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การปฏิบัติสําหรับการทาํธุรกรรมซือ้คืนภาคเอกชน 
   
1. วัตถุประสงค 

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ไดประกาศใหสมาชิกใชสัญญา Global Master 
Repurchase Agreement (GMRA) เปนสัญญามาตรฐานในการประกอบธุรกรรมซื้อคืน ตาม
หนังสือThaiBMA ที่ วพ.004/2549 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 เร่ือง การกําหนดใหสมาชิกใช
สัญญา GMRA ฉบับป 2000 รวมกับ Thailand Annex (2000 Version) ไปแลวนัน้  
 
เนื่องจากการทําธุรกรรมซื้อคืนเปนการซื้อขายหลักทรัพยที่ผูซ้ือและผูขายหลักทรัพยมีขอตกลง 
หรือสัญญาวาจะขายและซื้อคืนในอนาคต  กรรมสิทธิ์ของหลักทรัพยของธุรกรรมมีการโอน
ระหวางผูซ้ือและผูขาย ณ วันสงมอบและชําระราคา  แตเหตุที่ธุรกรรมนี้ใชเปนเครื่องมือใน
ตลาดเงินระยะสั้น   แนวทางการปฏิบัติของการทําธุรกรรมในเรื่องการคํานวณผลตอบแทน
ของธุรกรรม การประเมินมลูคาหลักทรัพย และ อ่ืนๆ  ที่จะกลาวตอไปนี้ จึงมีลักษณะที่เปน
แนวทางที่ใกลเคียงกับธุรกรรมการกูยืม      
 
และเพื่อใหการดําเนินธุรกรรมในตลาดซื้อคืนมีแนวทางการปฎิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 
ThaiBMA ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. สถาบันผูคาตราสารหนี้ และนักลงทุน
สถาบัน ไดประชุมหารือกนัเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 เพื่อทําการปรับปรุงเนื้อหาในแนวทาง
ปฏิบัติธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ที่กําหนดโดยศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยและคณะทํางานยอย 
ลงวันที่ 11 มถุินายน 2545 ซ่ึงมีการแกไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547 โดยมติที่
ประชุม ณ วนัที่ 3 กุมภาพันธ 2549 มีความเห็นใหเพิ่มเติมเนื้อหาในแนวทางปฏิบัติ ขอ 2, ขอ 
12.6 เพื่อใหเกิดความความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น และแกไขสูตรการหามูลคาของธุรกรรม ณ วัน
เร่ิมตนสัญญา (Purchase Price) เพื่อใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล 

 
2. หลักทรัพยท่ีใชในการทําธุรกรรม 

หลักทรัพยทีใ่ชในการทําธุรกรรมเปนหลักทรัพยที่คูสัญญาตกลง 
 
3. มูลคามาตรฐานของธุรกรรม (Standard  market lot size) 

มูลคามาตรฐานสําหรับการทําธุรกรรมระหวางสถาบันการเงินเหน็ควรใหมีมูลคาขั้นต่ําของแต
ละสัญญาเทากับ 50 ลานบาท โดยในกรณีที่ธุรกรรมมีมูลคาแตกตางออกไป ใหระบุมูลคาของ
สัญญาที่ตองการกํากับไวเมื่อมีการเสนอราคา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตกลงทําสัญญา 
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4. วันสงมอบหลกัทรัพยและชําระราคา  (Purchase date)  
วันสงมอบหลกัทรัพยและชําระราคาที่เปนมาตรฐาน (Standard settlement period) คือ T + 2 
โดยใหสงมอบและชําระราคาในวนัทําการที่ 2 ถัดจากวนัที่ตกลงทําธุรกรรมซื้อคืน     
ในกรณีที่มีกําหนดระยะเวลาแตกตางจากมาตรฐานดังกลาว  ใหระบวุนัที่กํากับไวลวงหนา เมื่อ
มีการเสนอราคา หรือเมื่อตกลงทําธุรกรรม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตกลงทําสัญญา  
 

5. วันครบกําหนดสัญญาของธรุกรรม ( Repurchase date)      
5.1 ใหระบุเงื่อนไขของการครบกําหนดสัญญาของธุรกรรมเมื่อตกลงซื้อขาย โดยระบุเปน

วันที่ที่ครบกําหนดสัญญา (Repurchase date) หรือ ระบุเปนอายุของสัญญา หรือ ระบุวา
เปนไปตามแตคูสัญญาจะเรียกคืน (to be terminable on demand)  

5.2 ในกรณีที่วนัครบกําหนดสัญญา (Repurchase date) ตรงกับวันหยดุทําการของสถาบัน
การเงินใหเล่ือนออกไปเปนวันทําการถัดไป  

5.3 ในกรณีที่ระบุเปนอายุของสัญญา เชน 1 สัปดาห 2 สัปดาห  15 วัน ฯลฯ ใหเร่ิมนับวัน
ตั้งแตวนัที่มีการสงมอบและชําระราคา (Purchase date) เปนวันเริ่มตนสัญญา 

5.4 ในกรณีที่ระบุเปนอายุสัญญาเปนจํานวนเดอืน จํานวนป  เชน 1 เดือน  2 เดือน  6 เดือน 
ฯลฯ ใหวันครบกําหนดสัญญาเปนวันทีเ่ดยีวกับวนัที่ที่สงมอบและชําระราคา (Purchase 
date) ซ่ึงเปนวนัเริ่มตนของสัญญา   
ในกรณีที่วนัเริม่ตนสัญญา (วันที่มีการสงมอบและชําระราคา (Purchase date) เปนวันทํา
การสุดทายของเดือน หรือในกรณีทีว่ันครบกําหนดสัญญาไมมีวันที่ตรงกับวันที่ที่สงมอบ
และชําระราคา (Purchase date)ในเดือนที่ครบกําหนดสัญญา  หรือในกรณีที่วันครบ
กําหนดสัญญาตรงกับวันหยดุทําการของสถาบันการเงินและการเลื่อนวันดังกลาวทําใหวนั
ครบกําหนดสญัญาเลื่อนไปเปนวันทําการในเดือนถัดไป  ใหใชวนัทําการสุดทายของ
เดือนที่ครบกําหนดนั้น เปนวันครบกําหนดสัญญาของธุรกรรม 

