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305 ขั�นตอนการรับสมาชิก 

*305.01 (1) ขั�นตอนการรับสมคัรสมาชิก 

ให้ผูส้มคัรที4ประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกยื4นคาํขอเป็นสมาชิกตามแบบที4ตลาดสัญญา 
ซื�อขายล่วงหน้ากาํหนดพร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานอย่างน้อยดงัต่อไปนี� ต่อตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ 
 (1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื4อผู ้ถือหุ้นและ
ขอ้บงัคบับริษทัซึ4งกระทรวงพาณิชยรั์บรองไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที4ยื4นคาํขอเป็นสมาชิก 

(2) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหน้าเฉพาะผูส้มคัรสมาชิกประเภทตวัแทน(Full License Member) หรือสมาชิก
ประเภทตวัแทนที4จาํกดัเฉพาะประเภทสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Limited License Member) แลว้แต่กรณี 
หรือสาํเนาเอกสารหลกัฐานที4แสดงการไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการของผูส้มคัรและ/หรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลที4เกี4ยวขอ้งเฉพาะผูส้มคัรสมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) 

(3) สาํเนาหลกัฐานเกี4ยวกบัฐานะการเงินของผูส้มคัร เช่น งบการเงินงวดประจาํ 6 เดือน 
และรายงานประจาํปีฉบบัล่าสุด โดยตอ้งเป็นฉบบัที4ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

 (4) สาํเนาหลกัฐานที4แสดงไดว้า่ผูส้มคัรเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี หรือหลกัฐานที4
แสดงไดว้า่ผูส้มคัรอยูใ่นระหวา่งยื4นคาํขอเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี เฉพาะผูส้มคัรที4เป็นหรือจะเป็น
สมาชิกของสาํนกัหกับญัชี หรือหลกัฐานที4แสดงไดว้่าสมาชิกของสาํนกัหกับญัชีตกลงเขา้ผกูพนัชาํระหนี�
ตามสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที4ผูส้มคัรทาํการซื�อขายในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ทั�งนี�  เฉพาะผูส้มคัร 
ที4ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชี    

(5) สาํเนาคู่มือการปฏิบติังานดา้นธุรกิจสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ของผูส้มคัร 
(6) สําเนาเอกสารหลกัฐานที4แสดงรายละเอียดเกี4ยวกบัการดาํเนินงานและแผนธุรกิจ

ของผูส้มคัร 
(7) สําเนาเอกสารหลกัฐานที4แสดงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหารและอาํนาจหนา้ที4ของ

ผูบ้ริหารของผูส้มคัร 
(8) สําเนาเอกสารหลกัฐานเกี4ยวกบันโยบายและวิธีการบริหารความเสี4ยงดา้นฐานะ

การเงิน (Credit Risk) ดา้นการปฏิบติังานของสมาชิก (Operational Risk) ดา้นการเปลี4ยนแปลงราคาของ
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้หรือราคาของสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Market Risk) 
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รวมทั�งดา้นกฎหมาย (Legal Risk) ที4สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(9) เอกสารและหลกัฐานอื4นใดตามที4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ร้องขอ 

   (*ความในหลักเกณฑ์ 305.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยวิธีปฏิบัติ บริษัท ตลาด
สัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที8 13 มีนาคม 2555 ซึ8งมีผลใช้บังคับวนัที8 13 มีนาคม 2555) 
 
305.01 (4) ขั�นตอนการรับสมคัรสมาชิก 

 เมื4อผูส้มัครได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมติัการเป็นสมาชิกจากตลาดสัญญา 
ซื�อขายล่วงหนา้ใหผู้ส้มคัรแสดงเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี� ต่อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ภายใน
วนัที4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด  
 (1) หลกัฐานการชาํระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีตามที4ตลาดสัญญา 
ซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด  
 (2) หลกัฐานการวางทรัพยสิ์นไวก้บัสาํนกัหกับญัชีเพื4อความมั4นคงในระบบการชาํระหนี�
ตามสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที4 ซื� อขายในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  เฉพาะผูส้มัครที4 เป็นสมาชิก 
สาํนกัหกับญัชี 
  (3) รายงานการทดสอบระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที4ต่อเชื4อม
เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื4นที4จาํเป็นต่อ 
การปฏิบติังานดา้นการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  

