
คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานการทําธุรกรรม (Activities Report) 
 

คําอธิบาย ขอ 1 รายละเอียดลูกคา      
(1) รายละเอียดการใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
ใหรายงานรายละเอียดยอดรวมเกีย่วกับการทําธุรกรรมการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย ดังตอไปนี ้

รายการ ความหมาย 
ยอดรวมมูลคาหลักทรัพยท่ีเปนประกัน   แสดงผลรวมมูลคาหลักทรัพยที่เปนประกันของลูกคา 

ทุกราย และจํานวนลูกคาที่มหีลักทรัพยที่เปนประกัน 
ยอดรวมมูลคาหลักประกันอื่น แสดงผลรวมูลคาหลักประกนัประเภทอื่นที่มิใช 

ประเภทหลักทรัพยของลูกคาทุกราย และจํานวน 
ลูกคาที่มีหลักประกันอื่น 

ยอดเงินใหกูยืมคงคาง (margin loan) แสดงผลรวมยอดเงินใหกูยืมคงคางของลูกคาทุกราย   
และจํานวนลูกคาที่มียอดหนีค้งคาง  

ยอดรวม credit line ท้ังหมด   แสดงผลรวม credit line ของลูกคาทุกราย และจํานวน 
ลูกคาที่มี credit line 

ยอดรวมทรัพยสินสวนเกิน   แสดงผลรวมทรัพยสินสวนเกินของลูกคาทุกราย และ
จํานวนลูกคาที่มียอดทรัพยสินสวนเกิน 

 
(2) การดํารงหลักประกันของบัญชีมารจ้ิน และบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาประจําเดอืน  

ใหรายงานรายละเอียดการดํารงหลักประกนัของการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย และการใหยืม
หลักทรัพยเพือ่การขายชอรต ในบัญชีมารจิ้น รวมทั้งการดํารงหลักประกันของบัญชสัีญญาซื้อขายลวงหนา  
แบงตาม call margin (การเรียกหลักประกนัเพิ่ม) หรือ force sale/buy (การบังคับชําระหนี)้ ที่เกิดขึน้ทุกรายการ
ในเดือนนั้นๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

คอลัมน ความหมาย 
จํานวนราย แสดงจํานวนรายลูกคาที่ถูกเรียกใหวางหลักประกนัเพิ่ม

หรือถูกบังคับชําระหนีใ้นเดอืนนั้นๆ โดยไมตองนับซ้ํา 
จํานวนเงินท่ีตองเรียกเพิ่มหรือบังคับชําระหนี้ แสดงยอดรวมจํานวนเงินที่ตองเรียกเพิ่มหรือบังคับชําระ

หนี้ในเดือนนัน้ๆ ทุกรายการ สําหรับมูลคาของการ call 
แตละครั้งใหใชมูลคาลาสุดที่เกิดขึ้นจนรายการ call ดัง 
กลาวพนสภาพการ call   

มูลคาสวนท่ีไมคุมหนี้จากการบังคับชําระหนี้ แสดงยอดรวมจํานวนเงินที่ไมคุมหนี้จากการบังคับ
ชําระหนีใ้นเดอืนนั้นๆ ทุกรายการ โดยใหหักยอดที่



ลูกคามีการชําระหนี้เพิ่มเติมเขามาในชวงเวลาที่มีการ
เรียกชําระหนีด้วย  

หมายเหตุ  คํานวณมูลคาจากราคาตลาดของหลักทรัพย*   

 
(3) รายละเอียดลูกคามารจ้ิน 

ใหรายงานรายชื่อของลูกคาที่มียอดเงินใหกูยืมคงคาง 20 อันดับแรก หรือมียอดกูยืมคงคางคิด
เปน 10% ของสวนของผูถือหุนของบริษัทที่รายงานแบบรายงานรายเดอืนหรือราย 6 เดือนงวดลาสุด 
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ ความหมาย 
เลขประจําตัว   แสดงเลขประจําตัว  ตามประเภทของลูกคา  ดังนี ้ 

