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วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 1 1 เมษายน 2549 

 

วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 300 สมาชิก 
 

304 ขั�นตอนการรับสมาชิก 
304.01 (1) ขั�นตอนการรับสมคัรสมาชิก 

ให้ผูส้มคัรที�ประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกยื�นคาํขอเป็นสมาชิกตามแบบที�สํานักหักบญัชี
กาํหนดพร้อมกบัเอกสารหรือหลกัฐานอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี� ต่อสาํนกัหกับญัชี โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนาม
รับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของสมาชิกดว้ย  

(1)  หลกัฐานการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยห์รือสาํเนาหนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์
สนธิ บญัชีรายชื�อผูถื้อหุ้นและขอ้บงัคบัของผูส้มคัร ซึ� งรับรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือนก่อน
วนัที�ยื�นคาํขอเป็นสมาชิก 
                     *(2) สาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซื�อขายสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ประกาศ
กาํหนด ของผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญัหรือหลกัฐานที�แสดงไดว้่าผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญัอยู่ระหว่าง
การยื�นคาํขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

(3) สําเนาหลกัฐานที�แสดงว่าผูส้มคัรเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า หรือ
หลกัฐานที�แสดงไดว้่าผูส้มคัรอยู่ในระหว่างยื�นคาํขอเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเฉพาะ
ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญั 

(4) สําเนาหลกัฐานที�แสดงไดว้่าผูส้มคัรมีเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ (Operating Officer) เจา้หนา้ที�
กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียนและคาํสั�งของสาํนกัหักบญัชี (Compliance Officer) 
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และเจา้หนา้ที�บริหารความเสี�ยง (Risk Management 
Officer) ตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด หรือสําเนาหลกัฐานที�แสดงไดว้่าผูส้มคัรอยู่ในระหว่าง
พิจารณารับสมคัรบุคคลใดเพื�อปฏิบติังานดงักล่าวตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(5)  สําเนาหลกัฐานเกี�ยวกบัฐานะการเงินของผูส้มคัร เช่น งบการเงินงวดประจาํ 6 เดือน 
และรายงานประจาํปีฉบบัล่าสุด โดยตอ้งเป็นฉบบัที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
 (6) สําเนารายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออตัราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี� สินทั�วไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์สี�ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดาํรงเงินกองทุนอื�นในทาํนองเดียวกบักองทุน
ดงักล่าวของผูส้มคัร โดยตอ้งเป็นสาํเนารายงานฉบบัรายวนัจาํนวน 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือเป็นสาํเนา
รายงานที�หน่วยงานที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกกาํหนดใหต้อ้งคาํนวณเป็นประจาํตามรอบ
ระยะเวลาจาํนวน 7 งวดติดต่อกนั ก่อนวนัยื�นคาํขอสมคัรเป็นสมาชิก 
 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 2 1 เมษายน 2549 

 
 (7)  สาํเนาเอกสารหรือหลกัฐานเกี�ยวกบันโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยงของผูส้มคัร  

(8) สาํเนาแผนรองรับเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยตอ้งระบุลกัษณะเหตุการณ์ที�เป็นเหตุฉุกเฉิน
อยา่งชดัเจนไวใ้นแผนดงักล่าวดว้ย 

** (9) สาํเนาหลกัฐานที�แสดงความพร้อมของระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู ้สมัครที�สามารถเชื� อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักหักบัญชี  รวมถึง
ระบบปฏิบติัการอื�นที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังานหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�สมาชิกหรือสาํนกั
หกับญัชีเป็นผูจ้ดัใหมี้ขึ�น 

