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หมวด 1 
ค านิยาม 

 

1.1 ค านิยาม 

 “ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
 “ลกูค้าทั่วไป”  หมายความว่า  ลูกค้าที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของผู้ลงทุนสถาบันตามค านิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
 “ลกูค้าสถาบนั”  หมายความวา่  ผู้ลงทนุสถาบนัตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
 “สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทนุ  และบริษัทหลกัทรัพย์ที่มิได้เป็นสมาชิกตลาด
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  และบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนายหน้าซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตร
ลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย  ซึง่จะท าหน้าที่ในการแนะน าลกูค้าให้กบับริษัทสมาชิก 
 “บริษัทสมาชิก”  หมายความว่า  บริษัทสมาชิกที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์  หรือธุรกิจสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 
 “ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Broker)”  หมายความวา่  บริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 “ตวัแทนสนบัสนนุการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโลหะมีคา่ (Precious Metal Selling Agent)”  หมายความวา่  
ผู้ให้บริการด้านผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่เก่ียวกบัโลหะมีคา่แก่ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
และเป็นนิติบคุคลทีป่ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซือ้หรือขายโลหะมีคา่ในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื่องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สาม
ปี และเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองค า  ชมรมผู้ ค้าปลีกทองค าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สง่ออกเคร่ืองประดบัเงินไทย 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับและแจ้งให้ทราบเป็นการทัว่ไปและมีคุณสมบตัิตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 “ผู้แนะน าลกูค้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า (Precious Metal Introducing 
Broker Agent)” หมายความว่า ผู้แนะน าลูกค้ามาเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยจะต้องเป็นนิติบคุคลที่
ประกอบธุรกิจค้าขายโลหะมีคา่ ท่ีมีใบอนญุาต และเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองค า ชมรมผู้ ค้าปลีกทองค าแห่งประเทศ
ไทย สมาคมผู้ส่งออกเคร่ืองประดบัเงินไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับและแจ้งให้
ทราบเป็นการทัว่ไป 
 “โลหะมีคา่”  หมายความวา่ ทองค า เงิน แพลตินมั หรือโลหะอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 “ชมรม”  หมายความวา่  ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 “หลกัประกนัเงินสด”  (Cash Balance : CB)  หมายความวา่  มลูคา่ทรัพย์สนิของลกูค้าที่เป็นเงินสด และได้น ามา
ฝากไว้กบับริษัทสมาชิก 
 “หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด”  (Equity Balance : EB)  หมายความวา่  หลกัประกนัเงินสดและรวมถึงกระแสเงิน
สดจากการปรับเป็นราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ส 
 “หลกัประกนัเมื่อท าการปิดฐานะ”  (Liquidation Value : LV)  หมายความวา่  หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด รวมถึง 
มลูคา่จากการปรับเป็นราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่  
 “หลกัประกนัสว่นเกิน”  (Excess Equity : EE)  หมายความวา่  มลูคา่หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสดในสว่นท่ีเกิน 
กวา่ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น ที่ต้องฝากไว้กบับริษัทสมาชิกตามฐานะการลงทนุ  
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 “ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น”  (Initial Margin Requirement : IMR)  หมายความวา่  ระดบัหลกัประกนัท่ีลกูค้าทัว่ไป
และลกูค้าสถาบนัต้องมีเมื่อซือ้ขาย  
 “ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ”  (Maintenance Margin Requirement : MMR)  หมายความว่า  ระดบั
หลกัประกนัท่ีลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าสถาบนัต้องมี พิจารณาจากฐานะการถือครองสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 “ระดบัหลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั” (Intraday Force Close Margin Requirement : FMR)    หมายความว่า 
ระดบัหลกัประกนัท่ีลกูค้าทัว่ไปต้องมีภายในวนัเวลาท าการ พิจารณาจากฐานะการถือครองสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 “อตัราทดความเสีย่ง”  หมายความว่า  อตัราสว่นที่ใช้ในการค านวณหลกัประกนัประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการรองรับ
ความเสีย่ง  เมื่อเปรียบเทียบกบัการค านวณหลกัประกนัตามวิธีของส านกัหกับญัชี 
 “อตัราทดความเสี่ยงของหลกัประกันเร่ิมต้นตามหลกัเกณฑ์ของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายความว่า  
อตัราส่วนที่ใช้ในการค านวณหลกัประกันเร่ิมต้นขัน้ต ่า เมื่อใช้พิจารณาเที่ยบกับหลกัประกันรักษาสภาพ ตามที่ตลาด
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าก าหนด 
 “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ” (Net Premium Margin)  หมายความว่า  หลกัประกนัที่ค านวณจากค่าพรีเมี่ยมสทุธิ  
ที่ค านวณจากพรีเมี่ยมของการ Long  สญัญาออปชัน่หกัออกด้วยพรีเมี่ยมของการ Short สญัญาออปชัน่ 
 “หลกัประกนัความเสีย่ง” (Risk Margin)  หมายความวา่  หลกัประกนัท่ีค านวณจากคา่ความเสีย่ง ตามวิธีการของ
ส านกัหกับญัชี 
 “หลกัประกนัความเสี่ยงเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส” (Risk Margin with Futures Position Only)  หมายความว่า  
หลกัประกนัท่ีค านวณจากคา่ความเสีย่งที่รวมเฉพาะฐานะของสญัญาฟิวเจอร์สโดยไม่รวมฐานะของสญัญาออปชัน่ตาม
วิธีการของส านกัหกับญัชี 
 “หลกัประกนัความเสีย่งที่ไมร่วมฐานะ Long สญัญาออปชัน่” หมายความว่า  หลกัประกนัที่ค านวณจากค่าความ
เสีย่ง โดยไมร่วมฐานะของการ Long สญัญาออปชัน่ ตามวิธีการของส านกัหกับญัชี 
  “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิที่ไมร่วมฐานะ Long สญัญาออปชัน่” หมายความว่า  หลกัประกนัที่ค านวณจากค่าพรี
เมี่ยมสทุธิ  ที่ค านวณจากพรีเมี่ยมของการ Short สญัญาออปชัน่เทา่นัน้   
 “ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”  หมายความว่า บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
 “ส านกัหกับญัชี”  หมายความวา่  บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ บ.ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย)  
จ ากดั 
 “ช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคเช้า” หมายความว่า ช่วงเวลาที่ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเปิดให้มีการซือ้ขาย ในช่วง 
9:45 น.ถึง 12.30 น. หรือตามที่ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประกาศก าหนดให้เป็นช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคเช้า 
 “ช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคบ่าย” หมายความว่า ช่วงเวลาที่ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเปิดให้มีการซือ้ขาย ในช่วง 
14:30 น.ถึง 16.55 น. หรือตามที่ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประกาศก าหนดให้เป็นช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคบา่ย 
 “ช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคค ่า” หมายความว่า ช่วงเวลาที่ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเปิดให้มีการซือ้ขาย ในช่วง 
19:30 น.ถึง 22.30 น. หรือตามที่ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประกาศก าหนดให้เป็นช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคค ่า 
 “เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ”  หมายความว่า เวลาปิดท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าภาคบ่ายของ
ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 “วนัท าการซือ้ขายวนัท่ี T”  หมายความวา่ ช่วงเวลาซือ้ขายภาคค ่าของวนัที่ T-1  รวมกบั ช่วงเวลาซือ้ขายภาคเช้า
ของวนัท่ี T และ ช่วงเวลาซือ้ขายภาคบา่ยของวนัท่ี T      

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



3 

________________________________________________________________________ 
 

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ปรับปรุง  ณ  มีนาคม 2557 

 

หมวด 2 
หลักประกัน 

 

2.1 การค านวณระดับหลักประกัน (Margin Requirement) และอัตราทดความเสี่ยงของหลักประกัน (Margin 
Multiplier) 

 

 2.1.1 การค านวณระดับหลักประกัน 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศของทางตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ก าหนดให้สมาชิกท าการ
ค านวณระดบัหลกัประกนัของลกูค้าแบบ Portfolio ซึ่งเป็นการค านวณตามความเสี่ยงของฐานะการลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์สหรือ Futures & Options  โดยพิจารณาจ านวนที่มโีอกาสขาดทนุสงูสดุจากฐานะการลงทนุดงักลา่ว 

โดยใช้แนวทางที่ส านกัหกับญัชีประกาศก าหนด1  โดยแยกค านวณ ตามสนิค้าอ้างอิงแตล่ะตวั แล้วน ามารวมกนัเป็น ระดบั

หลกัประกนัรวมของ Portfolio 

 ชมรมผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ก าหนดวิธีการค านวณ  ระดับหลักประกันต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ลูกค้าทั่วไป    
  ในกรณีที่มีเฉพาะฐานะ Long Options ในสินค้าอ้างอิงใดเท่านัน้ ก าหนดให้ “ระดับ

หลกัประกนัเร่ิมต้น” “ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ” และ “ระดบัหลกัประกนัปิดฐานะระหว่าง
วนั” ส าหรับสนิค้าอ้างอิงนัน้เทา่กบัศนูย์ นอกเหนือจากนัน้ให้ค านวณระดบัหลกัประกนัดงันี ้