  ประเภทลูกคา               ID                                                    ตัวอยาง  
ก. บุคคลธรรมดา   -  ไทย  เลขประจําตัวประชาชน                      123456789123  
                                   ตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน  
                               -  ตางประเทศ เลขที่หนังสือเดินทาง              A12345  
ข.  นิติบุคคล             เลขทะเบียนที่จดทะเบียน                           1234/2539  หรือ บมจ. 123 
                                 กับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

คํานําหนา แสดงคํานําหนาชื่อลูกคา  เชน  นาย,  นางสาว, ม.ร.ว., Mr.,  Ms.,  บริษัท  เปนตน 
ชื่อ – สกุล แสดงชื่อ – สกุลของลูกคาตามประเภทของลูกคา  ดังนี้  

    ประเภทลูกคา                                      ช่ือสกุล  
    ก.  บุคคลธรรมดา         -  ไทย  ตามที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชนหรือทะเบียนบาน  
                                             โดยใหเวนวรรค 1 ชองระหวางชื่อและนามสกุล  
                                          -  ตางประเทศ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง  
     ข.  นิติบุคคล                 ตามที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 

credit line แสดงยอด credit line ของลูกคาแตละราย 
ยอดเงินใหกูยืมคง 
คาง (margin loan) 

แสดงยอดเงินใหกูยืมคงคางของลูกคาแตละราย  
 

หลักทรัพยใหยืม  
     -ชื่อ       
    -จํานวนหนวย 
    -จํานวนเงนิ      

 
แสดงชื่อยอหลักทรัพยที่ใหยืมทั้งหมดโดยเรียงลําดับตามจํานวนเงินจากมากไปนอย 

แสดงผลรวมจาํนวนหนวยของหลักทรัพยที่ใหยืมแตละหลักทรัพย  
แสดงผลรวมมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยที่ใหยืมแตละหลักทรัพย  

หลักประกันท่ีเปน 
หลักทรัพย 
     -ชื่อ        
   

 
 
แสดงชื่อยอหลักทรัพยทั้งหมดที่ลูกคาวางเปนประกนัโดยเรียงลําดับตามจํานวนเงิน 
จากมากไปนอย  



    -จํานวนหนวย   
    -จํานวนเงนิ 

แสดงผลรวมจาํนวนหนวยของหลักทรัพยที่ลูกคาวางเปนประกันแตละหลักทรัพย  
แสดงผลรวมมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยที่ลูกคาวางเปนประกันแตละ 
หลักทรัพย 

หลักประกันอื่น ๆ แสดงยอดรวมมูลคาหลักประกันอืน่ ๆ ของลูกคา 
cash balance แสดงยอดเงินของลูกคาแตละราย 
equity แสดงยอดทรพัยสินสุทธิของลูกคาแตละรายที่มีอยูทั้งหมดในบัญชีมารจิ้น 
 
(4) รายละเอียดหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีเปนหลักประกันในบัญชีมารจ้ิน   

ใหรายงานมูลคาของหลักทรัพยจดทะเบยีนที่ใชเปนหลักประกนัในบญัชีมารจิ้นทุกรายการ 
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยตามสัดสวนมูลคาของหลักประกนันั้นเทียบมูลคาหลักประกนัรวม โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

รายการ ความหมาย 
ชื่อหลักทรัพย 
จดทะเบียน (a) 

แสดงชื่อยอหลักทรัพยจดทะเบียน แตไมรวมถึงหลักทรพัยประเภทใบสําคัญแสดง 
สิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู  ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ   
ออปชัน  และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่ม ี
หลักทรัพยอางอิงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทีใ่ชเปนประกนัการชําระหนี ้
ในบัญชีมารจิน้   

มูลคาตามราคาตลาด (b) แสดงจํานวนหลักทรัพยที่เปนประกัน x ราคาตลาด* ณ ส้ินเดือนของหลักทรัพยนั้น  
 

%มูลคาหลักประกันรวม 
(C) 

แสดงสัดสวนมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยนัน้ (b) เทียบกับผลรวมของมูลคา 
ตามราคาตลาดของหลักทรพัยทุกตวัที่รายงานใน (b)  