  
6. อัตราผลตอบแทนของธุรกรรมซ้ือคืน (Repo rate/Pricing rate) 

อัตราผลตอบแทนของธุรกรรมซื้อคืนเปนไปตามขอตกลงของคูสัญญา โดยชวงของอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่จะปรับเปลี่ยนนั้นใหมคีาไมนอยกวารอยละ 0.000001 หรือที่ทศนิยม
ตําแหนงที่ 6 ของอัตราผลตอบแทน  การคํานวณอัตราฯดงักลาวกําหนดให  1 ป มี 365 วัน  
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7.      มูลคาของธุรกรรม  (Purchase price/Start price) 
7.1 มูลคาของธุรกรรม ณ วนัเริม่ตนสัญญา (Purchase price) คํานวณจากราคา “Gross price” 

ของราคาหลักทรัพยซ่ึงรวมดอกเบี้ยคางรบั ในกรณีที่มขีอตกลงระหวางคูสัญญาเปนอื่นใด 
ก็ใหใชราคาที่ตกลงกันเปนเกณฑ  

7.2 มูลคาของธุรกรรม ณ วันที่ประเมินมูลคาหลักทรัพย (Asset value) ที่นํามาเปรียบเทียบกับ
มูลคาหลักทรัพย เพื่อตรวจสอบการเรียก Margin  จะเทากับมูลคาของธุรกรรม  ณ วัน
เร่ิมตนสัญญา (Purchase price) รวมกับผลตอบแทนของสัญญาซื้อคืนที่เพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลานับตั้งแตวนัสงมอบและชําระเงิน (Purchase date) ถึงวันที่ประเมนิมูลคา
หลักทรัพย 

 
มูลคาของธุรกรรม  ณ วันทีป่ระเมินมูลคาหลักทรัพย   (Asset value)   

 =  Purchase price + Accrued repo interest/return  
 =  Purchase price (1+[Repo rate(%) x (tv – ts) / 365] ) 

        โดย  tv       =  วันที่ประเมินมูลคาหลักทรัพย 
                 ts       =  วันที่เร่ิมตนธุรกรรม ( Purchase date)   

Accrued repo interest/return        =     ผลตอบแทนของธุรกรรมซื้อคืนในชวงเวลาที
คํานวณ คือ ts ถึง tv 

 
8. มาตรฐานการนับวัน  

อายุของธุรกรรมหรือสัญญาใหนับตามจํานวนวันจริงของการทําธุรกรรม โดยวธีิการนับให
นับวันแรกของสัญญา  และไมนับวันครบกําหนดสัญญา (วันสุดทายของสัญญา) หรือวันที่
ประเมินมูลคาหลักทรัพย  

 
9. จํานวนตําแหนงทศนิยมและการปดทศนยิม 

9.1 จํานวนหนวยของมูลคาผลตอบแทน  มูลคาธุรกรรม  และมูลคาหลักทรัพย ที่เปนจาํนวน
เงิน   ใหคํานวณที่ทศนิยม 2 ตําแหนง โดยหากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มากกวาหรือเทากับ 
5 ใหปดทศนิยมตําแหนงที่ 2 ขึ้น และปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ทิ้งกรณทีี่มีคานอยกวา 5   

9.2 ราคาหลักทรัพยรวมดอกเบี้ยคางรับ(รอยละ) และดอกเบีย้คางรับ(รอยละ) 
ใหใชทศนิยม 6 ตําแหนง โดยหากทศนยิมตําแหนงที ่ 7 มากกวาหรือเทากับ 5 ใหปด
ทศนิยมตําแหนงที่ 6 ขึ้น และปดทศนยิมตาํแหนงที่ 7 ทิ้งกรณีที่มีคานอยกวา 5   
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10. จํานวนหนวยของหลักทรัพย  
จํานวนหนวยขั้นต่ําสําหรับการสงมอบหลักทรัพยคือ 100 หนวย ยกเวนตัว๋เงินคลังใหมีจํานวน
หนวยขั้นต่ํา 1,000 หนวย (หรือราคาพาร 1 ลานบาท)  และเปนทวีคณูของจํานวนหนวยข้ันต่ํา
ดังกลาว การคาํนวณจํานวนหนวยที่ตองสงมอบ กําหนดใหตรวจสอบคาทศนิยมจนถึงตําแหนง
ที่ 7  เมื่อมีคาใหปดคาทศนยิมขึ้นใหเปนจาํนวนเต็มในหลักหนวยทุกกรณี  และใหปดเปน 100 
หนวย เมื่อมีเศษที่หลักสิบหรือหลักหนวย 

 
11. การยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation of deal) 

ยืนยนัผานระบบ SWIFT โดยใชรูปแบบมาตรฐานของการสงขอมูล หรือใชเอกสารตามที่
คูสัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ ตองไดรับการยนืยนัจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดวย   
สาระสําคัญของเอกสารการยืนยนัการทําธรุกรรม ควรประกอบไปดวย 
11.1 ช่ือผูซ้ือหลักทรัพย และ ช่ือยอ หรือ code (ถามี)  
11.2 ช่ือผูขายหลักทรัพย  และ ช่ือยอ หรือ code (ถามี) 
11.3 ช่ือหลักทรัพย สัญลักษณ และ ISIN code 
11.4 รายละเอียดของหลักทรัพย ไดแก จํานวนหนวย ราคาทีซ้ื่อขาย อัตราดอกเบี้ย (Coupon 

rate)     
11.5 วันที่สงมอบหลักทรัพยและชําระราคาของขาแรก ( Purchase date) 
11.6 วันที่ตกลงทําสัญญา (Transaction date) 
11.7 อัตราผลตอบแทนของธุรกรรมซื้อคืน (Repo rate/Pricing rate) 
11.8 มูลคาของธุรกรรม ณ วันเริ่มตนสัญญา (Purchase price) หรือจาํนวนเงินที่เปนมูลคา