 (10) สําเนาหลกัฐานที�แสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของผูส้มคัรที�
สามารถเชื�อมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชีโดยตรง 
 (11)  สาํเนาหลกัฐานที�แสดงว่าผูส้มคัรมีสาํนกังานและอุปกรณ์เครื�องใชส้าํนกังานต่างๆ ที�
เพียงพอแสดงไดว้า่ผูส้มคัรมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ  
 (12)  เอกสารและหลกัฐานอื�นๆ ตามที�สาํนกัหกับญัชีร้องขอ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 304.01 (1) ในส่วน (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติ
สาํนักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที/ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ/งมีผลบังคับ
ใช้ตั%งแต่วนัที/ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 304.01 (1) ในส่วน (9) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติ
สาํนักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที/ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ/งมีผลบังคับใช้
ตั%งแต่วนัที/ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

307 หน้าที�ของสมาชิก 
*307.01 (2) การดําเนินการกรณีสมาชิกสามัญไม่สามารถดํารงคุณสมบัติเรื�องการมีฐานะการเงินและ

เงนิกองทุน 
 (1) กรณีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่าจาํนวนที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด สาํนกัหกับญัชี
อาจพิจารณาผอ่นผนัไดโ้ดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

(1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 
(1.2) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�

สมาชิกไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นตามวิธีการและภายในเวลาที�สํานกัหักบญัชีกาํหนด ยกเวน้กรณีที�
สมาชิกสามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดภายในงวดบญัชีถดัไป    

(1.3) ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นให้ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนดภายใน 120 วนันบัแต่
วนัที�สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่จาํนวนดงักล่าว หรือตามกาํหนดเวลาที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(1.4) ในกรณีที�สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นตาม (1.2) สาํนกั
หกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกนั�นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 3 1 เมษายน 2549 

 (2) กรณีสมาชิกไม่สามารถดํารงเ งินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนัได้
โดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

(2.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบโดยทนัที 
(2.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สาํนกัหักบญัชีทุกวนั 

โดยให้จดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จนกว่าจะ
สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือ
ตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.3) ส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สํานักหักบญัชี
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�สมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามวิธีการและภายในเวลาที�
สํานักหักบญัชีกาํหนด ยกเวน้สมาชิกที�สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑ์ที�
กาํหนดเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2.4) สมาชิกตอ้งแก้ไขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ไดต้ามหลกัเกณฑ์ที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามกาํหนดเวลาที�สํานกัหักบญัชี
เห็นสมควร 

 (2.5) ในกรณีที�สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ตามที�กาํหนดไวข้า้งตน้ สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกนั�นพน้จากการเป็นสมาชิกได ้
 ในกรณีที�สมาชิกไม่สามารถแกไ้ขส่วนของผูถ้ือหุ้นไดต้าม (1) หรือไม่สามารถแกไ้ข
การดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้าม (2) สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกนั�นพน้จากการเป็น
สมาชิกได ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติสาํนักหักบัญชี 
(ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที/  21 สิงหาคม 2558 ซึ/ งมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วันที/ 
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
307.01 (12) หน้าที�ของสมาชิกในการจดัส่งรายงาน  
 ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
 (1) สมาชิกตอ้งจดัส่งรายงานและเอกสารตามประเภทและภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี� ต่อ สาํนกั
หกับญัชีโดยใหจ้ดัส่งเป็นหนงัสือและ/หรือผา่นระบบคอมพิวเตอร์ที�เชื�อมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชี  
                           *(1.1)  - 

(1.2) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วนัทาํการสุดท้ายของเดือน ให้จัดส่ง    
รายงานภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 4 1 เมษายน 2549 

(1.3) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ดงัต่อไปนี�  
**(1.3.1) งวดประจาํเดือนใหจ้ดัส่งภายในวนัที� 14 ของเดือนถดัไป 

  (1.3.2) งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชีให้จดัส่งภายใน 3 เดือนนับจาก
วนัสิ�นงวดการบญัชีดงักล่าว 

  (1.3.3) งวดประจาํปีบญัชีใหจ้ดัส่งภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิ�นปีบญัชีดงักล่าว  
(1.4) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และความเห็นใดๆ ที�เกี�ยวกบั

ระบบหรือการดาํเนินงานหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้และงานบริหารความเสี�ยงของสมาชิก 
เฉพาะส่วนที�มีนยัสาํคญั รวมทั�งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�มีนยัสาํคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํ
ของเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั� ง 

(1.5) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของ
สาํนกัหกับญัชี (Compliance report) เฉพาะส่วนที�มีนยัสาํคญั รวมทั�งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนที�มี
นยัสาํคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน 
หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี (Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 ครั� ง  

***สาํนกัหกับญัชีอาจยกเวน้การจดัส่งรายงานเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินหรือรายงานอื�นใด
ใหแ้ก่สมาชิกตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้
 (2) สมาชิกตอ้งรายงานเหตุการณ์ที�อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ของสมาชิกดงัต่อไปนี�  พร้อมทั�งชี� แจงเหตุผลประกอบภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�สมาชิกทราบ
ถึงเหตุการณ์ดงักล่าวต่อสาํนกัหกับญัชี 

  ****(2.1) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื�อ
สิ�นวนัทาํการใดๆ ลดลงมาอยู่ที�ระดบันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เท่าของหลกัเกณฑข์ั�นตํ�าที�ตอ้งดาํรงไวต้ามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนด 

 (2.2) มีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทั เช่น การเปลี�ยนแปลง
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�มีอาํนาจในการจดัการ การควบรวมบริษทั การเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง 
การดาํเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนของการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นจาํนวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด 

 (2.3) กรณีอื�นๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
ของสมาชิก  
 (3) สมาชิกต้องดําเนินการให้กรรมการที� มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทัซึ� งปรากฏตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที�ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย ์          
ลงลายมือชื�อรับรองในรายงานที�สมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 

 เพื�อประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการชาํระหนี�  ฐานะการเงิน และการดาํเนินงาน
ของสมาชิก สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานอื�นและกาํหนดเวลาจดัส่งไดต้ามที�เห็นสมควร



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 5 1 เมษายน 2549 

 
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) ในส่วน (1)(1.1) โดยวิธีปฏิบัติสาํนักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญา

ซื%อขายล่วงหน้า)หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที/ 18 เมษายน 2557 ซึ/งมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วนัที/ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) ในส่วน (1)(1.3)(1.3.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติ

สาํนักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที/ 30 ธันวาคม 2552 ซึ/งมีผลบังคับใช้
ตั%งแต่วนัที/ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป)  

(***เพิ/มความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) ในส่วน (1) วรรคสอง โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับ
สัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที/  21 สิงหาคม 2558 ซึ/ งมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วันที/  24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

(****ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) ในส่วน (2)(2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติ
สาํนักหักบัญชี (ในส่วนที/เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที/ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ/งมีผลบังคับ
ใช้ตั%งแต่วนัที/ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

 

*309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  
สาํนกัหกับญัชีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการการชาํระหนี�

ของสาํนกัหกับญัชีจากสมาชิกในอตัราดงัต่อไปนี�  
(1) ค่าเขา้เป็นสมาชิก ตามอตัราที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป 
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี อตัรา 300,000 บาทต่อปี โดยให้ชาํระล่วงหนา้เป็นรายปีตามปีปฏิทิน 

ภายในวนัที� 15 มกราคมของทุกปี และในกรณีที�สมาชิกเริ�มสมาชิกภาพในปีปฏิทินใดไม่ครบปีใหส้มาชิก
ชาํระค่าธรรมเนียมในปีนั�นเตม็จาํนวน 

(3) ค่าธรรมเนียมการให้บริการการชาํระหนี� ในอตัราที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนดสาํหรับสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้แต่ละประเภท 

(*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี%แทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี (ในส่วนที/
เกี/ยวกับสัญญาซื%อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที/ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ/งมีผลบังคับใช้ตั%งแต่วันที/ 29 กุมภาพันธ์ 2551  
เป็นต้นไป) 

 
************************ 


