำกส ำนกัหกับญัชีภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด สมำชิกตอ้งด ำรง
เงินสดสกุลเงินบำทให้ครบถว้นตำมขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จำกส ำนกัหักบญัชีเพ่ือให้ธนำคำรพำณิชยต์ำมท่ี
ส ำนกัหักบญัชีก ำหนดหักโอนหรือสมำชิกโอนเงินสดเขำ้บญัชีของส ำนกัหักบญัชี และจะถือว่ำสมบูรณ์
เม่ือส ำนกัหักบญัชีไดรั้บทรัพยสิ์นซ่ึงมีมูลค่ำรวมถูกตอ้งครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้งวำง
หลกัประกนั โดยสมำชิกจะตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวภำยในเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดและตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

เม่ือกำรวำงหลกัประกนัเสร็จสมบูรณ์แลว้ สมำชิกจะเพิกถอนกำรวำงหลกัประกนัไม่ได ้

(2) ระบบติดตำมกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนั  

ส ำนักหักบัญชีจะปรับมูลค่ำทรัพย์สินท่ีวำงเป็นหลกัประกันให้เป็นไปตำมรำคำตลำด 
(Mark-to-Market) ซ่ึงหักดว้ยอตัรำค่ำควำมเส่ียง (Haircut Rate) ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกั
หักบญัชีก ำหนด โดยค ำนวณอยำ่งนอ้ยวนัท ำกำรละ 1 คร้ัง  



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-7  1 เมษำยน 2549 

ในกรณีท่ีมูลค่ำทรัพย์สินท่ีสมำชิกมีหน้ำท่ีวำงเป็นหลกัประกันกบัส ำนักหักบญัชีมีกำร
เปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรปรับมูลค่ำตำมวรรคหน่ึง ส ำนักหักบญัชีจะแจง้ให้สมำชิกทรำบและ
สมำชิกมีหนำ้ท่ีวำงหลกัประกนัใหค้รบถว้นตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้จำกส ำนกัหกับญัชี 

ส ำนกัหกับญัชีจะทบทวนอตัรำค่ำควำมเส่ียง (Haircut Rate) เพ่ือค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีวำง
เป็นหลกัประกนัตำมประเภทของทรัพยสิ์นตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) ส ำนกัหกับญัชีจะทบทวนอตัรำค่ำควำมเส่ียงเพ่ือค ำนวณมูลค่ำเงินสดสกลุต่ำงประเทศ
อยำ่งนอ้ยไตรมำสละคร้ัง หรือตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(2.2) ส ำนกัหกับญัชีจะทบทวนอตัรำค่ำควำมเส่ียงเพ่ือค ำนวณมูลค่ำหลกัทรัพยอ์ย่ำงนอ้ย
ปีละคร้ัง หรือตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 (3) กำรเปล่ียนหลกัประกนั 

เมื่อสมำชิกร้องขอหรือเม่ือมีเหตุจ ำ เป็นเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
สมำชิกมีหน้ำท่ีเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกันหรือแจ้งให้ลูกคำ้ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรเปล่ียน
ทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกันภำยในเวลำท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด โดยทรัพยสิ์นท่ีน ำมำวำงแทนท่ี
ทรัพยสิ์นเดิมจะตอ้งท ำใหห้ลกัประกนัของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิก แลว้แต่กรณี มีมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำ
หลกัประกนัท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำรงไวก้บัส ำนกัหกับญัชี (Total Margin Requirement) ทั้งน้ี เม่ือส ำนกั
หกับญัชีไดรั้บหลกัประกนัใหม่แลว้ ส ำนกัหกับญัชีจะคืนหลกัประกนัเดิมใหแ้ก่สมำชิกเม่ือไดรั้บกำรร้องขอ
จำกสมำชิก 
 (3.1)  กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นเงินปันผล หุน้ปันผล หรือดอกเบ้ีย 

 (3.2) กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์นหลกัทรัพยเ์ป็นสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 
 (3.3) กำรจ่ำยสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ในหลกัทรัพยน์อกจำกตำม (3.1) และ (3.2)  
 (3.4)  กำรรวมหรือควบกิจกำรท่ีไม่มีผลเป็นกำรเปล่ียนหลกัทรัพย ์
 (3.5) กรณีอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

ในกรณีท่ีสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกไม่ด ำเนินกำรเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนั
ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหน่ึง และมีสิทธิประโยชน์เกิดข้ึนจำกทรัพยสิ์นท่ีวำงเป็นหลกัประกนันั้น 
ส ำนกัหกับญัชีสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บ หรือจ่ำยคืนสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่สมำชิก
ภำยหลงัหักค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย และภำระภำษีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่รับสิทธิประโยชน์ดงักล่ำว หรือ
ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด โดยสมำชิกมีหนำ้ท่ีแจง้ให้
ลูกคำ้ของสมำชิกรับทรำบและยินยอมให้สมำชิกปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกั
หักบญัชีก ำหนด  