 (1) ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น2 ให้ค านวณ  
ก) ผลคณูของ “อตัราทดความเสีย่งหลกัประกนัเร่ิมต้น”  กบั “หลกัประกนัความเสี่ยง” หกั

ออกด้วย  “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ” 
ข) ผลคูณของ “อัตราทดความเสี่ยงหลกัประกันเร่ิมต้นเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส” กับ 

“หลกัประกนัความเสีย่งเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส” 3 

ค) ผลคณูของ “อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกนัเร่ิมต้น” กบั “หลกัประกนัความเสี่ยงที่ไม่
รวมฐานะ Long สญัญาออปชัน่” หกัออกด้วย “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิที่ไม่รวมฐานะ 
Long สญัญาออปชัน่” 

ง) ผลคูณของ “อัตราทดความเสี่ยงของหลกัประกันเร่ิมต้นตามหลักเกณฑ์ของตลาด

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”4  กับ “หลกัประกันความเสี่ยง” หักออกด้วย “หลกัประกัน     

พรีเมี่ยมสทุธิ” 

                                                 
1 ภาคผนวก วิธีการค านวณระดบัหลกัประกนั 
2 Initial Margin Requirement = if ( [a] <= [b] ) use [b] else if [a] <= [c] use [a] else use max( [c], [d] )  
 [a] Initial Margin Multiplier * Risk Margin – Net Options Premium 
 [b] Initial Margin Multiplier for Futures Only * Risk Margin for Futures Only 
 [c] Initial Margin Multiplier *  Risk Margin without Long Options – Net Options Premium without Long Options  

[d] Initial Margin Multiplier under TFEX rule * Risk Margin – Net Options Premium 
3 เป็นการค านวณตามปกติโดยพิจารณาเฉพาะฐานะในสญัญาฟิวเจอร์สเทา่นัน้ 
4 ณ วนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ก าหนดไว้ที่ 1.35 เทา่ส าหรับทกุสนิค้า 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่   
1)   คา่ (ก) ไมส่งูกวา่คา่ (ข) ให้ใช้คา่ (ข)  

2)   หากคา่ (ก) สงูกวา่คา่ (ข) ให้น าคา่ (ก) มาเทียบกบัคา่ (ค) และ 
a. ถ้าคา่ (ก) ไมส่งูกวา่คา่ (ค) ให้ใช้คา่ (ก) 
b. ถ้าคา่ (ก) สงูกวา่คา่ (ค) ให้ใช้คา่ที่มากกวา่ระหวา่งคา่ (ค) และ (ง) 

 (2) ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ5 เทา่กบั คา่ที่มากกวา่ ระหวา่ง  
  (ก) ผลคณูของ ”อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกนัรักษาสภาพ” กบั ”หลกัประกนัความเสี่ยง” 

หกัออกด้วย “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ” 
  (ข) ผลคูณของ “อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกันรักษาสภาพเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส“ กับ

“หลกัประกนัความเสีย่งเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส” 6 
 (3) ระดบัหลกัประกนัปิดฐานะระหวา่งวนั7  เทา่กบั คา่ที่มากกวา่ ระหวา่ง 
  (ก)  ผลคณูของ ”อตัราทดความเสีย่งหลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั” กบั ”หลกัประกนัความ

เสีย่ง”  หกัออกด้วย “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ”  
  (ข) 0 (ศนูย์) 
 
 2. ลูกค้าสถาบัน 
  ในกรณีที่มีเฉพาะฐานะ Long Options ในสินค้าอ้างอิงใดเท่านัน้ ก าหนดให้ “ระดับ

หลกัประกนัเร่ิมต้น” และ “ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ” ส าหรับสินค้าอ้างอิงนัน้เท่ากบัศนูย์ 
นอกเหนือจากนัน้ให้ค านวณระดบัหลกัประกนัดงันี ้

 (1) ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น  เท่ากับ ผลคณูของ  ”อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกนัเร่ิมต้น”  กับ  
”หลกัประกนัความเสีย่ง”  หกัออกด้วยหลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ 

 (2) ระดับหลกัประกันรักษาสภาพ เท่ากับ ผลคูณของ  ”อัตราทดความเสี่ยงหลกัประกันรักษา
สภาพ” กบั ”หลกัประกนัความเสีย่ง”  หกัออกด้วยหลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ 

                                                 
5 Maintenance Margin Requirement = Max (Maintenance Margin Multiplier * Risk Margin – Net Options Premium, 

Maintenance Margin Multiplier for Futures Only * Risk Margin for Futures Only) 
6 เป็นการค านวณตามปกติโดยพิจารณาเฉพาะฐานะในสญัญาฟิวเจอร์สเทา่นัน้ 
7 Intraday Force Close Margin Requirement = Max (Intraday Force Close Margin Multiplier * Risk Margin – Net Options 

Premium, 0) 
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 2.1.2 อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกัน 
 

 1) อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันส าหรับสัญญาซือ้ขาย 
ล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 (SET50 Index), หลักทรัพย์รายตัว (Single Stock), อัตราดอกเบีย้  
(Interest Rates), ราคาน า้มันดิบ Brent (Brent Crude oil), US Dollar และดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Sector Index) 
 ก าหนดให้บริษัทสมาชิกก าหนดอตัราทดความเสี่ยงของหลกัประกันส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มี
สินค้าอ้างอิงเป็น SET 50 Index, หลกัทรัพย์รายตวั (Single Stock), อตัราดอกเบีย้ (Interest Rates), ราคาน า้มนัดิบ 
Brent (Brent Crude oil), US Dollar และดชันีหมวดธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Sector Index) ไม่ต ่ากว่าอตัราที่ชมรม
ประกาศจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางอัตราทดความเสี่ยง (ณ วันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

ประเภทลูกค้า หลักประกันเร่ิมต้น 
(Initial Margin Multiplier) 

(เท่า) 

หลักประกันรักษาสภาพ 
(Maintenance Margin 

Multiplier) (เท่า) 

หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน 
(Intraday Force Close 

Multiplier) (เท่า) 
ลูกค้าทั่วไป 1.90 1.33 0.57 

ลูกค้าสถาบนั 1.35 1.00  –  
 

 2) อัตราทดความเสี่ยงเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์ส 
 ชมรมก าหนดให้อตัราทดความเสีย่งเฉพาะฟิวเจอร์สของสินค้าทกุประเภทเป็นไปตามอตัราที่ชมรม
ประกาศจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางอัตราทดความเสี่ยงเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์ส (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557) 
 

ประเภทลูกค้า หลักประกันเร่ิมต้น 
(Initial Margin Multiplier) 

(เท่า) 

หลักประกันรักษาสภาพ 
(Maintenance Margin 

Multiplier) (เท่า) 

หลักประกันปิดฐานะระหว่างวนั 
(Intraday Force Close 

Multiplier) (เท่า) 

ลูกค้าทั่วไป 1.00 1.00 - 

ลูกค้าสถาบนั - - - 
 
2.1.3 การวางหลักประกัน 

 การวางหลกัประกนัเร่ิมต้น (Initial Margin Requirement : IMR) มีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 

 1. ลูกค้าทั่วไป 
  ก่อนการส่งค าสั่งซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  บริษัทสมาชิกต้องด าเนินการให้ลูกค้าวาง
หลกัประกนัไมต่ ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูคา่เพิ่ม) ดงันี  ้
                 1.1 หากค าสัง่ดงักลา่วมีผลให้หลกัประกนัเร่ิมต้นมีคา่เพิ่มขึน้ บริษัทสมาชิกต้องด าเนินการให้ลกูค้า
วางหลกัประกนัไมต่ ่ากว่าระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้นสงูสดุที่เป็นไปได้ที่ค านวณโดยพิจารณาฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
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ของลกูค้าที่มีอยู่รวมกบัค าสัง่ทัง้หมด (รวมค่านายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูค่าเพิ่ม) ก่อนการสง่ค าสัง่ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ 
                1.2 หากค าสัง่ดงักล่าวไม่มีผลให้หลกัประกันเร่ิมต้นมีค่าเพิ่มขึน้ บริษัทสมาชิกต้องด าเนินการให้
ลกูค้าวางหลกัประกนัไมต่ ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้นท่ีค านวณโดยพิจารณาฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าที่มี
อยูร่วมกบัค าสัง่ดงักลา่ว (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูคา่เพิ่ม) ก่อนการสง่ค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้านัน้ 
   