ทั้งสิ้นของธุรกรรมที่สงมอบในวนั Purchase date 
11.9 วันที่ครบกําหนดสัญญา (Repurchase date)  ที่ผูซ้ือหลักทรัพยจะขายคืนหลักทรัพยใหแก

ผูขายหลักทรัพย  ในกรณทีี่สัญญาไมมีวันครบกําหนด แตเปนไปตามแตจะเรียกคนื ให
ระบุวาเปนเงื่อนไขดังกลาว 

11.10เลขที่อางอิงของการทําธุรกรรม 
 
12. การบริหารหลักทรัพยของธุรกรรมและการสงมอบ Margin  

12.1 Initial margin เปนไปตามที่คูสัญญาตกลง  
12.2 Margin calls การสงมอบ Margin สามารถสงมอบดวยเงินสด (Cash margin transfer) 

และ/หรือ การสงมอบดวยหลักทรัพยที่ใชอางอิงตามสัญญา (Underlying securities) และ/
หรือ หลักทรพัยทดแทนที่คูสัญญาไดตกลงไว 
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12.3 การตรวจสอบฐานะของ Margin ใหประเมินและเปรียบเทียบมูลคาของธุรกรรมและ
หลักทรัพยทกุวันทําการ หรือตามที่คูสัญญาตกลง  โดยใหคํานวณเปนยอดรวมสุทธิของ
แตละคูสัญญา เพื่อแจงฐานะสุทธิใหคูสัญญาทราบ    

12.4 การแจงคูสัญญาและการสงมอบ (Notification and settlement of margin calls) ใหแจง
คูสัญญาถึงฐานะสุทธิของวนัทําการนั้น ภายในเวลาไมเกินเวลา 9.30 น.  และสงมอบเงิน/
หลักทรัพย (ถามี) ไมเกินเวลา 14.00 น. ของวันทําการนัน้ๆ  ในกรณีทีคู่สัญญาฝายใดฝาย
หนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามระยะเวลาในวรรคแรก ใหใชวิธีการปฏิบัติตามที่คูสัญญาตกลง
ไวลวงหนา   

12.5 ในกรณีที่สงมอบเปนเงินสดตองสงมอบผานระบบ BahtNet  และ กรณีโอนหลักทรัพย
ตองใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือใชวิธีการที่รวดเร็วที่สุดและมคีวามเสี่ยงนอยที่สุด
ตามที่คูสัญญาสามารถดําเนินการได    

12.6 Margin thresholds แลวแตคูสัญญาจะตกลงกัน เชนถากําหนด Margin Threshold เทากับ 
500,000 บาท เมื่อ Margin position สูงกวา Required Securities เกนิกวา 500,000 บาท 
จะตองเรียกชําระ/สงมอบ Margin ระหวางคูสัญญาตามจํานวน Margin Exposure ที่
เกิดขึ้นจริง  

 
13. การคํานวณผลตอบแทนของ Cash margin 

13.1 ใหใชอัตราปดรอบบายของอัตราดอกเบี้ยซ้ือคืนระยะ 1 วนั ของตลาดซื้อคืนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยของวันทําการนั้น   ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมอัีตราดอกเบี้ยดังกลาว  ใหใช
อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกนั  

13.2 การชําระผลตอบแทนของ Cash margin ใหชําระเปนเงนิสดทุกวนัทําการสุดทายของเดือน 
และวนัที่ครบกําหนดสัญญาของทุกๆธุรกรรมซื้อคืนที่มีอยูระหวางกนัของคูสัญญา    และ
วันที่มีการ   สงมอบ Cash margin คืนใหกบัคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนขางการ
สงมอบ  Cash  Margin  เปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  โดยคูสัญญาที่ถือครอง  Cash Margin 
อยูกลับเปนฝายที่มีภาระที่จะสงมอบ Cash Margin บางสวนหรือทั้งหมดคืนแกคูสัญญา 
โดยที่ผลตอบแทนดังกลาวใหคํานวณถึงวนัที่มีการชําระเงิน  

13.3 การคํานวณใหใช วิธีคํานวณแบบดอกเบีย้ไมทบตน (Simple calculation) 
13.4 การคํานวณผลตอบแทนนับรวมวันแรกไมนับวันสุดทาย 
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14. แหลงท่ีมาของราคาเพื่อใชคาํนวณมูลคาหลกัทรัพยของธุรกรรมตามราคาตลาด  
       (Mark  to market) 

14.1 ราคาที่ใชคํานวณมูลคาหลักทรัพยเปนราคารวมดอกเบีย้คางรับ ( Gross price)  ณ วันที่
ประเมินมูลคาหลักทรัพย โดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลี่ยของวันทําการ
กอนวนัที่ประเมินมูลคาหลักทรัพย     อัตราผลตอบแทนฯ ตามวรรคแรก ใหใชอัตรา
ผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย ณ ส้ินวัน ในกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนฯตามวรรค 2 ใหใช
ราคา หรือราคาที่คํานวณจากอัตราเสนอซื้อเฉลี่ยตามเกณฑที่เผยแพรโดย ThaiBMA  หรือ
ตามที่คูสัญญาตกลง 

