
คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานบัญชีมารจ้ิน 
 

 การจัดทํารายละเอียดขอ 1  ถึง ขอ 5 ใหใชคํานิยามและสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
 

คํานิยามและสูตรการคํานวณ 
 

รายการ ความหมาย/การคํานวณ 

1. เงินของลูกคา  (cash balance) จํานวนเงินของลูกคาที่วางไวในบัญชีมารจิ้นที่คงเหลืออยู  
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

2. หลักประกัน :  
    2.1 ประเภทหลักทรัพย   
          (long market value = LMV) 

มูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ลูกคาซ้ือและวางเปนประกัน 
การชําระหนี้ และหลักทรัพยที่ลูกคานํามาวางเปนประกันเพิ่ม 

    2.2 ประเภทอื่น ๆ มูลคาทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักทรัพยที่ลูกคาวางเปนประกันการ 
กูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย เชน พันธบัตร หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงิน  
บัตรเงินฝาก  Letter of Credit และ  Letter of Guarantee เปนตน 

3. เงินใหกูยืมคงคาง (margin loan) จํานวนเงินที่ลูกคากูยืมจากบริษัทหลักทรัพยเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
4. มูลคาหลักทรัพยใหยืม  
    (short market value = SMV) 

มูลคาตลาดของหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพยใหลูกคายืม 
เพื่อสงมอบการขายชอรต 

5. ทรัพยสินสุทธิของลูกคาทั้งหมดใน 
   บัญชีมารจิ้น  (equity) 

(cash balance + หลักประกัน) - (margin + SMV) 

6. margin requirement ผลรวมของ (มูลคาหลักประกันหรือหลักทรัพยที่ลูกคายืม 
แตละรายการ   x อัตรามารจิ้นเริ่มตนของหลักประกันหรือ 
หลักทรัพยที่ลูกคายืมรายการนั้น) 
ในกรณีที่หลักประกันเปนทรัพยสินอื่นที่ไมใชหลักทรัพย 
จดทะเบียนหรือหุนที่ซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย   
ใหกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตน = 100% 

7. ทรัพยสินสวนเกิน (excess equity) equity - margin requirement 
8. free credit balance cash balance – 105%(ยอดรวม SMV) 

จํานวนเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท – 105%ของมูลคาตลาดของ 
หลักทรัพยที่ยืมเพื่อการขายชอรตสําหรับลูกคาแตละราย 
เฉพาะกรณีที่จํานวนที่คํานวณไดมีคาเปนบวก 

9. credit line วงเงินรวมสูงสุดที่บริษัทอนุมัติใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
หลักทรัพย  และยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต 
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คําอธิบายขอ 1     
ยอดเงินของลูกคา (cash balance) :  ใหแสดงผลรวมเงินของลูกคาทุกราย  และจํานวนลูกคาที่มี 
     ยอดเงินคงคางเหลืออยูที่บริษัท 
ยอดรวมมูลคาหลักทรัพยท่ีเปนประกัน  :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักทรัพยที่เปนประกันของลูกคาทุกราย 
ยอดรวมมูลคาหลักประกันอ่ืน :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักประกันประเภทอื่นที่มิใชประเภท 

   หลักทรัพยของลูกคาทุกราย 
ยอดเงินใหกูยืมคงคาง (margin loan) :  ใหแสดงผลรวมเงินใหกูยืมคงคางของลูกคาทุกราย  และจํานวน 

   ลูกคาที่มียอดหนี้คงคาง 
ยอดรวมมูลคาหลักทรัพยใหยืม               :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักทรัพยใหยืมคงคางของลูกคาทุกราย  และ  

   จํานวนลูกคาที่มีการยืมหลักทรัพยเพื่อสงมอบการขายชอรตที่คงคางอยู 
ยอดรวม free credit balance  :  ใหแสดงผลรวม free credit balance ของลูกคาทุกรายที่คํานวณผลลัพธ    

     ไดคาเปนบวก และจํานวนลูกคาที่มียอด  free credit balance 
ยอดรวม credit line ท้ังหมด  :  ใหแสดงผลรวม credit line ของลูกคาทุกราย และจํานวนลูกคาทั้งหมด  
ยอดรวมทรัพยสินสวนเกิน  :   ผลรวมทรัพยสินสวนเกินของลูกคาทุกราย และจํานวนลูกคา 
(excess equity)       ที่มียอดทรัพยสินสวนเกิน  

 
คําอธิบายขอ 2 

ใหแสดงรายละเอียดการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย  และการใหยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรต  
โดยแยกตามระดับ maintenance margin  ดังนี้ 
 

 ระดับ maintenance margin ( M.M.) ความหมาย 
1. Call margin  (เรียกหลักประกันเพิ่ม) equity  <  call margin แต  >  force sale/buy 
 การคํานวณ : call margin (LMV x อัตรา call margin ดานการยืมเงิน) +  