%มูลคาหุนเรียกชําระแลว 
ของหลักประกันนั้น (d) 

แสดงสัดสวนมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยนัน้ (b) เทียบกับมูลคาตามราคา 
ตลาดของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวของหลักทรัพยนั้น  
(ใชจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวคูณดวยราคาตลาด* ณ สิ้นเดือน) 

มูลคาหลักทรัพยใน 
พอรตลงทุนของบริษัท (e) 

แสดงมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยนั้นในพอรตลงทุนของบริษัท (Proprietary 
Port) ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพยผาน private fund ของบริษัทดวย 

%มูลคาในพอรตเทียบกับ
มูลคาท้ังหมดของพอรต 
(f) 

แสดงสัดสวนมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยนัน้ในพอรตลงทุนของบริษัท (e)  
เทียบกับมูลคาทั้งหมดของเงนิลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ในพอรตลงทนุและ private fund  ของบริษัท โดยไมนับเงินลงทุนในสวนที่บริษัท 
มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนของบริษัทเอง เชน เงนิลงทุนในหลักทรัพยใน 
การทําหนาที่ Market Maker หรือการสราง ETF  และ เงนิลงทุนในบัญชี Error Port 
 เปนตน 

 



คําอธิบาย ขอ 2 ขอมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาด      
(1) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ใหรายงานยอดรวมปริมาณการซื้อขายสัญญาฯ ทุกประเภทนับตามจาํนวนสัญญา แยกตามประเภท
สินคาอางอิง และจํานวนลูกคาที่ทําการซื้อขายในตลาดอนุพันธ (TFEX)  รวมถึงยอดรวมปริมาณการ
ซ้ือขายสัญญาฯ และจํานวนลูกคาที่ทําการซื้อขายในตลาดอื่น ไดแก ศนูยซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 
เปนตน โดยจําแนกรายละเอยีดตามประเภทบัญชี ดังนี ้

รายการ ความหมาย 
บัญชีเพื่อบริษัท ประกอบดวยบัญชีเพื่อการลงทุน บัญชีเพื่อการเปน market maker และบัญชีเพื่อการ

ซ้ือขายผิดพลาด  
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม 

บัญชีของลูกคาที่เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 

บัญชีบริษัทหลักทรัพย 
อ่ืน (sub broker) 

บัญชีของลูกคาที่เปนบริษัทหลักทรัพยอ่ืนที่มีการสั่งซื้อขายผานบริษทั (ถามี ให 
รายงานแยกตามแตละบริษัทหลักทรัพย) 

บัญชีลูกคาตางประเทศ บัญชีของลูกคาที่เปนชาวตางประเทศซึ่งถือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และชาว
ตางประเทศทีม่ีถ่ินที่อยูหรือประกอบธุรกจิในตางประเทศ  ทั้งนี้ไมรวมถึงคนที่ถือ 
ใบตางดาวซึ่งมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย สําหรับบัญชีลูกคานิติบุคคลตางประเทศ  
ใหหมายรวมถงึ บริษัทตางประเทศที่ทําหนาที่เปนตัวแทนหรือผูคาสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใหลูกคาดวย 

บัญชีลูกคาในประเทศ บัญชีของลูกคาในประเทศ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ โดยบัญชีลูกคานิติบุคคลในประเทศ ใหแยกเปน สถาบันการเงิน บริษัท
ประกัน และอื่น ๆ  ซ่ึงสถาบันการเงินในที่นี้  หมายถึง สถาบันการเงินตาม
กฏหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารแหง
ประเทศไทย   ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บริษัทเงินทุน   บริษัทหลักทรัพย 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย เปนตน  
สําหรับบริษัทประกัน ใหหมายถึงบริษัทประกันทุกประเภท   สําหรับอื่นๆ 
หมายถึงนิติบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 ประเภทแรก 

 
(2) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาในประเทศ 
ใหรายงานยอดรวมปริมาณการซื้อ ปริมาณการขาย  ปริมาณรวม ของสัญญาฯ ทุกประเภทนับตาม
จํานวนสัญญา ในตลาดอนุพันธ (TFEX) ทั้งลูกคากรุงเทพมหานคร และลูกคาตางจังหวัด โดยแยกตาม
สถานที่ที่ลูกคาสงคําสั่งซื้อขาย ดังนี้ 