14.2 เพื่อความสะดวกในการปฏบิัติงาน ThaiBMA จัดทําและเผยแพรขอมูลราคา และอัตรา
ผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยทุกสิ้นวันทําการในเวลาประมาณ 16.30 น ราคาที่เผยแพรเปน
ราคา ณ วันทาํการรุงขึ้น (T+1) ซ่ึงเปนวนัเดียวกับวันทีป่ระเมินมูลคาหลักทรัพย   โดย
ราคาคํานวณจากอัตราผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลี่ยของวันทําการที่เผยแพรนั้น  คูสัญญาจึง
สามารถคํานวณมูลคาหลักทรัพยของธุรกรรมไดตั้งแตวันทําการกอนวันที่เปนวนัประเมิน
มูลคาหลักทรัพย     
ขอมูลราคาและอัตราผลตอบแทนสามารถเรียกดูไดจาก Web site : www.thaibma.or.th 
หัวขอ Price&Yield/ ReferenceYield/ RP Reference Yield   

14.3  ในกรณีที่สถานการณทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปอยางเปนสาระสําคัญ 
ใหใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนในการคํานวณมูลคาหลักทรัพยตามที่คูสัญญาตกลง 
  

15. การสงมอบ (Settlement) 
15.1 การสงมอบหลักทรัพยและการชําระราคากําหนดใหใชวิธีการ Delivery  vs  Payment 

(DVP) 
15.2 การสงมอบหลักทรัพยและการชําระราคากําหนดใหดําเนินการภายในเวลา 14.00 น. ของ

วันทําการที่เปนวันกําหนดการสงมอบนั้นๆ 
15.3 ในกรณีที่มีการสงมอบลาชา  คูสัญญาฝายที่ไดรับความเสียหายสามารถเรียกรองความ

เสียหายได โดยอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะใชในการคํานวณมลูคาความ
เสียหายนั้น ใหเปนไปตามขอตกลงของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ จะเปนขอตกลงลวงหนาหรือไม
ก็ได 

15.4  กรณีที่เกดิการผิดนัดชําระ (Event of Default)  และขั้นตอนการดําเนนิการเมื่อเกดิการผิด
นัดชําระเห็นควรใหยึดตามขอกําหนดมาตรฐานใน GMRA 2000 ซ่ึงระบุไวเปนกรอบ
กวางๆและมีความยดืหยุนขึน้อยูกับดุลยพนิิจของคูสัญญาที่ไดรับความเสียหาย ทั้งนี้
คูสัญญาที่ไดรับความเสียหายตองใชวิจารณญาณและการพิจารณาอยางรอบคอบกอนสง 
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Default notice ใหกับคูสัญญา เนื่องจากการสง Default notice จะสงผลกระทบตอธุรกรรม
อ่ืนๆที่ทําไวกบัคูสัญญาดวยเชนกัน (Cross Defaults) 

 
 
16.   ตัวอยางการคํานวณ 
ตัวอยาง 1 : การคํานวณหามูลคาธุรกรรม ณ วันเริ่มตน ( Purchase price) และวันครบกําหนด
สัญญา (Repurchase price)  
ตกลงทําธุรกรรมโดยสงมอบขาแรก (Purchase date)  วันที่ 1 มีนาคม 2549 ใชพนัธบัตรรัฐบาลรุน 
LB22NA จํานวน 50,000 หนวย  โดยตกลงราคารวมดอกเบี้ยคางรับเทากับ รอยละ 95.212160  
กําหนด Initial margin ที่รอยละ 2 และ Repo rate ที่รอยละ 2 ระยะเวลากูยืม (Repo term) 7 วัน โดย
ขายคืนหลักทรัพย (Repurchase date) ในวนัที่ 8 มีนาคม 2549 
 
1 มีนาคม 2549  (Purchase date) 
มูลคาตลาดของ LB22NA (Market value) ขาแรก   
                                      

Market value =  Gross price % x Current Par x No.of units  
   
Market value =  95.212160% x 1,000 x 50,000  
   

 =  47,606,080 บาท 
 
1 มีนาคม 2549 (Purchase date)  
มูลคาของธุรกรรม ณ วันเริ่มตนสัญญา (Purchase price) ขาแรก               
             

Purchase price = Market value / (1+ Initial margin) 
Purchase price = 47,606,080 / (1+ 0.02)      

 Purchase price = 46,672,627.45 บาท 
                                                                    
8 มีนาคม 2549 (Repurchase date)            
มูลคาของธุรกรรม ณ วันครบกําหนดสัญญา ( Repurchase price)  ขาหลัง   
 Repo interest/return =  Purchase price x Repo rate% x (Repo term/365) 
  =  46,672,627.45 x 2% x (7/365) 
 Repo interest/return  = 17,901.83   บาท      
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 Repurchase price =  Purchase price + Accrued repo interest/return 
  = 46,690,529.28 บาท 
 
ตัวอยาง 2  การคํานวณเพื่อตรวจสอบการเรียก Margin  
ตกลงทําธุรกรรมโดยสงมอบขาแรก (Purchase date)  วันที่ 1 มีนาคม 2549 ใชพนัธบัตรรัฐบาลรุน 
LB22NA จํานวน 50,000 หนวย โดยตกลงราคารวมดอกเบี้ยคางรับเทากับ รอยละ 95.212160 
กําหนด Initial margin ที่รอยละ 2 และ Repo rate ที่รอยละ 2 ระยะเวลากูยืม (Repo term) 7 วัน โดย
ขายคืนหลักทรัพย (Repurchase date) ในวนัที่ 8 มีนาคม 2549 
เมื่อมีการตรวจสอบ Margin ในวันที่ 2 มนีาคม 2549 ราคาพันธบัตร LB22NA รวมดอกเบี้ยคางรบั
เทากับรอยละ 96.680158  ทั้งนี้ จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองสงมอบ Margin คือ 500,000 บาท 
(Threshold)  
 