 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-8  1 เมษำยน 2549 

 กำรด ำเนินกำรใด  ๆของส ำนกัหกับญัชีตำมวรรคสองมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรรับสิทธิประโยชน์
ในทรัพยสิ์นในระหว่ำงท่ีวำงเป็นหลกัประกนัเท่ำนั้น หำกมีกรณีท่ีส ำนกัหักบญัชีตอ้งบงัคบัหลกัประกนั
ในช่วงท่ีมีเหตุกำรณ์ตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหกับญัชีมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรผิดนดักำรช ำระหน้ี แลว้แต่กรณี 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 503.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนัที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) 

 
*503.04 อตัราหรือมูลค่าหลกัประกนั  

ในกรณีท่ีตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เน่ืองจำกผูอ้อก
สินคำ้อำ้งอิงมีกำรด ำเนินกำรท่ีเกิดผลกระทบต่อมูลค่ำสินคำ้อำ้งอิง(Corporate Action) หรือมีกำรจ่ำยคืน
หรือชดเชยสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจำกสินคำ้อำ้งอิง(Corporate Entitlement)นั้น ส ำนกัหกับญัชีจะปรับอตัรำ
หรือมูลค่ำหลกัประกนั ให้สอดคลอ้งตำมกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีส ำนกั
หักบญัชีประกำศก ำหนดเป็นครำวๆ  

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 503.04 เร่ืองอัตราหรือมูลค่าหลักประกัน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนัที่24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

 

*504  การปรับมูลค่าให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark-to-market) และการวาง
หลกัประกนัเพิม่ 

504.01 การปรับมูลค่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 (1) สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ฟิวเจอร์ส 

  ส ำนกัหักบญัชีจะปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ให้เป็นไปตำมรำคำตลำด (Mark-to-
market) ตำมหลกัเกณฑ ์502.02 

 (2) สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ออปชัน่ 

 ส ำนักหักบัญชีจะปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำออปชั่นให้เป็นไปตำมรำคำตลำด 
(Mark-to-market) โดยใช้รำคำส ำหรับกำรช ำระรำคำ (Settlement Price) ของวนัท ำกำรปัจจุบนั คูณดว้ย
จ ำนวนสินคำ้อำ้งอิงต่อสัญญำ หรือค่ำตวัคูณดชันี (Multiplier) และจ ำนวนสัญญำคงคำ้ง ในกรณีท่ีส ำนัก
หักบญัชีค ำนวณมูลค่ำหลกัประกนัแบบยอดรวมในบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก ส ำนกัหักบญัชีใชเ้ฉพำะ
สญัญำคงคำ้งของผูมี้ฐำนะขำยในกำรค ำนวณดงักล่ำว 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-9  1 เมษำยน 2549 

**กำรปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมวรรคหน่ึง หำกค ำนวณโดยอำ้งอิงรำคำเป็นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศและมีกำรปรับมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นสกุลเงินบำท ส ำนกัหกับญัชีอำจค ำนวณตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 504 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 7 มกราคม 2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป) 

(**เพ่ิมเติมความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 504.01 โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  3 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป) 
 

505 การเกบ็รักษาและการบริหารหลกัประกนั 

*505.03 การบริหารหลกัประกนั  

 ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรเงินประกนัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) เงินสดสกลุบำท 

  ส ำนกัหกับญัชีอำจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไปหำผลประโยชนโ์ดยวิธีอ่ืน
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งดงัต่อไปน้ี  

 (1.1) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 

  (1.2) พนัธบตัรท่ีออกโดยรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำย
เฉพำะจดัตั้งข้ึน โดยตอ้งเป็นพนัธบตัรท่ีกระทรวงกำรคลงัค ้ำประกนั 

  (1.3) เงินฝำก หรือบตัรเงินฝำก ของธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมำย
เฉพำะจดัตั้งข้ึน 

  กำรลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือกำรหำผลประโยชน์โดยวิธีกำรตำมวรรคหน่ึง
ตอ้งมีก ำหนดเวลำไถ่ถอนหรือคืนเงินลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด   

 (2) เงินสดสกุลต่ำงประเทศ 
 ส ำนกัหกับญัชีอำจน ำไปหำผลประโยชน์โดยฝำกไวท่ี้ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งข้ึนภำยในประเทศ 

 



วิธีปฏิบติัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 500 กำรวำงหลกัประกนั 

 

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  500-10  1 เมษำยน 2549 

ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีจะจดัสรรผลประโยชน์ใหส้มำชิก ตำมหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชี
ก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 505.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของส านักหักบัญชี  
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 500 การวางหลักประกัน ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 

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

 