(SMV x อัตรา call margin ดานการยืมหลักทรัพย) 
                      จํานวนเงินที่ตองเรียกเพิ่ม call margin - equity  
2. Force sale/buy  (บังคับขาย/ซ้ือหลักทรัพย) equity <  call margin และ <  force sale/buy และ > 0 
 การคํานวณ : force sale/buy (LMV x อัตรา force sale ดานการยืมเงิน) +  

(SMV x อัตรา force buy ดานการยืมหลักทรัพย) 
                      จํานวนเงินที่ตองบังคับชําระหนี้ force sale/buy - equity  
3. Equity < 0 ทรัพยสินสุทธิของลูกคาทั้งหมดในบัญชีมารจิ้นที่   

มีมูลคานอยกวา หรือเทากับ 0 
 การคํานวณ : จํานวนเงินที่ตองบังคับชําระหนี้ equity 
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หมายเหตุ   อัตรา call margin และอัตรา force sale/buy ใหเปนไปตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กําหนด  ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยอาจทําสัญญากับลูกคากําหนดอัตรา call margin หรืออัตรา force sale/buy สูงกวา 
อัตราที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดก็ได 
 
จํานวนราย    :  ใหแสดงจํานวนลูกคาที่เขาเกณฑ maintenance margin ( M.M.) 
ยอดเงินใหกูยืมคงคาง (margin loan) :  ใหแสดงผลรวมเงินใหกูยืมคงคางของลูกคาทุกราย  
มูลคาหลักทรัพยใหยืม  :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักทรัพยใหยืมคงคางของลูกคาทุกราย   
มูลคาหลักประกัน 
         - cash balance  :  ใหแสดงผลรวมเงินของลูกคาทุกราย   
         - หลักทรัพย   :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักทรัพยที่เปนประกันของลูกคาทุกราย 

 - อ่ืนๆ  :  ใหแสดงผลรวมมูลคาหลักประกันอื่นที่มิใชหลักทรัพยของลูกคาทุกราย 
จํานวนเงินท่ีตองเรียกเพิ่ม หรือ  :  ใหแสดงผลรวมจํานวนเงินที่ตองเรียกเพิ่ม  หรือบังคับชําระหนี้ 
บังคับชําระหนี้               ของลูกคาทุกราย 
 

หมายเหตุ   ใหแสดงผลรวมตางๆตามเกณฑ maintenance margin 
 

คําอธิบายขอ 3 
เลขประจําตัว : ใหแสดงเลขประจําตัว  ตามประเภทของลูกคา  ดังนี้ 

  ประเภทลูกคา               ID            ตัวอยาง 
ก. บุคคลธรรมดา 

-  ไทย  เลขประจําตัวประชาชน      123456789123 
   ตามที่ปรากฏในบัตร 
   ประชาชนหรือทะเบียนบาน 
 -  ตางประเทศ เลขที่หนังสือเดินทาง      A12345 

  ข.  นิติบุคคล     เลขทะเบียนที่จดทะเบียน      1234/2539  
      กับกรมทะเบียนการคา          หรือ บมจ. 123 
      กระทรวงพาณิชย 

คํานําหนา : ใหแสดงคํานําหนาชื่อลูกคา  เชน  นาย,  นางสาว, ม.ร.ว.,   
     Mr.,  Ms.,  บริษัท  เปนตน 
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           ชื่อ – สกุล   :  ใหแสดงรายชื่อของลูกคาท่ีมียอด credit line ตั้งแต 10  ลานบาท 

   ขึ้นไปหรือ 20 อันดับแรกของบริษัท (แลวแตกรณีใดจะมีจํานวน 
รายชื่อมากกวา)  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยตามผลรวมของ 
ยอดเงินใหกูยืมคงคางและมูลคาหลักทรัพยใหยืมคงคาง ในกรณีท่ีลูกคา 
มีผลรวมของยอดเงินใหกูยืมคงคางและมูลคาหลักทรัพยใหยืมคงคาง 
เทากัน  ใหเรียงลําดับจากมากไปนอยตามยอด credit line 