1 มีนาคม 2549  (Purchase date) 
มูลคาตลาดของ LB22NA (Market value) ขาแรก   
                                      

Market value =  Gross price % x Current Par x No.of units  
   
Market value =  95.212160% x 1,000 x 50,000  
   

 = 47,606,080 บาท 
1 มีนาคม 2549 (Purchase date)  
มูลคาของธุรกรรม ณ วันเริ่มตนสัญญา (Purchase price) ขาแรก               
             

Purchase price = Market value / (1+ Initial margin) 
Purchase price = 47,606,080 / (1+ 0.02)      

 Purchase price = 46,672,627.45 บาท 
 
2 มีนาคม 2549 
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของธุรกรรม (Asset value) ณ วันท่ีประเมินมูลคา 
Repo interest/return =     Purchase price x Repo rate(%) x (Days/365) 

 =  46,672,627.45 x 2% x (1/365) 
Repo interest/return 1 day =   2,557.40  บาท 
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Asset value =   Purchase price + Accrued repo interest/return                     
  =     46,672,627.45 + 2,557.40 
  =  46,675,184.86 บาท 

 
ตรวจสอบ Margin   
คํานวณหามูลคาของหลักทรัพยท่ีตองดํารงไวตามเงื่อนไขของสัญญา  (Required securities value) 
Required securities value  = Asset value x (1+ Initial margin) 

                                                     =    46,675,184.86 x (1+0.02)  
               =    47,608,688.55         บาท 
Market value (2 Mar 2006) =  Gross price % x Current Par x No. of units  

                                                   
Market value =  96.680158 % x 1,000 x 50,000         

 =  48,340,079.00 บาท 
 
ตรวจสอบ Margin  
Market value  vs  Required securities value    
 =    48,340,079.00 – 47,608,688.55 
Market value > Required securities value 
Margin exposure =     731,390.45     บาท 
Margin call  =     731,390.45  >  Threshold 500,000 บาท 
 
2 มีนาคม 2549 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) สูงกวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูซ้ือหลักทรัพยมีภาระ margin เทากับ 731,390.45  บาท  เปนมูลคาท่ีสูงกวา  

Threshold 
 จึงตองเรียกชาํระ /สงมอบ margin 
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ตัวอยาง 3  การคํานวณเพื่อตรวจสอบการเรียก Margin  
ตกลงทําธุรกรรมซื้อคืน 2 ธุรกรรม โดยสงมอบขาแรก (Purchase date)  วันที่ 1 มีนาคม 2549 ใช
พันธบัตรรัฐบาล 2 รุน คือ พันธบัตร LB22NA จํานวน 80,000 หนวย โดยตกลงราคารวมดอกเบีย้
คางรับเทากับ รอยละ 95.212160 และพันธบัตร LB123A จํานวน 100,000 หนวย ตกลงราคารวม
ดอกเบี้ยคางรบัเทากับ รอยละ 98.744518  กําหนด Initial Margin ที่รอยละ 2  และ Repo Rate  ที่
รอยละ 2 ตอป 
มีการตรวจสอบ Margin เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 โดยพันธบัตร LB22NA มีราคารวมดอกเบีย้คาง
รับเทากับรอยละ 96.680158 และพันธบัตร LB123A มีราคารวมดอกเบี้ยคางรับเทากับรอยละ 
97.013427 ทั้งนี้ จํานวนเงนิขั้นต่ําที่ตองสงมอบ Margin คือ 500,000 บาท (Threshold)  
มีการตรวจสอบ Margin เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 โดยพันธบัตร LB22NA มีราคารวมดอกเบีย้คาง
รับเทากับรอยละ 97.357199 และพันธบัตร LB123A มีราคารวมดอกเบี้ยคางรับเทากับรอยละ 
97.120511 ทั้งนี้ จํานวนเงนิขั้นต่ําที่ตองสงมอบ Margin คือ 500,000 บาท (Threshold)  
 
ธุรกรรมที ่1  LB22NA 
1 มีนาคม 2549  (Purchase date) 
มูลคาตลาดของ LB22NA (Market value) ขาแรก   
                                      

Market value =  Gross price % x Current Par x No.of units  
   
Market value =  95.212160% x 1,000 x 80,000  
   

 =  76,169,728   บาท 
1 มีนาคม 2549 (Purchase date)  
มูลคาของธุรกรรม ณ วันเริ่มตนสัญญา (Purchase price) ขาแรก               
             

Purchase price = Market value / (1+ Initial margin) 
Purchase price = 76,169,728 / (1+ 0.02)      

 Purchase price = 74,676,203.92  บาท 
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2 มีนาคม 2549 
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของธุรกรรม (Asset value) ณ วันท่ีประเมินมูลคา 
 
 Repo interest/return =     Purchase price x Repo rate(%) x (Days/365) 

 =  74,676,203.92  x 2% x (1/365) 
Repo interest/return 1 day =   4,091.85   บาท 
Asset value =   Purchase price + Accrued repo interest/return                     

  =     74,676,203.92 + 4,091.85 
  =  74,680,295.77  บาท 
 

ตรวจสอบ Margin   
คํานวณหามูลคาของหลักทรัพยท่ีตองดํารงไวตามเงื่อนไขของสัญญา   
 (Required securities value) 
Required securities value  = Asset value x (1+ Initial margin) 

                                                     =    74,680,295.77 x (1+0.02)  
               =    76,173,901.68           บาท 
 
Market value (2 Mar 2006) =  Gross price % x Current Par x No. of units  
                                                            
Market value =  96.680158 % x 1,000 x 80,000 
                

 =   77,344,126.40   บาท 
ตรวจสอบ Margin  
Market value  vs  Required securities value    
 =    77,344,126.40 – 76,173,901.68 
Market value > Required securities value 
Margin exposure =     1,170,224.72      บาท 
Margin call  =     1,170,224.72  >  Threshold 500,000 บาท 
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วันท่ี  2 มีนาคม 2549      ธุรกรรมท่ี 1: LB22NA  
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) สูงกวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูซ้ือหลักทรัพยมีภาระ margin เทากับ 1,170,224.72   บาท ซ่ึงเปนมูลคาท่ีสูงกวา  