 2. ลูกค้าสถาบัน 
 บริษัทสมาชิกต้องด าเนินการให้ลกูค้าวางหลกัประกันไม่ต ่ากว่าระดับหลกัประกันเร่ิมต้น ( IMR) 
ภายในวนัท่ี T + 1  ภายในหนึง่ชัว่โมงก่อนเวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ  โดยระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้นจะค านวณจาก
จ านวนสญัญาที่ลกูค้าได้เปิดฐานะไว้  ในการพิจารณาว่าลกูค้าสถาบนัจะต้องวางหลกัประกันเร่ิมต้นหรือไม่  ให้บริษัท
พิจารณาตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
 1) กรณีลูกค้าสถาบนัเปิด และปิดฐานะสญัญาในวันที่ T (ภายในวันเดียวกัน) ดังนัน้ ลกูค้า
สถาบนัไมจ่ าเป็นต้องวางหลกัประกนัภายในหนึ่งชัว่โมงก่อนเวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติของวนัที่ T + 1 แต่ต้องจ่าย
สว่นตา่งในกรณีที่มีผลขาดทนุเกิดขึน้ (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 2) กรณีลกูค้าสถาบนัเปิดฐานะสญัญา ณ วนัท่ี T และปิดฐานะสญัญาในวนัที่ T + 1 (ต่างวนักนั) 
ลกูค้าสถาบนัยงัมีภาระที่จะต้องวางหลกัประกนั (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูค่าเพิ่ม) ตามระดบั
หลกัประกนัเร่ิมต้น (IMR) ภายในหนึ่งชัว่โมงก่อนเวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติของวนัที่ T + 1 และไม่สามารถจ่าย
เฉพาะสว่นตา่งในกรณีที่มีผลขาดทนุเกิดขึน้ (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูคา่เพิ่ม) ได้ 
 3) กรณีลกูค้าสถาบนัมีฐานะสญัญาคงค้างและได้เปิดฐานะสญัญาเพิ่มในวนัที่ T ลกูค้าสถาบนัมี
ภาระท่ีจะต้องวางหลกัประกนั (รวมคา่นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าและภาษีมลูคา่เพิ่ม) ตามระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น 
(IMR) ภายในหนึ่งชัว่โมงก่อนเวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติของวนัที่ T + 1 โดยค านวณจากยอดฐานะสญัญาคงค้าง
และเปิดเพิ่มนัน้ 
 
2.2 การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) 
 

 2.2.1 การค านวณมูลค่าตลาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่น 
 บริษัทสมาชิกต้องปรับฐานะประจ าวนั โดยท าการค านวณมลูคา่ตลาด (Mark to Market) ของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์สและออปชัน่  ที่บริษัทสมาชิกเป็นตวัแทนซือ้ขายเพื่อลกูค้าเพื่อค านวณก าไรหรือขาดทนุจากฐานะ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของลกูค้า และท าการปรับมลูค่าหลกัประกันจากก าไรหรือขาดทุนของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า    
ฟิวเจอร์สของลกูค้าอยา่งน้อยทกุสิน้วนัท าการ ณ เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ   
 

 ส าหรับกระบวนการก่อนส่งค าสั่งซือ้ขายสญัญาล่วงหน้า  บริษัทสมาชิกต้องด าเนินการตรวจสอบ
หลกัประกนัสว่นเกิน (Excess Equity) ของลกูค้าทัว่ไปว่ามีเพียงพอในการสง่ค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  และ
ระหวา่งที่ค าสัง่อยูใ่นกระบวนการจบัคูอ่ยูน่ัน้  หากปรากฏว่าหลกัประกนัของลกูค้าทัว่ไปมีมลูค่าลดลงบริษัทสมาชิกควร
ด าเนินการดงันี ้
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 1) หากค าสัง่ไม่สามารถจบัคู่ได้  เมื่อสิน้สดุช่วงเวลาการซือ้ขายของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าชนิดนัน้ๆ  
ให้ยกเลกิค าสัง่นัน้ 
 2) หากค าสัง่นัน้สามารถจบัคูไ่ด้  และเมื่อท าการ Mark to Market  แล้วพบว่าหลกัประกนัของลกูค้าที่
น ามาวางต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR)  ให้ด าเนินการตามกระบวนการ Call Margin หรือ Force Close 
แล้วแตก่รณี 
 

 ทัง้นี ้ ในกรณีดงักลา่วข้างต้น  หากบริษัทสมาชิกรายใดใช้ค าสัง่ Good Till Date/Expired  โดยที่ค าสัง่
ยงัไมส่ามารถจบัคูไ่ด้  และมีความประสงค์จะใช้ค าสัง่ Good Till Date/Expired มีผลในวนัท าการถดัไป    บริษัทสมาชิก
ต้องด าเนินการตรวจสอบหลกัประกนัของลกูค้าวา่มีเพียงพอก่อนที่จะอนญุาตให้ค าสัง่ดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ได้   
 

ส าหรับกระบวนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของลกูค้าสถาบนั  บริษัทสมาชิกควรปฏิบตัิ      ใน
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัลกูค้าทัว่ไป  โดยอาจท าการตรวจสอบความเพียงพอจากวงเงินแทนจ านวนหลกัประกนัของลกูค้า 
 

2.3 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Force Close)  
ชมรมจะบงัคบัใช้กระบวนการเรียกหลกัประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Force Close) กบัช่วงเวลาซือ้ขายภาคเช้าและภาคบ่าย    สว่นในช่วงเวลาซือ้ขายภาคค ่าให้ขึน้อยุ่กับดุลยพินิจและ
นโยบายของบริษัทสมาชิกแตล่ะราย  

 

2.3.1 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า          
(Force Close)   

 ณ เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ ของวนัที่ T เมื่อบริษัทสมาชิกได้ท าการปรับมลูค่าหลกัประกนัของ
ลกูค้า โดยการ Mark to Market แล้ว พบวา่ฐานะสญัญานัน้ๆ มีผลให้หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด (EB) ที่ลกูค้าน ามาวาง
ไว้อยู่ต ่ากว่าระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR) ให้บริษัทสมาชิกด าเนินการเรียกลกูค้าให้น าเงินมาวางประกนัเพิ่ม 
(Margin Call) ภายในวนัที่ T + 1  ก่อนตลาดปิดท าการซือ้ขายภาคปกติหนึ่งชั่วโมง ซึ่งลกูค้าสามารถเลือกวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1) น าเงินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มทัง้จ านวนเงินท่ีถกูเรียก 
 2) ปิดฐานะสญัญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จนกว่าขนาดของการ
เพิ่มขึน้ของหลกัประกนัเทียบเท่าเงินสด (EB) รวมกบัขนาดของการลดของระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น (IMR) โดยอิงจาก
ฐานะในวนัท่ี T ไมต่ ่ากวา่จ านวนเงินท่ีถกูเรียกให้น ามาวางเป็นหลกัประกนัเพิ่ม 
 3) ปิดฐานะสญัญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางสว่นและน าเงินมาวาง
เป็นหลกัประกนัเพิ่มบางสว่น โดยยอดรวมของเงินมาวางเป็นหลกัประกันรวมกบัขนาดของการลดของระดบัหลกัประกนั
เร่ิมต้น (IMR) ไมต่ ่ากวา่ จ านวนเงินท่ีถกูเรียกให้น ามาวางเป็นหลกัประกนัเพิ่ม โดยอิงจากฐานะในวนัท่ี T 
 ทัง้นี ้ ในกรณีที่ลูกค้าถูกเรียกให้วางหลกัประกันเพิ่ม  และครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว  หากลกูค้าไม่
สามารถด าเนินการตามหวัข้อข้างต้นให้แล้วเสร็จ  บริษัทสมาชิกจะต้องไม่ให้ลกูค้าสร้างฐานะเพิ่มเว้นแต่การสร้างฐานะ
นัน้จะเป็นการท าให้ความเสีย่งของลกูค้าลดลง  เมื่อด าเนินการเสร็จสิน้ตามวิธีใดวิธีหนึง่ที่ได้กลา่วมา บริษัทสมาชิกจึงจะ
อนญุาตให้ลกูค้าสร้างฐานะเพิ่มได้ 
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 ส าหรับกระบวนการเรียกหลกัประกนัเพิ่ม (Margin Call) บริษัทสมาชิกควรด าเนินการดงันี ้
 

กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) แต่ยังสูงกว่า
ระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) 

ระหว่างวันท าการ: ควรติดต่อแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มอย่างน้อย ให้หลักประกัน
เทียบเทา่เงินสด (EB) สงูกวา่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR) 

ณ สิน้วันท าการ: ด าเนินการปรับฐานะประจ าวัน  ซึ่งหากหลกัประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) 
ของลกูค้ายงัต ่ากว่าหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR)  ให้แจ้งลกูค้าให้น าเงิน
มาวางเป็นหลกัประกันเพิ่ม ไม่ต ่ากว่าจ านวนที่ท าให้ หลกัประกันเทียบเท่า
เงินสด (EB) เพิ่มกลบัมาที่ระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น(IMR) ภายในวนัที่ T + 1  
ก่อนตลาดปิดท าการซือ้ขายภาคปกติหนึง่ชัว่โมง 

 

วันท าการถดัไป: 
(T + 1) 

หากลกูค้าไมน่ าเงินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มหรือปิดฐานะด้วยวิธีการอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงักลา่วข้างต้น  เพื่อท าให้หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด (EB) เกิน
กว่าระดบัหลกัประกนัเร่ิมต้น (IMR) ก่อนตลาดปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ 1 
ชัว่โมง  บริษัทสมาชิกจะต้องไมใ่ห้ลกูค้าสร้างฐานะเพิ่ม 

  

วันท าการหลัง 
วันท าการถดัไป 

(T + 2) 