     ทั้งนี้  ใหแสดงชื่อ – สกุลของลูกคาตามประเภทของลูกคา  ดังนี้ 
    ประเภทลูกคา                     ช่ือสกุล 
    ก.  บุคคลธรรมดา 
        -  ไทย  ตามที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน 
     หรือทะเบียนบาน  โดยใหเวนวรรค 1 ชอง 
     ระหวางชื่อและนามสกุล 
         -  ตางประเทศ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง 
       ข.  นิติบุคคล  ตามที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา 
     กระทรวงพาณิชย 
credit line :  ใหแสดงยอด credit line ของลูกคาแตละราย 
ยอดเงินใหกูยืมคงคาง  : ใหแสดงยอดเงินใหกูยืมคงคางของลูกคาแตละราย 
(margin loan) 
หลักทรัพยใหยืม 
          -ชื่อ           : ใหแสดงชื่อยอหลักทรัพยที่ใหยืมทั้งหมด   โดยเรียงลําดับตามจํานวนเงิน 
   จากมากไปนอย 
         -จํานวนหนวย :  ใหแสดงผลรวมจํานวนหนวยของหลักทรัพยที่ใหยืมแตละหลักทรัพย 
         -จํานวนเงิน :  ใหแสดงผลรวมมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยที่ใหยืมแตละ 
   หลักทรัพย 
หลักประกันท่ีเปนหลักทรัพย  
          -ชื่อ           : ใหแสดงชื่อยอหลักทรัพยทั้งหมดที่ลูกคาวางเปนประกัน   
    โดยเรียงลําดับตามจํานวนเงินจากมากไปนอย 
         -จํานวนหนวย :   ใหแสดงผลรวมจํานวนหนวยของหลักทรัพยที่ลูกคาวางเปนประกัน 
    แตละหลักทรัพย 
         -จํานวนเงิน :   ใหแสดงผลรวมมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยที่ลูกคา 
   วางเปนประกันแตละหลักทรัพย 
หลักประกันอ่ืน ๆ : ใหแสดงยอดรวมมูลคาหลักประกันอื่น ๆ ของลูกคา 
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cash balance : ใหแสดงยอดเงินของลูกคาแตละราย 
equity : ใหแสดงยอดทรัพยสินสุทธิของลูกคาแตละรายที่มีอยูทั้งหมดใน 
      บัญชีมารจิ้น 
 
คําอธิบายขอ 4 
ชื่อหลักทรัพย   : ใหแสดงชื่อยอหลักทรัพยทั้งหมดที่เปนประกันการชําระหนี้ใน 

   บัญชีมารจิ้น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยตามอัตราสวนรอยละของ 
   จํานวนหนวยที่วางเปนประกันในบัญชีมารจิ้นของลูกคาตอจํานวนหนวย  
   ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพยนั้น 

จํานวนหลักทรัพยท่ีวางเปน :  ใหแสดงผลรวมจํานวนหนวยของแตละหลักทรัพยที่ลูกคาทุกราย 
ประกันในบัญชีมารจ้ิน            วางเปนประกันในบัญชีมารจ้ิน 
ของลูกคา  (1) 
จํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนาย :  ใหแสดงจํานวนหนวยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละหลักทรัพย 
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทท่ี    ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยนั้น 
ออกหลักทรัพยนั้น  (2)              
 % (1) /(2)   :  ใหแสดงผลลัพธการคํานวณเทียบรายการใน (1) ใหเปนอัตราสวน 

   รอยละของรายการใน (2)  
 
คําอธิบายขอ 5    

 

ใหแสดงรายละเอียดลูกหนี้ที่มีปญหา (problem loans) ทั้งบัญชี cash และ margin  เชน  ลูกหนี้ 
ส่ังซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
ที่ขอผอนชําระ หรือ ประนอมหนี้ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ  โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
 

5.1 มูลหนี้รวม              :  ใหแสดงยอดรวมมูลหนี้รวมทุกประเภทที่คางชําระ เชน มูลหนี้คาซ้ือ 
    หลักทรัพย  ดอกเบี้ยคางชําระ ผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย      
    เปนตน 

5.2 จํานวนราย             :  ใหแสดงจํานวนลูกหนี้ที่มีมูลหนี้คงคางตาม 5.1 
5.3 หลักประกันรวม     :  ใหแสดงมูลคาหลักประกันทุกประเภทของลูกหนี้ที่นํามาวางเปนประกัน 

     เพื่อการชําระหนี้ 
5.4 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    :  ใหแสดงจํานวนที่กันไวเพื่อหักจากลูกหนี้ที่มีปญหาที่คาดวาจะ 

     เรียกเก็บไมได 
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           5.5 รายละเอียดลูกหนี้ท่ีมี              :  ใหแสดงรายละเอียดลูกหนี้ที่มีปญหาแตละราย  ที่มียอดหนี้คงคาง 
                 ยอดหนี้คงคางตั้งแต                    ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 

         10 ลานบาทขึ้นไป 
          เลขประจําตัว     :  ใหใชคําอธิบาย ขอ 3 
          คํานําหนา                
          ชื่อ – สกุล   :  ใหแสดงรายชื่อของลูกหนี้ที่มียอดหนี้คงคางตั้งแต 10  ลานบาทขึ้นไป 
                   โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยตามยอดหนี้คงคาง  ท้ังนี้  การแสดง  

        ชื่อ – สกุลใหใชคําอธิบาย ขอ 3 
        ยอดหนี้คงคาง  :  ใหแสดงมูลหนี้คงคางของลูกหนี้แตละราย 

ประเภทหลักประกัน  :  ใหแสดงประเภทของหลักประกันและมูลคาหลักประกันตามนัยของ 
มูลคาหลักประกัน      ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 

    การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย 
        สถานะของลูกหนี้  :  ใหแสดงสถานะของลูกหนี้  เชน  กําลังฟองรองลูกหนี้  ระหวางดําเนินคดี 

                                         หรือลูกหนี้ผอนชําระ  เปนตน 


