ประกาศคณะกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินประกัน
******************************

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 (4) และ (16) แหงพระราชบัญญัติ
การซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48
และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ในประกาศฉบับนี้
“ตลาด” หมายความวา ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการตลาด” หมายความวา คณะกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตลาดประกาศแตงตั้ง
“สํานักหักบัญชี” หมายความวา สํานักหักบัญชีที่จัดตั้งขึ้นในตลาด
“สมาชิกตลาด” หมายความวา สมาชิกของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
“สมาชิกสํานักหักบัญชี” หมายความวา สมาชิกตลาดที่เปนสมาชิกสํานักหักบัญชี
ประเภทสามัญหรือประเภทวิสามัญ และสมาชิกสํานักหักบัญชีประเภทสมทบ ตามขอบังคับคณะ
กรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท คุณ
สมบัติ สิทธิและหนาที่ การลงโทษ และการพนจากการเปนสมาชิกสํานักหักบัญชี
“ขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา” (Contract Specifications) หมายความวา ขอกําหนด
ของสินคาเกษตรที่คณะกรรมการตลาดกําหนดใหมีการซื้อขายลวงหนาในตลาด โดยอยางนอยตอง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ชนิด คุณภาพ ปริมาณ รวมถึงระยะเวลาและสถานที่รับมอบ
และสงมอบสินคาเกษตรนั้น
“มูลคาอางอิง” (Reference Notional Value) หมายความวา มูลคาสินคาเกษตร
ตามขอกําหนดการซื้อขายลวงหนาที่ใชอางอิงเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดอัตราเงินประกัน
“บริการเกี่ยวกับการหักบัญชี” หมายความวา บริการเกี่ยวกับการวางเงินประกัน
การปรับฐานะบัญชีเงินประกัน การชําระราคา การชําระผลกําไรขาดทุน การโอนเงิน การลางฐานะ
การถือครอง การถอนเงินประกัน และการจัดการเกี่ยวกับเอกสารเพื่อการรับมอบและสงมอบ สิน
คาเกษตรรวมทั้งการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของ
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“เงินประกันขั้นต่ํา” (Maintenance Margin) หมายความวา เงินประกันที่คณะกรรมการ
ตลาดกําหนดใหตองดํารงรักษาไวสําหรับการซื้อหรือขายลวงหนาสินคาเกษตรแตละชนิดหรือ
ประเภท
“เงินประกันขั้นตน” (Initial Margin) หมายความวา เงินประกันที่คณะกรรมการตลาด
กําหนดใหตองวางไวหรือเรียกเก็บสําหรับการซื้อหรือขายลวงหนาสินคาเกษตรแตละชนิดหรือ
ประเภท
“เงินประกันระหวางวัน” (Intra-day Margin) หมายความวา เงินประกันที่ตลาด
กําหนดใหสมาชิกสํานักหักบัญชีตองวางไวกับสํานักหักบัญชี สําหรับการซื้อหรือขายลวงหนาสินคา
เกษตรแตละชนิดหรือประเภท ในกรณีที่สภาวะตลาดหรือราคาซื้อขายลวงหนาผันผวนมากผิดปกติ
ขอ 2. ใหกําหนดอัตราเงินประกันตอหนวยการซื้อขายเฉพาะการซื้อหรือการขายขอตก
ลงซื้อขายลวงหนาดานใดดานหนึ่ง (Outright Long or Short) ในสินคาเกษตรชนิดหรือประเภท ดัง
นี้
(1) กรณีขาวขาว 5%
(ก) สําหรับเดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ
1) เงินประกันขั้นต่ํา ตองไมต่ํากวารอยละ 3.25 ของมูลคาอางอิง
2) เงินประกันขั้นตน
ก) สําหรับบัญชีเพื่อประกันความเสี่ยงหรือบัญชีที่สมาชิกสํานักหักบัญชี
ใชบริการเกี่ยวกับการหักบัญชีกับสํานักหักบัญชี ตองไมต่ํากวาเงินประกันขั้นต่ําสําหรับเดือนที่
ยังไมครบกําหนดสงมอบ
ข) สําหรับบัญชีอื่นๆ ตองไมต่ํากวา 1.33 เทาของเงินประกันขั้นต่ํา
สําหรับเดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ เวนแตคณะกรรมการตลาดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาจะกําหนดเปนอยางอื่น
(ข) สําหรับเดือนที่ครบกําหนดสงมอบ
1) เงินประกันขั้นต่ํา ตองไมต่ํากวา 2.08 เทาของเงินประกันขั้นต่ําสําหรับ
เดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ
2) เงินประกันขั้นตน
ก) สําหรับบัญชีเพื่อประกันความเสี่ยงหรือบัญชีที่สมาชิกสํานักหักบัญชี
ใชบริการเกี่ยวกับการหักบัญชีกับสํานักหักบัญชี ตองไมต่ํากวาเงินประกันขั้นต่ําสําหรับเดือนที่ครบ
กําหนดสงมอบ
ข) สําหรับบัญชีอื่นๆ ตองไมต่ํากวา 1.33 เทาของเงินประกันขั้นต่ํา