 ภายในการเปิดตลาดซือ้ขายภาคเช้า (กรณีที่ลกูค้าไม่ด าเนินการใดๆ) ให้
ด าเนินการปิดฐานะการถือครองสญัญาลว่งหน้าของลกูค้าลงอยา่งน้อยใน
จ านวนที่ท าให้หลกัประกนัเร่ิมต้น (IMR) ลดลงหรือหลกัประกนัเทียบเท่า
เงินสด (EB) เพิ่มขึน้รวมกันเท่ากับจ านวนเงินที่ถูกเรียกให้น ามาเป็น
หลกัประกนัเพิ่มโดยอิงจากฐานะ ณ เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติของ
วนัท าการก่อนหน้า 

 หากยังไม่ได้ด าเนินการปิดฐานะ และปรากฏว่าหลกัประกันของลูกค้า
กลบัมาอยูส่งูกวา่หลกัประกนัเร่ิมต้น (IMR) แล้วก็ตาม   กระบวนการวาง
หลกัประกนัเพิ่ม (Call Margin) ยงัจะต้องด าเนินการตอ่ไป  โดยลกูค้าต้อง
วางหลกัประกนัเพิ่มหรือปิดฐานะบางสว่น  จึงจะสามารถสร้างฐานะใหม่
ได้ 

 

กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงนิสด (EB) ต ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และต ่ากว่าระดับ
หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) (ไม่น าไปบังคับใช้กับลูกค้าสถาบัน)  

 

 ในกรณีนีส้ามารถแบง่ออกเป็น  2 กรณี  คือ 
 2.1 ติดต่อแจ้งลูกค้าให้ด าเนินการวางหลักประกันเพิ่ม  เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) 
กลบัมาที่ระดบัหลกัประกันรักษาสภาพ (MMR) ทนัที  กรณีที่ลกูค้าได้ด าเนินการน าหลกัประกันมาวางเพิ่มแล้ว เมื่อ
ด าเนินการปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติแล้วหลักประกันของลูกค้ายังต ่ากว่าระดับ
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หลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR) ให้ด าเนินการตามกรณีที่ 1 [วนัท าการถดัไป (T + 1)  และ/หรือวนัท าการหลงัวนัท าการ
ถดัไป (T + 2)] 
 2.2 เมื่อได้ด าเนินการเพื่อตดิตอ่แจ้งลกูค้าแล้ว  หากลกูค้าไม่ได้ด าเนินการน าเงินมาวางเป็นหลกัประกนั
เพิ่มให้ด าเนินการปิดฐานะเพื่อให้หลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR)  ลดลงกลบัมาที่หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด (EB) ทนัที  
โดยควรด าเนินการภายใน 1 ชั่วโมงหรือก่อนเวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ ขึน้อยู่กับว่าระยะเวลาอย่างใดสัน้กว่า
(ส าหรับสนิค้าที่มีการซือ้ขายในชว่งเวลาซือ้ขาย ภาคค ่า บริษัทสมาชิกสามารถก าหนดนโยบายให้ใช้กระบวนการดงักลา่ว
นีใ้นช่วงเวลาซือ้ขาย ภาคค ่าด้วยได้)   
 
กรณีที่ 3 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ต ่ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (FMR) เมื่อ

ด าเนินการตามกรณีที่ 2 แล้ว แต่ยงัต ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) (ไม่น าไปบังคับ
ใช้กับลูกค้าสถาบัน)  

 

 ในกรณีนีส้ามารถแบง่ออกเป็น  2  กรณี  คือ 
 3.1 กรณีที่หลกัประกนัลดลงต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั (FMR) อยู่  ณ  ขณะนัน้  ให้
รีบด าเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2  แล้วแตก่รณี เมื่อด าเนินการปรับมลูคา่หลกัประกนั ณ เวลาปิดท าการซือ้ขายภาคปกติ
แล้วหลกัประกนัของลกูค้ายงัต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR)  ให้ด าเนินการตามกรณีที่ 1 [วนัท าการถดัไป 
(T + 1)  และ/หรือวนัท าการหลงัวนัท าการถดัไป (T + 2)]  
 3.2 กรณีที่หลกัประกนัของลกูค้ากลบัขึน้มาสงูกว่าระดบัหลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั (FMR) แล้ว  
แต่ยังต ่ากว่าระดบัหลกัประกันรักษาสภาพ (MMR)  บริษัทสมาชิกควรด าเนินการเรียกให้ลกูค้าน าเงินมาวางเป็น
หลกัประกนัเพิ่มที่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR) ต่อไป และเมื่อด าเนินการปรับมลูค่าหลกัประกนั ณ เวลาปิดท า
การซือ้ขายภาคปกติแล้วหลกัประกนัของลกูค้ายงัต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (MMR)  ให้ด าเนินการตามกรณีที่ 
1 [วนัท าการถดัไป (T + 1)  และ/หรือวนัท าการหลงัวนัท าการถดัไป (T + 2)]  
 

หมายเหตุ 1. กรณีที่ระหว่างเวลาท าการในวันที่ T + 1 นัน้ เมื่อปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว
หลกัประกนัของลกูค้าเพิ่มขึน้เกินกวา่หรือเทา่กบั MMR หรือ IMR ก็ตาม บริษัทสมาชิกยงัมีหน้าที่
ที่จะต้องติดตามให้ลกูค้าน าเงินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ่มตามจ านวนเงินท่ีถกูเรียก 

 2. กรณีที่ปรับมูลค่าหลกัประกนัของลกูค้าแล้ว หลกัประกนัของลกูค้าทัว่ไปนัน้ต ่ากว่า MMR ตาม
ประกาศอตัราหลกัประกันของชมรม  แต่ยงัสงูกว่าที่ก าหนดโดยทางการ บริษัทสมาชิกควรยึด
อตัราหลกัประกนัตามประกาศของชมรมเป็นแนวทางปฏิบตัิ 

 3. ในกรณีที่ติดต่อกับลกูค้าแล้ว ลกูค้าไม่ด าเนินการใดๆ บริษัทสมาชิกควรแจ้งให้ลกูค้าทราบว่า
บริษัทสมาชิกอาจจะด าเนินการปิดฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจนฐานะการถือครองของลกูค้า
เทา่กบัศนูย์ 

 4. ในสญัญาของบริษัทสมาชิกควรจะระบเุร่ือง Intraday Force Close เพื่อให้มีผลในการบงัคบัใช้
กบัลกูค้า 
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2.4 การเก็บรักษาและบริหารหลักประกัน 
 

 2.4.1 วิธีการค านวณดอกเบีย้ที่ช าระให้ลูกค้า 
 ในการช าระดอกเบีย้ให้กบัลกูค้า   บริษัทสมาชิกควรค านวณจากจ านวนหลกัประกนัเทียบเท่าเงินสดของ
ลกูค้าที่มีอยูก่บับริษัทสมาชิก ควรกระทบยอดบญัชี ของลกูค้าในวนัท่ี T + 1   
 

 2.4.2 การขอถอนส่วนที่เป็น Excess Equity เพื่อลงทุนในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือเพื่อเป็น
หลักประกันเพิ่ม 

  ในกรณีที่ลกูค้าประสงค์จะขอถอนเงินในสว่นท่ีเป็น Excess Equity จากบญัชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ 
(Credit Balance) เพื่อวางเป็นหลกัประกนัเร่ิมแรก (IM) หรือเงินประกนัเพิ่ม (Margin Call) นัน้    บริษัทสมาชิกควรจดัท า
ระเบียบปฏิบตัิ (Procedure) ของบริษัทสมาชิกให้ชดัเจน  และต้องมีหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการขอถอนเงินและการโอน
เงินของลกูค้า  พร้อมทัง้ด าเนินการจดัเก็บหลกัฐาน และมีส าเนาเอกสารให้กบัลกูค้าด้วย 
 

*********************************************** 
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หมวด 3 
การประกอบธุรกิจซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า 

 
3.1 หลักประกัน 
 3.1.1 การค านวณระดับหลักประกัน (Margin Requirement)และอัตราทดความเสี่ยงของหลักประกัน 

(Margin Multiplier) 
  1) การค านวณระดับหลักประกัน  
   ในการค านวณระดบัหลกัประกนัของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า ให้ใช้
แนวทางเดียวกนักบัการค านวณระดบัหลกัประกนัตามข้อ 2.1.1 
 

  2) อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า 
 ก าหนดให้อตัราทดความเสี่ยงของหลกัประกันส าหรับประเภทสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้า
อ้างอิงเป็นโลหะมีคา่ไมต่ ่ากวา่อตัราที่ชมรมประกาศจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
 

ตารางอัตราทดความเสี่ยง (ณ วันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 

ประเภทลูกค้า หลักประกันเร่ิมต้น 
(Initial Margin Multiplier) 

(เท่า) 

หลักประกันรักษาสภาพ 
(Maintenance Margin 

Multiplier) (เท่า) 

หลักประกันปิดฐานะระหว่างวนั 
(Intraday Force Close 

Multiplier) (เท่า) 