Threshold 
 จึงตองเรียกชาํระ/สงมอบ margin 
 แตเนื่องจากการแจงฐานะและการเรียก Margin ระหวางคูสัญญา ใหคํานวณและเรียกจาก Net 

position ของทั้ง Portfolio จึงใหรอผลการคํานวณฐานะพรอมกันของธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
 
3 มีนาคม 2549 
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของธุรกรรม (Asset value) ณ วันท่ีประเมินมูลคา 
Repo interest/return    =     Purchase price x Repo rate(%) x (Days/365) 
                                                                 =     74,676,203.92 x 2(%) x(2/365) 
                                                                 =     8,183.69    บาท 
Asset value                  =    Purchase price +  Repo interest/return 
                                                                 =    74,676,203.92 + 8,183.69   
                                                                 =    74,684,387.62   บาท  
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของหลักทรัพยท่ีตองดาํรงไวตามเงื่อนไขของสัญญา    
(Required securities value)  
Required securities value  = Asset value x (1+ Initial margin) 

                                                     =    74,684,387.62 x (1+0.02)  
               =     76,178,075.37   บาท 
 
Market value (3 Mar 2006) =  Gross price % x Current Par x No. of units  
                                                           
Market value =  97.357199 % x 1,000 x 80,000 
                

 =   77,885,759.20   บาท 
ตรวจสอบ Margin 
 Market  value  vs  Required securities value  

 =    77,885,759.20 -  76,178,075.37 
Market value   >  Required securities value 
Margin exposure  =   1,707,683.83    บาท 
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 Margin call           =   1,707,683.83 > Threshold  500,000  บาท       
                                                                                     

3 มีนาคม 2549    ธุรกรรมท่ี 1: LB22NA       
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) สูงกวามูลคาหลักทรัพยที่ตองดํารง (Required 

securities value) 
 ดังนั้น ผูซ้ือหลักทรัพยมีภาระ margin เทากับ 1,707,683.83  บาท เปนมูลคาที่สูงกวา Threshold 
 จึงตองเรียกชําระ/สงมอบ Margin  
 แตเนื่องจากการแจงฐานะและการเรียก Margin ระหวางคูสัญญา ใหคํานวณและเรยีกจาก Net 

position ของทัง้ Portfolio จึงใหรอผลการคํานวณฐานะพรอมกันของธุรกรรมที่ 1 และ 2 
 
ธุรกรรมที ่2  LB123A 
1 มีนาคม 2549  (Purchase date) 
มูลคาตลาดของ LB123A (Market value) ขาแรก   
                                      
Market value =   Gross price % x Current Par x No.of units  

   
Market value =   98.744518% x 1,000 x 100,000  

   
 =     98,744,518   บาท 

 
1 มีนาคม 2549 (Purchase date)  
มูลคาของธุรกรรม ณ วันเริ่มตนสัญญา (Purchase price) ขาแรก               
             

Purchase price = Market value / (1+ Initial margin) 
Purchase price = 98,744,518  / (1+ 0.02)      

              Purchase price = 96,808,350.98  บาท 
 

2 มีนาคม 2549 
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของธุรกรรม (Asset value) ณ วันท่ีประเมินมูลคา 
 
Repo interest/return =     Purchase price x Repo rate(%) x (Days/365) 

 =  96,808,350.98  x 2% x (1/365) 
Repo interest/return 1 day =   5,304.57 บาท 
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Asset value =   Purchase price + Accrued repo interest/return                     
  =     96,808,350.98 + 5,304.57 
  =  96,813,655.55  บาท 

 
ตรวจสอบ Margin   
คํานวณหามูลคาของหลักทรัพยท่ีตองดํารงไวตามเงื่อนไขของสัญญา   
 (Required securities value) 
Required securities value  = Asset value x (1+ Initial margin) 

                                                     =    96,813,655.55 x (1+0.02)  
               =    98,749,928.66   บาท 

Market value (2 Mar 2006)             =    Gross price %  x Current Par x No. of units 
 Market value               =    97.013427 %  x 1,000 x 100,000  
          

 =    97,013,427.00  บาท 
ตรวจสอบ Margin  

Market value  vs  Required securities value    
 =    97,013,427.00 – 98,749,928.66 
Market value < Required securities value 
Margin exposure =    -1,736,501.66   บาท 
Margin call  =    -1,736,501.66   >  Threshold 500,000 บาท 
 

2 มีนาคม 2549     ธุรกรรมท่ี 2: LB123A   
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) ต่ํากวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูขายหลักทรัพยมีภาระ margin เทากับ 1,736,501.66  บาท เปนมูลคาท่ีสูงกวา  

Threshold   
 จึงตองเรียกชาํระ/สงมอบ margin  
 แตเนื่องจากการแจงฐานะและการเรียก Margin ระหวางคูสัญญา ใหคํานวณและเรียกจาก Net 

position ของทั้ง Portfolio จึงใหรอผลการคํานวณฐานะพรอมกันของธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
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รวม ธรุกรรมท่ี 1 และ ธรุกรรมที ่2 
2  มีนาคม 2549 
Margin Call  ระหวางคูสัญญา    รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ  2 
 1)  ธุรกรรมที่ 1 : Market value > Required securities value  
       Margin call > threshold       =  1,170,224.72      บาท 
 2)  ธุรกรรมที่ 2: Market value < Required securities value 
        Margin call >  threshold  =  -1,736,501.66       บาท 
                    รวม Margin position     =  1,170,224.72 + (-1,736,501.66) 
                    Margin exposure (Market value  < Required sec. Value)  
    =  - 566,276.94      บาท 
ผูขายหลักทรัพยมีภาระ Margin    =  566,276.94     บาท 
Total margin call          =  566,276.94   >  Threshold   500,000    บาท 
 