สําหรั บ เดือ นที่ค รบกํา หนดส ง มอบ เว นแตคณะกรรมการตลาดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาจะกําหนดเปนอยางอื่น
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(2) กรณียางแผนรมควัน ชั้น 3
(ก) สําหรับเดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ
1) เงินประกันขั้นต่ํา ตองไมต่ํากวารอยละ 5 ของมูลคาอางอิง
2) เงินประกันขั้นตน
ก) สําหรับบัญชีเพื่อประกันความเสี่ยงหรือบัญชีที่สมาชิกสํานักหักบัญชี
ใชบริการเกี่ยวกับการหักบัญชีกับสํานักหักบัญชี ตองไมต่ํากวาเงินประกันขั้นต่ําสําหรับเดือนที่ยังไม
ครบกําหนดสงมอบ
ข) สําหรับบัญชีอื่นๆ ตองไมต่ํากวา 1.33 เทาของเงินประกันขั้นต่ํา
สําหรับเดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ เวนแตคณะกรรมการตลาดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาจะกําหนดเปนอยางอื่น
(ข) สําหรับเดือนที่ครบกําหนดสงมอบ
1) เงินประกันขั้นต่ํา ตองไมต่ํากวา 2.08 เทาของเงินประกันขั้นต่ําสําหรับ
เดือนที่ยังไมครบกําหนดสงมอบ
2) เงินประกันขั้นตน
ก) สําหรับบัญชีเพื่อประกันความเสี่ยงหรือบัญชีที่สมาชิกสํานักหัก
บัญชีใชบริการเกี่ยวกับการหักบัญชีกับสํานักหักบัญชี ตองไมต่ํากวาเงินประกันขั้นต่ําสําหรับเดือน
ที่ครบกําหนดสงมอบ
ข) สําหรับบัญชีอื่นๆ ตองไมต่ํากวา 1.33 เทาของเงินประกันขั้นต่ํา
สําหรับเดือนที่ครบกําหนดสงมอบ เวนแตคณะกรรมการตลาดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาจะกําหนดเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินประกันดังกลาวเสนอคณะกรรมการ
ตลาดเพื่อใหความเห็นชอบกอนตลาดประกาศใชบังคับ
ขอ 3. ใหคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดมูลคาอางอิงตามขอ 2 โดยมีแนวทาง
การคํานวณ ดังนี้
(1) กําหนดที่มาของขอมูลที่ใชในการคํานวณ
(2) ประมวลผลขอมูลตาม (1) โดยอาศัยหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(ก) คากลางของคาเฉลี่ยของขอมูลที่ใชในการคํานวณจาก 3 ชวงเวลาที่ผานมา
คือ ชวงเวลา 1 ป ชวงเวลา 6 เดือน และชวงเวลา 3 เดือน
(ข) คาสูงสุดของขอมูลที่ใชในการคํานวณในชวงเวลาที่ผานมา หรือในชวงเวลาที่
คาดการณในอนาคต แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยการกําหนดชวงเวลาใหคํานึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวะของตลาด
(ค) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดกําหนด
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ขอ 4. การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินประกันตองไมต่ํากวาอัตราที่กําหนด
ในขอ 2 และใหตลาดประกาศโดยเปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งแจงสมาชิกตลาด สมาชิกสํานัก
หักบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบไมนอยกวา 3 วันทําการกอนประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
ขอ 5. ในกรณีที่สภาวะตลาดหรือราคาซื้อขายลวงหนาเกิดความผันผวนมากผิดปกติ
หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาสภาวะตลาดหรือราคาซื้อขายลวงหนาอาจเกิดความผันผวนมากผิดปกติ
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบชําระราคาและรับมอบสงมอบ ใหตลาดกําหนดอัตรา
เงินประกันระหวางวันใหเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแจงอัตราเงินประกันดัง
กลาวเปนลายลักษณอักษร หรือโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสไปยังสมาชิกตลาด สมาชิกสํานัก
หักบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา และหนวยงานที่เกี่ยว
ของทราบโดยไมชักชา
การกําหนดอัตราตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะอนุกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตลาด
ขอ 6. อัตราเงินประกันตามขอ 2 และขอ 5 ใหกําหนดเปนจํานวนเงินบาทและเปน
จํานวนเต็มในหลักรอย
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547
(ลงนาม) สุวรรณ วลัยเสถียร

(นายสุวรรณ วลัยเสถียร)
ประธานกรรมการ
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย

