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เครดิตบาลานซ์  

Credit Balance เป็นรูปแบบการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ประเภทหนึ่ง ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงิน

เพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือต้องการยมืหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอรต์ ก่อนท่ีจะซื้อหรือขายชอร์ต ลูกค้าจะต้องสร้างอ านาจซื้อ 
(Purchasing Power) ก่อน โดยน าเงินมาวางหรือน าหุ้นมาจ าน า และในทุกๆวัน บริษัทฯจะท าการปรับมูลค่าตามราคา
ตลาด (Mark to Market) ซึ่งท าให้อ านาจซื้อเปล่ียนแปลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปล่ียนแปลงไป 
 

การซ้ือขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์ 

การซื้อขายหลักทรัพย์ 

1.  ลูกค้าที่เปดิบัญชี Credit Balance จะต้องมีบัญชเีงินสด เพื่อประเมินวงเงินอนุมัติ ส าหรับบัญชี Credit Balance 

2.  ส าหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซือ้ขายในบัญชี Margin บริษัทฯจะทบทวนรายชื่อ และอัตรามาร์จิน้เริ่มต้น (Initial Margin) 
ของแต่ละหลักทรัพยเ์ป็นประจ าอย่างน้อยเดอืนละครั้งและจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัท 

3.  อัตรามาร์จิ้นเริม่ต้น (Initial Margin) จะแสดงสัดสว่นอ านาจในการซื้อหลักทรัพยใ์นบัญชี เช่น หลักทรัพย์ที่มี Initial Margin 
70% หมายถงึลูกคา้ต้องมีทรัพยสิ์นส่วนเกินคงเหลือ 70% จึงสามารถซื้อได้ 100% 

4.  ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องสร้างอ านาจซื้อก่อน โดยการน าเงินมาวางหรือน าหุ้นมาจ าน า ซึ่งหุ้น ท่ีน ามาจ าน านั้นต้อง
เป็นหุ้นที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชมีาร์จิ้นได้ และต้องเป็นหุ้นที่มี Initial Margin 50% 

5.  บริษัทจะท าการ Mark to Market ทุกวันซึ่งจะท าให้อ านาจซื้อเปล่ียนแปลงตามมูลคา่หุ้นที่เปล่ียนแปลง 

6.  ในกรณีท่ีลูกคา้ซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯจะหักค่าซื้อจากเงินส่วนของลูกค้าก่อน หากไม่พอคา่ซื้อ ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นเงินกู้ 
โดยลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกูใ้นอัตราที่บริษัทฯก าหนด 

7.  ในกรณีท่ีลูกคา้ขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะน าเงินค่าขายไปหักจากยอดเงินกู้ที่ลูกคา้มกี่อน ส่วนท่ีเหลือถึงจะเป็นเงินในส่วน
ของลูกคา้ฝากไวก้ับบริษัทฯโดยเงินท่ีส่วนน้ีลูกคา้จะได้รับดอกเบีย้เงินฝากในอตัรา ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

 

การเรียกหลักประกันเพิ่ม 
ณ ส้ินวันท าการใดๆ หากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity) ตามราคาตลาดมีมูลคา่ลดลงต่ ากว่า มูลค่าสินทรัพย์ที่
ต้องด ารงไว้ (Call Margin) บริษัทจะเรียกให้ลูกคา้น าหลักประกันมาวางเพิ่มในจ านวนที่ท าให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
ลูกค้า (Equity) มีมูลค่าไมต่่ ากวา่มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องด ารงไว้ (Call Margin)  
 

หากลูกคา้ไม่วางหลักประกันตามจ านวนท่ีแจง้ ภายใน 5 วันท าการนับจากวันท่ีบริษัทแจ้งให้ลูกคา้ทราบ บริษัทอาจบังคับ
ขายหรือบังคับซื้อหลักทรัพยใ์นบัญชีของลูกค้าในวันท าการถัดจากวันท่ีครบก าหนดการวางหลักประกัน เพื่อให้มูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity) มีมูลค่าไม่ต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินท่ีต้องด ารงไว้ 
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การบังคับช าระหนี้ 
ณ ส้ินวันท าการใดๆ หากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity) ตามราคาตลาดมีมูลคา่ลดลงต่ ากว่า มูลค่าทรัพย์สินขั้นต่ า 
(Force Margin) บริษัทจะบังคับขายหรือบังคับซื้อหลักทรัพยใ์นบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity) 
มีมูลค่าไมต่่ ากวา่มูลคา่ทรัพย์สินท่ีต้องด ารงไว้ (Call Margin) ภายในวันท าการถัดไป 
 

การถอนเงิน 
การขอเบกิเงินสดออกจากบัญชี ลูกค้าต้องแจง้ให้บรษิัททราบล่วงหน้าก่อน 1 วันท าการ และลูกค้าสามารถ ถอนเงินออกจาก
บัญชีได้ไม่เกินสินทรัพย์ส่วนเกินของลูกคา้ (Excess Equity) ในกรณีที่สินทรัพย์ส่วนเกิน (Excess Equity) เกิดจากสินทรัพย์ที่
น ามาจ าน า บริษัทจะให้ลูกคา้ถอนจ าน าออกก่อน  
 

การค านวณมาร์จิ้น 
1. ทรัพย์สินของลูกค้า (Assets) 

 Assets = Cash Balance + มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ (LMV) + Collateral 
 

2. หน้ีสิน (Liabilities) 

 Liabilities = Loan + มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ต (SMV) 
 

3. ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้า (Equity) 

 Equity = Assets - Liabilities 
 

4. มูลค่าหลักประกันท่ีต้องการ (Margin Requirement : MR) 

 MR = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชทีั้งหมด * Initial Margin % 
 

5. ทรัพย์สินส่วนเกิน (Excess Equity : EE) 

 EE = Equity - MR 
 

6. อ านาจซื้อ (Purchasing Power : PP) 

 PP = EE/ Initial Margin 
 

7. มูลค่าหลักประกันท่ีต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement/Call Margin) 

 มูลค่าหลักประกันท่ีต้องด ารงไว้ = มูลค่าหลักทรัพยใ์นบัญชีทัง้หมด * อัตรา Call Margin 
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8. มูลค่าหลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement/Force Margin) 

 มูลค่าหลักประกันขั้นต่ า = มูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีทัง้หมด * อัตรา Force Margin 
 

 

การฝากหลักทรัพย์เพื่อขายในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 

1. มูลค่าของหลักทรัพย์ฝากเพื่อขายไม่น ามาค านวณอ านาจซื้อ (PP) 

2. ค่าขายของหลักทรพัย์ฝากเพื่อขายสามารถน ามาค านวณอ านาจซื้อ (PP) ได้ 
3. การถอนเงินคา่ขายที่เกิดจากหลักทรัพย์ฝากเพื่อขาย ต้องรอ Due (T+3) 
4. ลูกหุ้น(XR) ของหลักทรัพยฝ์ากเพื่อขาย บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือเป็นหลักประกัน 

ในบัญช ีCredit Balance 
 
 