 
2 มีนาคม 2549   รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
 Total margin call  566,276.94  บาท 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) ต่ํากวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูขายหลักทรัพยมีภาระ margin ของท้ัง Portfolio เทากับ 566,276.94 บาท เปนมูลคาท่ี
สูงกวา  Threshold  500,000 บาท   

 ผูขายหลักทรัพยจึงตองสงมอบหลักทรัพยหรือชําระเงินตามมูลคาดงักลาวใหแกผูซ้ือ
หลักทรัพย   
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การคํานวณตามตัวอยางที่ 3 ในสวนตอไปนี้ จะเปนสวนตอเนื่อง  แบงเปน 2 กรณีคือ 
ก) กรณีท่ีเลือกสงมอบ Margin ดวยหลักทรัพย LB22NA 
ข) กรณีท่ีเลือกสงมอบ Margin ดวยเงินสด 
โดยคํานวณเพือ่การสงมอบของท้ัง Portfolio คือ 2 ธุรกรรม 
 
ก)  กรณีที่เลือกสงมอบ Margin ดวยหลักทรัพย LB22NA 
2 มีนาคม 2549 
จํานวนพันธบตัรท่ีผูขายหลักทรัพยตองสงมอบ margin   
 
Total margin transferred value    =  Gross price% x Current par x No. of units 
                                                                               
 - 566,276.94                               =  96.680158%  x 1,000 x No. of  Units 
     
             No. of  units =     -566,276.94           
         96.680158% x  1,000         
 = -585.722  หนวย 
 
 
2 มีนาคม 2549  รวม  ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
จํานวนพันธบตัรท่ีผูขายหลักทรัพยตองสงมอบใหผูซ้ือหลักทรัพย   =   600 หนวย 
 
ธุรกรรมท่ี 2 LB123A 
3 มีนาคม 2549 
ตรวจสอบ Margin  คํานวณหามูลคาของธุรกรรม (Asset value) ณ วันท่ีประเมินมูลคา 
 Repo interest/return    =     Purchase price x Repo rate(%) x (Days/365) 
                                                                 =     96,808,350.98 x 2% x(2/365) 
                                                                 =     10,609.13     บาท 
 Asset value                  =    Purchase price +  Repo interest/return 
                                                                 =    96,808,350.98 + 10,609.13   
                                                                 =    96,818,960.11    บาท  
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ตรวจสอบ Margin   
คํานวณหามูลคาของหลักทรัพยท่ีตองดํารงไวตามเงื่อนไขของสัญญา    
(Required securities value) 

Required securities value  = Asset value x (1+ Initial margin) 
                                                     =    96,818,960.11 x (1+0.02)  

               =     98,755,339.32   บาท 
 
Market value (3 Mar 2006) =  Gross price % x Current Par x No. of units  
                                                             
Market value =  97.120511 % x 1,000 x 100,000 

                
 =   97,120,511.00   บาท 

 
ตรวจสอบ Margin     
Market  value  vs  Required securities value  

 =      97,120,511.00 -  98,755,339.32        
Market value  <   Required securities value 
Margin exposure  =        -1,634,828.32        บาท 
Margin call    = -1,634,828.32   >  Threshold  500,000   บาท 
 

3 มีนาคม 2549    ธุรกรรมท่ี 2: LB123A 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) ต่ํามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดํารง  

       (Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูขายหลักทรัพยมีภาระ margin เทากับ 1,634,828.32   บาท เปนมูลคาท่ีสูงกวา  

Threshold   
 จึงตองเรียกชาํระ/สงมอบ margin  
 แตเนื่องจากการแจงฐานะและการเรียก Margin ระหวางคูสัญญา ใหคํานวณและเรียกจาก Net 

position ของทั้ง Portfolio จึงใหรอผลการคํานวณฐานะพรอมกันของธุรกรรมท่ี 1 และ 2 และ 
margin account (ถามี) 
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รวม ธรุกรรมท่ี 1 และ ธรุกรรมที ่2 
3 มีนาคม 2549 
Margin Call  ระหวางคูสัญญา    รวมธุรกรรมท่ี 1 และ ธุรกรรมท่ี 2 
  1) ธุรกรรมที่ 1: Market value > Required securities value 
                  Margin call > threshold       = 1,707,683.83  >  500,000   บาท 
 2) ธุรกรรมที่ 2: Maket value < Required securities value  
                  Margin call < threshold  = -1,634,828.32   >  500,000    บาท 
 3)  บัญชี Margin  LB22NA (3 มี.ค. 49) = 600 หนวย 
                   มูลคาหลักทรัพยของบัญชี Margin           
  =    Gross price % x Current Par x No. of units  

 = 97.357199 %  x 1,000 x 600 
 = 584,143.19     บาท 

รวม Margin position =        1,707,683.83 +  (-1,634,828.32) + 584,143.19  
Margin exposure =         656,998.70      บาท 
Total margin call >  threshold  = 656,998.70  >  Threshold  500,000   บาท 
 

3 มีนาคม 2549   รวมธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
 Total margin call  =  656,998.70   บาท 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) สูงกวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูซ้ือหลักทรัพยมีภาระ margin ของท้ัง Portfolio เทากับ 656,998.70 บาท  เปนมูลคาท่ี
สูงกวา  Threshold  500,000 บาท   

 ผูซ้ือหลักทรัพยจึงตองสงมอบหลักทรัพยหรือชําระเงินตามมูลคาดังกลาวแกผูขายหลักทรัพย  
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กรณีท่ีเลือกสงมอบ Margin ดวยหลกัทรัพย LB22NA 
3 มีนาคม 2549 
Total margin transferred value     =      Gross price% x Current par x No. of units 
        
 656,998.70                               =  97.357199 % x 1,000 x No. of units 
         
              No. of units =            655,578.58 
         97.357199% x 1,000  
 = 674.83  หนวย 
 