 
รายการ ความหมาย 

สั่งซื้อขายผานสํานักงานใหญ ลูกคาสงคําสั่งซื้อขายผานสํานักงานใหญของบริษัท  
สั่งซื้อขายผานสาขา 
หรือสํานักงานตัวแทน 

ลูกคาสงคําสั่งซื้อขายผานสาขา หรือ สํานักงานตัวแทนโดยใหระบุรหสัสาขา 
รหัสอําเภอ และรหัสจังหวดัดวย  

 
 

คําอธิบาย ขอ 3 ขอมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด      
(1) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามตัวแปรอางองิ
และประเภทสัญญา 
ใหรายงานยอดรวมโดยใชมลูคาตามสัญญา (notional amount) ตอสัญญาที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ตามแต
ละประเภทสญัญาฯ  ที่ซ้ือขายนอกตลาด  ไดแก Forward  Swaps  Long options  Written options  และ
อ่ืนๆ (ใหระบุ)  แยกตามสินคา(ตัวแปร)อางอิง  ไดแก  ตราสารทุน(equity)  อัตราดอกเบี้ย(interest 
rate)   อัตราแลกเปลี่ยน(currency) สําหรับสินคาอางอิงอื่นๆ หมายถึง สินคาอางอิงที่นอกเหนือจากที่
กลาวมา  เชน  ทองคํา  น้ํามัน commodity เปนตน  
 

(2) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามประเภทคูสัญญา 
ใหรายงานยอดรวมโดยใชมลูคาตามสัญญา (notional amount) ตอสัญญาที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ทั้งหมดของแต
ละประเภทคูสัญญาที่มีการซื้อขายนอกตลาด  ไดแก ธนาคารพาณิชย  บริษัทหลักทรัพย  สถาบันการเงินอื่น  
บริษัทจํากัด และอ่ืนๆ  ตามนิยามผูลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 
2546 และประกาศวาดวยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนสถาบันเพิ่มเติม โดยแบงเปนนิตบิุคคลใน
ประเทศ  และนิติบุคคลตางประเทศ   
 

คําอธิบาย ขอ 4 ขอมูลการทําธุรกรรม SBL     

ใหรายงานการใหยืมหลักทรพัยทั้งในฐานะตัวการที่ยืมหรือใหยืมหลักทรัพย (principal)  และในฐานะ
ตัวแทนของผูยืมหรือผูใหยมืหลักทรัพย(agent)  แยกตามประเภทลูกคาที่เปนรายยอย หรือสถาบันโดยให
รายงานยอดมลูคาการยืม (กรณี principal หมายถึงบริษทัเปนผูยืม-borrower)  ยอดมลูคาการใหยืม (กรณี 
principal หมายถึงบริษัทเปนผูใหยืม-lender) ทุกประเภทรวมถึง ETF  และยอดมูลคาหลักประกนัตามราคา
ตลาด*   มีรายละเอียดดังนี ้

รายการ ความหมาย 
ธุรกรรมระหวางเดือน แสดงยอดมูลคาการยืมหรือใหยืมหลักทรพัยที่เกดิขึ้นจรงิในเดือนนั้นทุกรายการ 

ตามมูลคาตลาด  ณ วันที่เกิดธุรกรรมนั้น 
มูลคาคงคางสิน้เดือน แสดงยอดคงเหลือของมูลคาการยืมหรือใหยืมหลักทรัพย ณ ส้ินเดือนตามราคา 

ตลาด*  



มูลคาหลักประกัน แสดงยอดมูลคาหลักประกนั ณ ส้ินเดือน ตามราคาตลาด*  
 
คําอธิบาย ขอ 5 รายละเอียดลูกหนี้ท่ีมีปญหา     

ใหรายงานยอดรวมมูลหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหา (problem loans) ทั้งบัญชี cash  บัญชี margin และ
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา  เชน  ลูกหนีส่ั้งซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่ขอผอนชําระ หรือ ประนอมหนี้ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
ดอยคุณภาพอืน่ ๆ   ลูกหนี้จากการซื้อขายสัญญาฯ  ลูกหนี้จากการทําธุรกรรม SBL  เปนตน โดยมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้  
  