ลูกค้าทั่วไป 1.90 1.33 0.57 

ลูกค้าสถาบนั 1.35 1.00  –  
 

 3.1.2 การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) 
  การปรับมลูคา่ตามราคาตลาดให้ใช้แนวทางเดียวกนักบัข้อ 2.2 
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 3.1.3 กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Force Close) 

  กระบวนการเรียกหลกัประกนัเพิ่ม   และการปิดฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าให้ใช้แนวทางเดียวกนักับ
ข้อ 2.3 
 
3.2  การแต่งตัง้ตัวแทนสนับสนุนการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโลหะมีค่า (Precious Metal Selling Agent) 

ชมรมก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานระหว่าง ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และตวัแทนสนบัสนุนการซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโลหะมีคา่ ดงันี ้

3.2.1 ในการพิจารณาแต่งตัง้ Precious Metal Selling Agent นัน้ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าควร
ใช้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา เช่น คณะกรรมการของนิติบุคคลของ Precious Metal Selling 
Agent ไมม่ีลกัษณะต้องห้าม  ซึ่งคณุสมบตัิต่างๆ เหลา่นี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้อง
เป็นผู้ก าหนดและตรวจสอบเอง 

3.2.2 Precious Metal Selling Agent ต้องเซ็นสญัญากบัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็น
ตวัแทนสนบัสนนุในการท าธุรกรรมซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า  โดย
ทางชมรมได้จัดท าสญัญามาตรฐานขึน้  เพื่อเป็นแนวทางในการท าข้อตกลงระหว่างตวัแทนซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ Precious Metal Selling Agent ทัง้นี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าควรตรวจสอบดใูห้แนใ่จวา่สญัญานัน้ครอบคลมุเนือ้หาทกุด้านท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการ
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่า เช่น ภาระรับผิดชอบต่อการผิดนดัช าระ
ราคา ตลอดจนการอนญุาตให้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

3.2.3 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องแจ้งการแตง่ตัง้และยกเลกิ Precious Metal Selling Agent ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วนั 

3.2.4 ในการแต่งตัง้ Precious Metal Selling Agent นัน้  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือว่า Precious 
Metal Selling Agent เป็นสว่นหนึง่ของตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ทางตวัแทนซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าจึงมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อ Precious Metal Selling Agent ให้ปฏิบตัิตามเกณฑ์
ของทางการ 

3.2.5 Precious Metal Selling Agent ต้องให้ความร่วมมือกบั ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ในการ
รวบรวมเอกสารเปิดบญัชีจากลกูค้ารวมถึงการท าเอกสาร Know Your Client หรือ KYC  พร้อมทัง้
อธิบายความเสีย่งของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่าให้ลกูค้าเข้าใจ
และลงนามใน Risk Disclosure Agreement 

3.2.6 ลกูค้าของ Precious Metal Selling Agent ต้องเปิดบญัชีโดยตรงกบั ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าต้นสงักดั โดย ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีหน้าที่ดงันี ้
ก) อนมุตัิการเปิดบญัชี 
ข) อนมุตัิวงเงินเพื่อการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่  
ค) การเรียกหลกัประกนัเพื่อการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่  
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ง) การช าระราคาและสง่เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น
โลหะมีคา่ เช่น  ใบยืนยนัการซือ้ขาย   เป็นต้น 

3.2.7 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีหน้าที่ดูแล Precious Metal Selling Agent ให้มีระบบการ
ท างานท่ีเหมาะสม เพื่อใช้ในการดรูาคาและสง่ค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น
โลหะมีค่า ทัง้นี ้ระบบดงักล่าวต้องเป็นระบบเดียวกับที่ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าใช้ และ
เป็นไปตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

3.2.8 ในสว่นของบคุลากร ผู้แนะน าการลงทนุด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า จะต้องเป็นพนกังานของ Precious 
Metal Selling Agent และได้รับใบอนญุาต  พร้อมทัง้ขึน้ทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทัง้นี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบว่าเจ้าหน้าที่ดงักลา่วท างานให้กบั Precious Metal Selling Agent ของ 
ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ๆ 

3.2.9 ผู้แนะน าการลงทุนด้านสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ Precious Metal Selling Agent สามารถให้
ค าแนะน าและรับค าสัง่ซือ้ขายให้กบั สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่ เทา่นัน้ 

3.2.10 Precious Metal Selling Agent จะต้องเป็นผู้จดัหาสถานท่ีและอปุกรณ์ตามที่ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าก าหนด เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รับราคาและสง่ค าสัง่ซือ้ขาย  เคร่ืองบนัทึกเทป
โทรศพัท์ เพื่อบนัทึกค าแนะน าค าสัง่ซือ้ขาย  ทัง้นี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะเป็นผู้ติดตัง้ 
Program Front Office ให้กบั Precious Metal Selling Agent  

3.2.11 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องด าเนินการให้สถานที่ตัง้ส านกังานของ  Precious Metal 
Selling Agent ติดตัง้ป้ายทัง้ภายในและภายนอกส านกังาน เพื่อให้ลกูค้าที่จะมาติดตอ่ใช้บริการรับทราบ
วา่ Precious Metal Selling Agent ที่ก าลงัติดตอ่เป็นของ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ารายใด   
ทัง้นี ้ป้ายดงักลา่วจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอและติดตัง้ในสถานท่ีที่สามารถมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 

3.2.12 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องด าเนินการแจ้งรายช่ือ Precious Metal Selling Agent ที่
แต่งตัง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เป็นการลว่งหน้าก่อนจะ
เร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เผยแพร่
รายช่ือ Precious Metal Selling Agent ของแต่ละตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ได้แจ้งช่ือขอ
ขึน้ทะเบียนบนเว็บไซด์ของทัง้สองหนว่ยงาน   นอกจากนี ้ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้อง
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วบนเว็บไซด์ ของตนเองด้วย  

3.2.13 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจะต้องด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ติดต่อกบัผู้ลงทุนของ 
Precious Metal Selling Agent ที่ตนเองแตง่ตัง้  มีบตัรพนกังานท่ีระบวุา่เป็นตวัแทนของตวัแทนซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายรายใด เพื่อให้ลกูค้าทราบว่าก าลงัติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนญุาตให้ท าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

3.2.14 กรณี Precious Metal Selling Agent มีความประสงค์จะซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าอ้างอิง
เป็นโลหะมีค่าเพื่อตนเอง ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องระบใุนสญัญาให้ Precious Metal 
Selling Agent เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยตรงกบัตนเองเท่านัน้   ทัง้นี ้Precious 
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Metal Selling Agent ต้องจดัให้มี Chinese Wall ระหว่างการซือ้ขายเพื่อตนเอง  และเพื่อลกูค้า  เช่น  
การแยกพืน้ท่ีอยา่งชดัเจน การเข้าถึงข้อมลูซือ้ขายเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้อง  เป็นต้น 

3.2.15 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องด าเนินการให้ Precious Metal Selling Agent ซึ่งมีการ
ให้บริการในธุรกรรมอื่นร่วมอยู่ด้วย ต้องจัดแบ่งพืน้ที่การประกอบธุรกรรมการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีค่าแยกออกมาอย่างชัดเจน  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลไม่
เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมลูลกูค้า   

3.2.16 ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องด าเนินการให้ Precious Metal Selling Agent เปิด/ปิดการ
ให้บริการในธุรกรรมการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่ให้เป็นไปตามเวลา
ท าการตามที่กฎหมายก าหนดด้วย  โดยหากจะเปิดท าการนอกเหนือเวลาท าการปกติ ตวัแทนซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้นสงักดัจะต้องปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนดด้วย 

 
3.3 การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัตวัแทนสนับสนุนการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นโลหะ
มีค่า (Precious Metal Selling Agent) 
 ชมรมเห็นควรก าหนดให้บริษัทสมาชิกพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัตวัแทนสนบัสนนุการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่ หรือ Precious Metal Selling Agent ตามเง่ือนไขดงันี ้
 ก าหนดให้บริษัทสมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กบั Precious Metal Selling Agent ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
27.5 ของคา่นายหน้าที่บริษัทสมาชิกได้รับจากการให้บริการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ที่มีสนิค้าอ้างอิงเป็นโลหะมีคา่
ของ Precious Metal Selling Agent  
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หมวด 4 
การจ่ายค่าตอบแทน 

 

 

4.1 การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้แนะน าการลงทุน หัวหน้าทีมการตลาด หรือผู้จัดการสาขา 
 

 4.1.1 การซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแบบปกติ (Offline)  
 การจ่ายผลตอบแทนผู้แนะน าการลงทนุด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ส าหรับบญัชีที่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแบบปกติ (Offline) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  27.5  ของรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าการซือ้ขายและให้บริการ
ส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  ภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมจากตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและส านกัหกับญัชีต่อสญัญา
ตอ่ข้าง 
 

 4.1.2 การซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 การจ่ายผลตอบแทนผู้แนะน าการลงทนุด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ส าหรับบญัชีที่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้จ่ายได้ในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ  13.75  ของอตัราค่านายหน้าซือ้ขายและ
ให้บริการส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมจากตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและส านกัหกับญัชีตอ่
สญัญาตอ่ข้าง 
 