3 มีนาคม 2549  รวมธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
จํานวนพันธบตัรท่ีผูซ้ือหลักทรัพยตองสงมอบใหผูขายหลักทรัพย   =   700 หนวย 
 
ข) กรณีที่เลือกสงมอบ Margin ดวยเงินสด 
2 มีนาคม 2549  รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
Margin call  ระหวางคูสัญญา    รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
1)  ธุรกรรมที่ 1 : Market value > Required securities value  
Margin call > threshold       =  1,170,224.72      บาท 
2)  ธุรกรรมที่ 2: Market value < Required securities value 
Margin call >  threshold  = -1,736,501.66       บาท 
รวม Margin position = 1,170,224.72 + (-1,736,501.66) 
Margin exposure (Market value  < Required sec. Value) = - 566,276.94   บาท 
ผูขายหลักทรัพยมีภาระ Margin  = 566,276.94     บาท 
Total margin call        = 566,276.94   >  Threshold   500,000    บาท 
 
2 มีนาคม 2549  รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
 Total margin call  566,276.94 บาท 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) ต่ํากวามลูคาหลักทรัพยท่ีตองดํารง  

       (Required securities value) 
 ดังนัน้ ผูขายหลักทรัพยมีภาระ margin ของท้ัง Portfolio เทากับ 566,276.94 บาท  เปนมูลคาท่ี

สูงกวา  Threshold 500,000 บาท   
 ผูขายหลักทรัพยโอนชาํระ margin ใหแกผูซ้ือหลักทรัพยเปนเงินสด     566,276.94   บาท 
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3 มีนาคม 2549  รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
Margin call  ระหวางคูสัญญา    รวมธุรกรรมท่ี 1 และ  2 
1) ธุรกรรมที่ 1: Market value > Required securities value 
Margin call > threshold       = 1,707,683.83  >  500,000   บาท 
2) ธุรกรรมที่ 2: Maket value < Required securities value  
Margin call < threshold  = -1,634,828.32   >  500,000    บาท 
3)  บัญชี Cash margin = 566,276.94    บาท   
(ผูขายโอนใหผูซ้ือ 2 มี.ค.ภายใน 14.00  น.) 
Interest on cash margin  =  1-day Repo rate  =  4.09375%*  
*คํานวณจากอตัราปดรอบบาย BOT Repo rate 1 วัน 
 = 566,276.94  x  4.09375  
       365 x 100 
 = 63.51223   =    63.51   บาท 
Cash margin + interest on margin = 566,276.94 + 63.51    บาท 
 = 566,340.45 บาท 
รวม Margin position = 1,707,683.83 +  (-1,634,828.32) + 566,340.45 
 =         639,195.97  บาท 
Total margin call   =  639,195.97   >  threshold  500,000  บาท 
3 มีนาคม 2549  รวม ธุรกรรมท่ี 1 และ 2 
 Total margin call = 639,195.97    บาท 
 หลักทรัพยของธุรกรรมมีมูลคา (Market value) สูงกวามูลคาหลักทรัพยท่ีตองดาํรง 

(Required securities value) 
 ดังนัน้  ผูซ้ือหลักทรัพยมีภาระ  margin  ของท้ัง Portfolio เทากับ 639,195.97 บาท เปนมูลคาท่ี
สูงกวา  Threshold  500,000 บาท   

 ผูซ้ือหลักทรัพยตองการโอนชําระ Margin ใหแกผูขายหลักทรัพยเปนเงินสด =  639,195.97   
บาท 

 สามารถแจกแจง Total Margin Call   จํานวน      639,195.97  บาท   ไดดังนี ้
        1. เม่ือรวมคํานวณฐานะสุทธิของท้ัง 2 ธุรกรรม พบวา Market value มากกวา  Required 
securities value เทากับ 1,707,683.83+ (-1,634,828.32)  =  72,855.51    บาท  ดังนัน้ ผูซ้ือ
หลักทรัพยมีภาระ Margin ณ.วันท่ี 3 มีนาคม 2549 ท่ีจะตองสงมอบใหแกผูขายหลักทรัพย 
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        2. Margin Call ท่ีผูซ้ือหลักทรัพยเรียกจากผูขายหลักทรัพย ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 เปน
จํานวนเงิน 566,276.94 บาท  ตองคืนใหแกผูขายหลักทรัพย เนื่องจากภาระ Margin  มีการเปล่ียน
ขางการสงมอบ 
       3. อัตราผลตอบแทนจาก Cash margin (Interest on cash margin) ของผูขายหลักทรัพย ท่ีผู
ซ้ือหลักทรัพยถือไว (ตามขอตกลงใหม กําหนดใหตองสงมอบ Interest on cash margin   คืนใน
วันท่ีมีการเปล่ียนข างการสงมอบ  Cash margin   เปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง )  ซ่ึงมีจํานวนเทากับ   
63.51   บาท 
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คณะทํางานเพือ่กําหนดแนวทางการปฏิบัต ิ
สําหรับการทําธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน 

 
1. ผูแทนบริษัท เฟรชฟลดส จํากัด  
2. ผูแทนบริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด 
3. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
4. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
5. ผูแทนธนาคารออมสิน 
6. ผูแทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
7. ผูแทนธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
8. ผูแทนธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
9. ผูแทนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
10. ผูแทนธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 
11. ผูแทนธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
12. ผูแทนธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
13. ผูแทนธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.ว.ี 
14. ผูแทนธนาคารซิตี้แบงก 
15. ผูแทนดอยซแบงก เอจี กรุงเทพฯ 
16. ผูแทนธนาคาร ฮองกงและเซีย่งไฮฯ (HSBC) 
17. ผูแทนธนาคาร เจพีมอรแกน เชส 
18. ผูแทนธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  
19. ผูแทนศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย 

 
 
 
 