รายการ ความหมาย 
มูลหนี้รวม               แสดงยอดรวมมูลหนี้รวมทุกประเภทที่คางชําระ เชน มูลหนี้คาซื้อหลักทรัพย

สัญญาซื้อขายลวงหนา  ดอกเบี้ยคางชําระ ผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย  
เปนตน 

จํานวนราย              แสดงจํานวนลูกหนี้ที่มีมูลหนี้คงคางตามมูลหนี้รวม 
ลูกหนี้มีปญหารายใหม   แสดงจํานวนลูกหนี้ที่มีมูลหนี้คงคางตามมูลหนี้รวมเฉพาะรายที่เพิ่มจาก 

เดือนกอน 
กรณีบัญชีเงินสด หมายถึงลูกหนี้ที่บังคับขายแลวยังไมคุมหนี้หรือขอผอนชําระ 
กรณีบัญชีมารจิ้น หมายถึงลูกหนี้ที่บังคับชําระหนี้แลวยังไมคุมหนี้ 
กรณีบัญชียืมหรือใหยืมหลักทรัพย (principal) หมายถึงลูกหนี้ที่มีการบังคับหลักประกันแลวยังไมคุม
หนี้ 
กรณีบัญชีซื้อขายสัญญาฯ หมายถึง ลูกหนี้ที่บังคับปดสถานะ แลวยังไมคุมหนี้ 

หลักประกันรวม     แสดงมูลคาหลักประกันทกุประเภทของลกูหนี้ทีน่ํามาวางเปนประกนั  
เพื่อการชําระหนี้  

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   แสดงจํานวนที่กันไวเพื่อหกัจากลูกหนี้ทีม่ีปญหาที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได 
 

คําอธิบาย ขอ 6 ขอมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)  
ใหรายงานมูลคาเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย ที่มีมูลคาตามราคาทุนตั้งแต 10 ลาน
บาทขึ้นไป  หรือมีสัดสวนการถือครองคิดเปนรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนหรือหนวยทั้งหมดของ
หลักทรัพยนั้น โดยใหรวมถึงรายละเอียดของการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล (private fund) ดวย โดยแบง
ประเภทดังนี ้

รายการ ความหมาย 
ตั๋วเงินท่ีไมเปนหลักทรัพย       หมายถึง ตั๋วเงนิที่ไมเขาขายเปนหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.  31/2547 เร่ือง   การกําหนดลักษณะ 
ของตั๋วเงินที่เปนหลักทรัพย 



ตราสารหนี้ท่ีมิไดจดทะเบียน 
กับสมาคมตราสารหนี้ไทย 
(ThaiBMA)          

- 

หุนทุนนอกตลาดหลักทรัพย - 
อ่ืนๆ - 
 

คําอธิบาย ขอ 7   มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย  (เฉพาะบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย) 
ใหรายงานมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)  ใหรายงานมูลคาเงินลงทุนทั้งหมด โดยแยกประเภทเปน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หนวยลงทนุ ตรา
สารอนุพันธ และอ่ืนๆ   
(2)  ในกรณีของหนวยลงทนุใหรายงานรายละเอียดของหนวยลงทุนทีบ่ริษัทถือเกินกวารอยละ 10 ขึ้น
ไปของจํานวนหนวยที่ออกจาํหนายแลวของกองทุน  สําหรับหนวยลงทุนที่ถือต่ํากวารอยละ 10 ของ
จํานวนหนวยที่ออกจําหนายแลวของกองทนุใหคํานวณรวมกันในชองหนวยลงทุน-อ่ืนๆ 
 
 
หมายเหตุ  * ราคาตลาด หรือ มูลคาตามราคาตลาด ใหใชหลักการคํานวณตามประกาศวาดวยเร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพยและการใหยืมหลักทรัพยแกลูกคาที่มิใชลูกคาสถาบันเพื่อขายชอรต  