 4.1.3 การจ่ายค่าตอบแทนแก่หัวหน้าทีมการตลาด  หรือผู้จัดการสาขา1/ 

 การจ่ายผลตอบแทนแก่หวัหน้าทีมการตลาด หรือผู้จดัการสาขาให้จ่ายได้ในอตัราไมเ่กินกวา่ร้อยละ  4.5 
(กรณีเป็นหวัหน้าทีมการตลาด) และไมเ่กินร้อยละ 6 (กรณีเป็นผู้จดัการสาขา) ของอตัราคา่นายหน้าซือ้ขายและให้บริการ
ส าหรับสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ารวมของทีมการตลาด หรือของสาขาภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมจากตลาดสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและส านกัหกับญัชีตอ่สญัญาตอ่ข้าง หรือไมเ่กินอตัราเงินเดือนท่ีสมาคมก าหนดรวม 6 เดือน แล้วแตจ่ านวนใดจะ
สงูกวา่ และอาจบวกเพิ่มส าหรับบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่หวัหน้าทีมการตลาดหรือผู้จดัการสาขาดแูลโดยตรง 
ด้วยอตัราไมเ่กินร้อยละ 27.5 ของคา่ธรรมเนียมจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าในกรณีสง่ค าสัง่ซือ้ขาย
ผ่านผู้ แนะน าการลงทุน และอัตราไม่เกินร้อยละ 13.75 ของค่าธรรมเนียมการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือการซือ้ขายออนไลน์รูปแบบอื่นตามที่ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าก าหนด 
 ทัง้นี ้ ก าหนดงวดการจ่ายไม่เกิน  2  ครัง้ต่อปี  โดยค านวณจากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา  6  
เดือนที่ผา่นมา  และอยูใ่นช่วงที่หวัหน้าทีมการตลาดหรือผู้จดัการสาขาเป็นผู้ รับผิดชอบ ผลตอบแทนรวมของหวัหน้าทีม
การตลาด และผู้จัดการสาขาจะต้องไม่เกินกว่าก าไรเบือ้งต้น  โดยการจ่ายค่าตอบแทนแก่หวัหน้าทีมการตลาด และ
ผู้จดัการสาขาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการชมรมประกาศก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1/  ให้รวมถงึกรณีหวัหน้าทีมการตลาด หรือผู้จดัการสาขาท่ีไม่มีใบอนญุาตให้เป็นผู้แนะน าการลงทนุ 
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 4.1.4 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์2/ ที่แนะน าลูกค้าให้กับผู้แนะน า
การลงทุนด้านสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  ชมรมเห็นควรก าหนดให้บริษัทสมาชิกสามารถพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ แนะน าการลงทุนด้าน
หลกัทรัพย์ที่แนะน าลกูค้าให้กับผู้แนะน าการลงทุนด้านสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ในอตัรารวมกนัไม่เกินที่ก าหนดใน ข้อ 
4.1.1 หรือ 4.1.2 
 
4.2 การจ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้แนะน าลูกค้ามาซือ้ขายผ่านบริษัทสมาชิก 
 

 1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้แนะน าลูกค้าซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 ชมรมเห็นควรก าหนดให้บริษัทสมาชิกพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผู้แนะน าลกูค้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าทีแ่นะน าลกูค้าใหมใ่ห้กบับริษัทสมาชิกในอตัราตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เร่ือง คณุสมบตัิและการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้แนะน าลกูค้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  

 
 2. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้แนะน าลูกค้ามาเปิดบัญชีซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้า 
อ้างอิงเป็นโลหะมีค่า (Precious Metal Introducing Broker Agent) 
  ชมรมเห็นควรก าหนดให้บริษัทสมาชิกพิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนให้กบัผู้แนะน าลกูค้ามาเปิดบญัชีซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างองิเป็นโลหะมีคา่ (Precious Metal Introducing Broker Agent) ที่แนะน าลกูค้าใหม่
ให้กบับริษัทสมาชิกในอตัราตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เร่ือง 
คณุสมบตัิ และการจา่ยคา่ตอบแทนให้ผู้แนะน าลกูค้ามาเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าอ้างองิเป็น
โลหะมีคา่ (Precious Metal Introducing Broker Agent) 
  
4.3 การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการขายโดยให้เงนิรางวัลแก่พนักงาน 
  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้แนะน าการลงทุนด้านอนุพนัธ์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ได้มีการศึกษาท าความเข้าใจใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและท าการขยายฐานลูกค้าในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทสมาชิกสามารถก าหนด
แนวทางปฏิบตัิเป็นการภายในของแต่ละบริษัท แต่การจ่ายเงินรางวลัดงักล่าวไม่ให้ใช้เป็นช่องทางการจ่าย Incentive 
เพิ่มเติมจากที่ก าหนดและการจ่ายเงินรางวลัดงักลา่วไมค่วรเข้าบญัชีของพนกังานท่ีได้รับโดยตรง ตวัอยา่งของรูปแบบเงิน
รางวลั เช่น Package Tour เช็คของขวญั แคชเชียร์เช็ค เป็นต้น  โดยวงเงินการจดักิจกรรมสง่เสริมการซือ้ขายให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการชมรมประกาศก าหนด 
 

4.4 การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายโดยให้รางวัลแก่ลูกค้า 
            การท ากิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสง่เสริมการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทสมาชิกสามารถจดัโปรแกรม
ส่งเสริมการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้แก่ลกูค้า โดยวงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซือ้ขายให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการชมรมประกาศก าหนด 
 

 หมายเหตุ  2/  ให้รวมถึงกรณีผู้ แนะน าการลงทนุด้านหลักทรัพย์ท่ีไม่มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ แนะน าการลงทุนด้านสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 
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หมวด 5 
ทั่วไป 

 
 

5.1 ค่าเสียหายกรณีรายการซือ้ขายผิดพลาด (Trading Error)  
 

 การก าหนดความรับผิดชอบของคา่เสยีหายกรณีรายการซือ้ขายผิดพลาด (Trading Error) ของผู้แนะน าการลงทนุ
ด้านสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ให้ใช้แนวทางเดียวกับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามหนงัสือตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยที่ ตพ.(ว) 3/2545 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2545 
 

5.2 การดูแลบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์และบัญชีซือ้ขายสัญญาล่วงหน้า 
 

 กรณีที่ลกูค้ามีปัญหาในการช าระเงินของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และ/หรือบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้     
บริษัทสมาชิกควรด าเนินการพิจารณาความเสีย่งของทัง้สองบญัชีร่วมกนั 
 

5.3 การประกอบธุรกรรม Give Up Take Up 
 

 บริษัทสมาชิกควรให้บริการเก่ียวกับการท าธุรกรรม Give Up Take Up เฉพาะลกูค้าสถาบนั  และการแบ่ง
ผลประโยชน์ระหวา่ง Execution Broker กบั Clearing Broker ควรจะอยูใ่นช่วงระหวา่ง  40 – 60%  
 
 

*********************************************** 
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หมวด 6 
ภาคผนวก 

 
 

มูลค่าหลักประกัน และวิธีการค านวณ 
 

 หลักประกันของลูกค้าประกอบด้วย 

  [Cash Balance]: หลกัประกนัที่เป็นเงินสด  
  = [Previous Cash Balance]  +  [Deposit]  –  [Withdraw]  –  [Commission]  –  [VAT]  +  
   [Realize gain/loss from Futures]  +  [Short Options Premium]  –  [Long Options Premium] +  
   [Exercise Value]  –  [Assign Value]  –  [Exercise Payment] 

  [Equity Balance]:  หลกัประกนัเทียบเทา่เงินสด 
  = [Cash Balance]  +  [MTM from Futures]  

  [Liquidation Value]:  หลกัประกนัเมื่อปิดฐานะ 
  = [Equity Balance]  +  [MTM Long Options Premium]  –  [MTM Short Options Premium]  
 

 การพิจารณาหาหลักประกันส่วนเกิน ( Excess Equity หรือ Purchasing power)  หลักประกันเรียกเพิ่ม 
(Call Margin) จะค านวณจาก Equity Balance 

  [Excess Equity ]  =  [Equity Balance]  –  [Initial Margin Requirement]  

  ถ้า Equity Balance ต ่ากวา่ Maintenance Margin Requirement ตอนสิน้วนั จะถกู Call Margin 
   [Variation (Call) Margin]    =   [Initial Margin Requirement]  –  [Equity Balance]  

  ถ้า Equity Balance ต ่ากว่า Force Close Margin Requirement ระหว่างวนัจะถกู Call Margin   (เฉพาะ
ลกูค้าทัว่ไป) 

   [Variation (Call) Margin]    =   [Maintenance Margin Requirement]  –  [Equity Balance]  

  การจ่ายดอกเบีย้ จะค านวณจากยอด Equity Balance (ณ  สิน้วนัท าการ)  โดย Long/Short Position ของ 
Options จะไมไ่ด้รับ/จ่าย ดอกเบีย้  

 

การค านวณระดับหลักประกัน Margin Requirement (MR) 
 

 TCH ก าหนด Risk Array ที่น าไปใช้ในการค านวณ Margin Requirement (MR) แบบ Portfolio 

  Gross Portfolio MR  = Gross Portfolio Risk Margin  +  MTM Short Options Premium Margin 

  Net Portfolio MR  = Net Portfolio Risk Margin  +  MTM Net Options Premium Margin 
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แนวทางการค านวณ Margin Requirement เพื่อให้สมาชิกเรียกเก็บจากลูกค้า 
 

 

แบบ Portfolio Margin 
 

1. ลูกค้าทั่วไป 

 Margin Requirement ของนกัลงทนุจะเทา่กบัผลรวมของ Margin Requirement ส าหรับสนิค้าอ้างอิง ทกุตวัที่มี
การลงทนุน ามารวมกนั 

 

   Margin Requirement  =  Summary of Margin Requirement for Each Underlying 
 

 Initial Margin Requirement ส าหรับสนิค้าอ้างอิงรายตวั ค านวณจาก  
(ก) ผลคณูของ “อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกนัเร่ิมต้น”  กบั “หลกัประกนัความเสี่ยง” หกั

ออกด้วย  “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ” 
(ข) ผลคูณของ “อัตราทดความเสี่ยงหลักประกันเร่ิมต้นเฉพาะสัญญาฟิวเจอร์ส” กับ 

“หลกัประกนัความเสีย่งเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส”  
(ค) ผลคณูของ “อตัราทดความเสีย่งหลกัประกนัเร่ิมต้น” กบั “หลกัประกนัความเสี่ยงที่ไม่รวม

ฐานะ Long สญัญาออปชัน่” หกัออกด้วย “หลกัประกนั พรีเมี่ยมสทุธิที่ไมร่วมฐานะ Long 
สญัญาออปชัน่” 

(ง) ผลคณูของ “อตัราทดความเสีย่งของหลกัประกนัเร่ิมต้นตามหลกัเกณฑ์ของตลาดสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า” กบั “หลกัประกนัความเสีย่ง” หกัออกด้วย “หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่  
1)   คา่ (ก) ไมส่งูกวา่คา่ (ข) ให้ใช้คา่ (ข)  

2)   หากคา่ (ก) สงูกวา่คา่ (ข) ให้น าคา่ (ก) มาเทียบกบัคา่ (ค) และ 
 ถ้าคา่ (ก) ไมส่งูกวา่คา่ (ค) ให้ใช้คา่ (ก) 
 ถ้าคา่ (ก) สงูกวา่คา่ (ค) ให้ใช้คา่ที่มากกวา่ระหวา่งคา่ (ค) และ (ง) 

 

 
  IMR = if ( [a] <= [b] ) use [b] else if [a] <= [c] use [a] else use max( [c], [d] )  
   [a]) [Initial Margin Multiplier] * [Risk Margin] – [Net Options Premium] 
   [b]) [Initial Margin Multiplier for Futures Only] * [Risk Margin for Futures Only] 

[c]) [Initial Margin Multiplier] * [Risk Margin without Long Options] – [Net Options 
Premium without Long Options]  
[d]) [Initial Margin Multiplier under TFEX rule] * [Risk Margin] – [Net Options 
Premium] 

 

 Maintenance Margin Requirement ส าหรับสนิค้าอ้างอิงรายตวั เทา่กบัคา่ที่มากกวา่ระหวา่ง    
  (ก)   ผลคูณของ ”อตัราทดความเสี่ยงหลกัประกนัรักษาสภาพ” กบั ”หลกัประกนัความเสี่ยง” หกัออกด้วย  

”หลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ”  
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  (ข)   ผลคณูของ “อตัราทดความเสีย่งหลกัประกนัรักษาสภาพเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส” กบั “หลกัประกนัความ
เสีย่งเฉพาะสญัญาฟิวเจอร์ส “ 

 

  MMR =  Max ([Maintenance Margin Multiplier] * [Risk Margin] – [Net Options Premium],  
   [Maintenance Margin Multiplier for Futures Only] *[Risk Margin for Futures Only]) 
 

 หลักประกันความเสี่ยงจะเท่ากับค่าที่มากกว่าระหว่างค่าความเสี่ยงกับหลักประกันขัน้ต ่าของการ  Short  
สญัญาออปชัน่ 

 

 Risk Margin  =  Max (Risk Part, Minimum Short Options Part) 
 

 หลกัประกนัความเสีย่งเฉพาะฟิวเจอร์สจะเทา่กบัคา่ความเสีย่งพิจารณาเฉพาะการถือครองฟิวเจอร์ส 
 

 Risk Margin with Futures Position Only  =  Risk Part with Futures Position Only 
 

 คา่ความเสี่ยงจะเท่ากบัค่าความเสี่ยงจากราคา (Scanning Risk) รวมกบัค่าความเสี่ยงจากระยะเวลาสง่มอบ
รวมกบัคา่ความเสีย่งจากเดือนที่มีการช าระราคาหกัออกด้วยสว่นลดจากความสมัพนัธ์ของสนิค้าอ้างอิง 

 

 Risk Part  =  [Scanning Risk]  +  [Inter-month Spread Charge] + [Delivery Month Charge] 

     –  [Inter-commodity Spread Credit]  
 

2. ลูกค้าสถาบัน 
 Margin Requirement  ของนกัลงทนุจะเทา่กบัผลรวมของ Margin Requirement  ส าหรับสินค้าอ้างอิงทกุตวัที่

มีการลงทนุน ามารวมกนั 
 

   Margin Requirement  =  Summary of Margin Requirement for Each Underlying 
 

 Margin Requirement ส าหรับสินค้าอ้างอิงรายตัวเท่ากับผลคูณของ  ”อัตราทดความเสี่ยง” กับ                        
”หลกัประกนัความเสีย่ง”  หกัออกด้วยหลกัประกนัพรีเมี่ยมสทุธิ  

 

  Margin Requirement  =  [Risk Margin] * [Risk Multiplier]  –  [Net Options Premium]  
 

 หลกัประกันความเสี่ยงจะเท่ากับค่าที่มากกว่าระหว่างค่าความเสี่ยงกับหลกัประกันขัน้ต ่าของการ Short  
สญัญาออปชัน่ 

 

 Risk Margin  =  Max (Risk Part, Minimum Short Options Part) 
 

 คา่ความเสี่ยงจะเท่ากบัค่าความเสี่ยงจากราคา (Scanning Risk) รวมกบัค่าความเสี่ยงจากระยะเวลาสง่มอบ
รวมกบัคา่ความเสีย่งจากเดือนที่มีการช าระราคาหกัออกด้วยสว่นลดจากความสมัพนัธ์ของสนิค้าอ้างอิง 

 

 Risk Part  =  [Scanning Risk]  +  [Inter-month Spread Charge]  +  [Delivery Month Charge] 

     –  [Inter-commodity Spread Credit]  
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แนวทางการค านวณค่าความเสี่ยง 
 Scanning Risk เป็นการประเมินมลูคา่ความเสยีหาย (ขาดทนุ) สงูสดุของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ได้ภายใน

ช่วงเวลาจากการจ าลองสถานการณ์ 16 แบบ  
 

Case Description Case Description 
1 Price no change Volatility up 9 Price down 2/3 Range, Volatility up 
2 Price no change Volatility down 10 Price down 2/3 Range, Volatility down 
3 Price up 1/3 Range , Volatility up 11 Price up 1 Range, Volatility up 
4 Price up 1/3 Range, Volatility down 12 Price up 1 Range, Volatility down 
5 Price down 1/3 Range, Volatility up 13 Price down 1 Range, Volatility up 
6 Price down 1/3 Range, Volatility down 14 Price down 1 Range, Volatility down 
7 Price up 2/3 Range, Volatility up 15 Price extreme up 
8 Price up 2/3 Range, Volatility down 16 Price extreme down 

 
 Range (ขอบเขต) ที่พิจารณาจะค านวณจาก ค่า Outright Margin หารด้วย Multiplier ส าหรับสินค้าอ้างอิง     
แตล่ะตวั  

 Inter-month Spread Charge คือ  ค่าความเสี่ยงจากสว่งต่าง (Spread)  โดยพิจารณาจากจ านวณค่าที่น้อย
กวา่ในการ Long และ Short  ในสนิค้าอ้างอิงแตล่ะตวัคณูด้วย Spread Margin 

 Delivery Month Charge คือ  คา่เงินประกนัที่ต้องวางเมื่ออยู่ในเดือนที่ครบก าหนดการสง่มอบส าหรับสญัญา
ฟิวเจอร์สที่เป็นการสง่มอบจริง (Physical Deliver) 

 Inter-commodity Spread Credit  คา่สว่นลดที่ให้วางประกนัน้อยลงจากการมีฐานะของสญัญาในสินค้าหลาย
ชนิดที่มีความสมัพนัธ์เคลือ่นไหวไปในทิศทางเดียวกนัหรือตา่งกนั  อนัมีผลท าให้ความเสีย่งโดยรวมลดลง 
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ตัวอย่างการค านวณ Margin Requirement 
 

ตัวอย่างที่ 1:   ลูกค้าทั่วไป  Long 3  S50H14  และ  Short 7  S50M14C800  
 

สมมตุิวา่   S50M14C800  Premium  =  86.8 จดุ,  Delta  =  0.7 
 

(1) Risk Part  ค านวณค่าความเสี่ยงจาก  Scanning Risk + Inter-month Spread Charge + Delivery Month 
Charge  –   Inter-commodity Spread Credit 

  

 (1.1) Scanning  Risk  กรณีที่  13  =  98,729 ;  เป็นกรณีที่จะเกิดการขาดทนุสงูที่สดุ  พิจารณาจาก    Risk Array  
ที่ได้รับจากส านกัหกับญัชี 

 

Risk Array Position + 3 - 7  
Case S50H14 S50M14C800 Case S50M11 S50M14C800 Summary 

1 0 (833) 1 0  5,831  5,831  

2 0 910 2 0  (6,370) (6,370) 

3 (14,667) (2,906) 3 (44,001) 20,342  (23,659) 

4 (14,667) (1,247) 4 (44,001) 8,729  (35,272) 

5 14,667 1,139 5 44,001  (7,973) 36,028  

6 14,667 2,948 6 44,001  (20,636) 23,365  

7 (29,333) (5,075) 7 (87,999) 35,525  (52,474) 

8 (29,333) (3,511) 8 (87,999) 24,577  (63,422) 

9 29,333 3,003 9 87,999  (21,021) 66,978  

10 29,333 4,859 10 87,999  (34,013) 53,986  

11 (44,000) (7,330) 11 (132,000) 51,310  (80,690) 

12 (44,000) (5,871) 12 (132,000) 41,097  (90,903) 

13 44,000 4,753 13 132,000  (33,271) 98,729  

14 44,000 6,632 14 132,000  (46,424) 85,576  

15 (39,600) (6,556) 15 (118,800) 45,892  (72,908) 

16 39,600 4,020 16 118,800  (28,140) 90,660  
 
 (1.2) Inter-month Spread Charge  =  10,780 บาท  (ค านวณจาก 0.98 คู ่* 11,000 บาท  = 10,780) 
 จ านวณ Spread    =   0.98  
  ค านวณจาก Min  (Long Delta SET50 Index = 3,  Short Delta SET50 Index  
       = 7 * 0.70 * 0.2  ;  Delta = 0.7 และ Scaling ของ Options = 0.2 Futures)  

 (1.3) Delivery Month Charge    =   0 
 (1.4) Inter-commodity Spread Credit    =   0 
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ดงันัน้ Risk Part  =  [Scanning Risk]  +  [Inter-month Spread Charge]  +  [Delivery Month Charge] 

       –  [Inter-commodity Spread Credit] 
   Risk Part   =   98,729 +  10,780  +  0  –  0    =   109,509 
 

(2) Risk Margin พิจารณาจากคา่ที่มากกวา่ระหวา่ง Risk Part  กบั  Short Options Premium 
 

 Max (109,509 ,  short options จ านวน 7 สญัญา = 7 * 2,000)   =   109,509   
 

(3) Risk-based Margin Requirement  เทา่กบั  Risk Margin * Risk Multiplier  –  Net Options Premium 
 IMR  =  109,509  *  1.90  –  (-7 * 86.8 * 200)  =   329,587.10 ; Multiplier = 1.90 เทา่ 
 MMR  =  109,509  *  1.33  –  (-7 * 86.8 * 200)  =   267,166.97  ; Multiplier = 1.33 เทา่ 
 FMR =  109,509  *  0.57  –  (-7 * 86.8 * 200)  =     183,940.13  ; Multiplier = 0.57 เทา่  

 

(4) Risk-base Margin Requirement with Futures Position Only เท่ากบั Margin Multiplier for Futures Only * Risk 
Margin for Futures Only 
 IMR  =  3  *  44,000 * 1.00  =   132,000  ; Multiplier = 1.00 เทา่ 
 MMR  =  3  *  44,000 * 1.00  =   132,000  ; Multiplier = 1.00 เทา่ 

 

(5) Risk-base Margin Requirement without Long Options เท่ากบั  Risk Margin without Long Options * Margin 
Multiplier  –  Net Options Premium without Long Options 
 IMR  =  109,509  *  1.90  –  (-7 * 86.8 * 200)  =   329,587.10  ; Multiplier = 1.90 เทา่ 

 
(6) Risk-base Margin under TFEX Rule เท่ากบั  Risk Margin * Margin Multiplier under TFEX Rule  –  Net 
Options Premium 
 IMR  =  109,509  *  1.35  –  (-7 * 86.8 * 200)  =   269,357.15  ; Multiplier = 1.35 เทา่ 

 
(7) Margin Requirement   

IMR   = ถ้า (3) ไมส่งูกวา่ (4).ใช้ (4) ถ้าสงูกวา่ 
 ถ้า (3) ไมส่งูกวา่ (5) ใช้ (3)* 
 ถ้า (3) สงูกวา่ (5) ใช้ Max{ (5),(6) } 

 IMR  =  329,587.10* 
MMR = เทา่กบัคา่ที่มากกวา่ ระหวา่ง (3) กบั (4) 
 MMR  =  Max (267,166.97 , 132,000)    =    267,166.97 
FMR = เทา่กบั (3) 
 FMR =  183,940.13 
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ตัวอย่างที่ 2:   ลูกค้าสถาบัน  Long 3  KBANKH14  and  Short 4  SCBH14 
 

สมมตุิวา่ KBANKH14 = 166.5 บาท และ SCBH14 = 147.5 บาท  
 ให้อตัรา Inter-month Spread Credit :   1 KBANK :  1 SCB  ที่ระดบั  70% 
 

ค านวณ Margin Requirement ของ KBANK 
(1) Risk Part ค านวณคา่ความเสีย่ง จาก Scanning Risk + Inter-month Spread Charge + Delivery Month Charge  –   

Inter-commodity Spread Credit  
 (1.1) Scanning Risk    =   3  *  7,100   =   21,300 
 (1.2) Inter-month Spread Charge    =   0 
 (1.3) Delivery Month Charge  =   0 
 (1.4) Inter-commodity Spread Credit   =   3  *  7,100  *  70%   =   14,910 
 

 1 KBANK : 1 SCB   ดงันัน้  3 KBANK  จบัคูก่บั  3 SCB  ได้สว่นลดของ KBANK จ านวน 3 สญัญา  
 

 ดงันัน้ Risk Part  =  [Scanning Risk]  +  [Inter-month Spread Charge]  +  [Delivery Month Charge] 

       –  [Inter-commodity Spread Credit] 
 

 Risk Part         =   21,300  +   0   +   0   –   14,910   =   6,390  
 

(2) Risk Margin พิจารณาจากคา่ที่มากกวา่ระหวา่ง Risk Part กบั Short Options Premium 
 Risk Margin    =   Max (6,390 , 0)   =   6,390 
 

(3) Risk-based Margin Requirement เทา่กบั Risk Margin * Risk Multiplier – Net Options Premium 
 IMR  =  6,390  *  1.35  –  0   =   8,626.50 ; IMRM  =  1.35 เทา่ 
 MMR = 6,390  *  1.00  –  0   =   6,390 ; IMRM  =  1.00 เทา่ 

 

(4) Margin Requirement for KBANK 

 IMR  = 8,626.50 
 MMR  = 6,390 

 

ค านวณ Margin Requirement ของ SCB 
(1) Risk Part ค านวณคา่ความเสีย่ง จาก Scanning Risk + Inter-month Spread Charge + Delivery Month Charge  –   

Inter-commodity Spread Credit  
  (1.1) Scanning Risk    =   4 * 7,500   =   30,000 
 (1.2) Inter-month Spread Charge   =   0 
  (1.3) Delivery Month Charge   =   0 
 (1.4) Inter-commodity Spread Credit    =    3  *  7,500  *   70%   =   15,750 
 

 1 KBANK : 1 SCB   ดงันัน้  3 KBANK  จบัคูก่บั  3 SCB  ได้สว่นลดของ SCB จ านวน 3 สญัญา  โดยมี 
SCB 1 สญัญาที่ไมส่ามารถจบัคูไ่ด้ 
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 ดงันัน้ Risk Part  =  [Scanning Risk]  +  [Inter-month Spread Charge]  +  [Delivery Month Charge] 

       –  [Inter-commodity Spread Credit] 
 

 Risk Part   =   30,000   +  0  +  0  –  15,750   =  14,250  
 

(2) Risk Margin พิจารณาจากคา่ที่มากกวา่ระหวา่ง Risk Part กบั Short Options Premium 
 Risk Margin   =   Max (14,250 , 0)   =   14,250 

 (3) Risk-based Margin Requirement  เทา่กบั Risk Margin * Risk Multiplier - Net Options Premium 
 IMR  = 14,250  *  1.35  –  0   =   19,237.50 ; IMRM    = 1.35 เทา่ 
 MMR  =  14,250  *  1.00  –  0   =   14,250 ; MMRM  = 1.00 เทา่ 

 

(4) Margin Requirement for SCB 

 IMR  = 19,237.50 
  MMR  =  14,250 
 

สรุป Margin Requirement for Portfolio 

 IMR  =  8,626.50  +  19,237.50   =   27,864 
 MMR  = 6,390  +  14,250   =     20,640 

 
  

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

 

 