(4) หลกัฐานอื4นที4แสดงว่าผูส้มคัรไดป้ฏิบัติตามเงื4อนไขเพิ4มเติมตามที4ตลาดสัญญา 
ซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 
 

308 หน้าที�ของสมาชิก 

*308.01 (6) หน้าที�ของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) 

 ใหส้มาชิกนาํส่งรายงานฐานะทางการเงินและขอ้มูลดงัต่อไปนี� ต่อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ตามหลกัเกณฑ์ เงื4อนไข และวิธีการที4ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้ากาํหนด 

(1) รายงานและงบการเงินดงัต่อไปนี�  
  (1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

  (1.2) รายงานแสดงฐานะการเ งินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวด
ประจาํเดือน งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชีและงวดประจาํปีบญัชี 
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  (1.3) รายงานเมื4อมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิเมื4อสิ�นวนัทําการใดๆ ลดลงมาอยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั�นตํ4 า 
ที4ตอ้งดาํรงไวต้ามที4คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(2) รายงานเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�พร้อมดว้ยเหตุผล 

  (2.1) สมาชิกประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  (2.2) สมาชิกหยดุประกอบกิจการทั�งหมดหรือบางส่วน 

  (2.3) สมาชิกเปลี4ยนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะในการประกอบธุรกิจ 

  (2.4) สมาชิกควบรวมบริษัท หรือกระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเป็น 
การครอบงาํหรือถกูครอบงาํกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  (2.5) สม า ชิ ก ทํา สัญ ญ า ให้ บุ ค ค ล อื4 น มี อํา นา จ ทั� ง ห มด ห รื อ บ า ง ส่ ว น ใ น 
การบริหารงานของสมาชิก 

  (2.6) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติใหเ้พิ4มทุนหรือลดทุน 

  (2.7) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให ้เข า้ถือหลกัทรัพยข์องกิจการใด 
เกินกว่าร้อยละ10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนทั�งหมดของกิจการนั�น 

 (3)  รายงานอื4นๆ ดงัต่อไปนี�  
 (3.1) รายงานการผิดนดัวางหลกัประกนัของลกูคา้  

  (3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที4 มีนัยสาํคัญที4 เ กี4 ยวกับระบบหรือ
การดาํเนินงานการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และงานบริหารความเสี4ยงของสมาชิก รวมทั�งผล
การดาํเนินการในส่วนที4มีนยัสําคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หน้าที4ตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
  (3.3) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามข้อกาํหนด หนังสือเวียน หรือ
คาํสั4งของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้(Compliance Report) เฉพาะส่วนที4มีนยัสาํคญัรวมทั�งรายงาน
ผลการดาํเนินการในส่วนที4มีนยัสาํคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
ตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั4งของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (Compliance Unit) 

 (3.4) รายงานการเปลี4ยนแปลงที4มีนัยสําคัญต่อการดาํเนินงานของสมาชิก เช่น  
การเปลี4ยนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลที4มีอาํนาจในการจดัการ หรือการเปลี4ยนแปลงโครงสร้าง 
การดาํเนินงานของสมาชิก  

 (3.5) รายงานผลการตรวจสอบของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกาํกบั 
ดูแลอื4นที4เกี4ยวขอ้ง 

 (3.6) รายงานมติของที4ประชุมผูถ้ือหุ ้นของสมาชิกให้แก้ไขหรือเพิ4มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของสมาชิก 
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 (3.7) รายงานรายชื4 อผู ้ถื อหุ้นรายใหญ่ สิบลําดับแรก ณ วันสิ� นปี  และณ  
วนัประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 

 

 ในกรณีที4สมาชิกจดัส่งรายงานเป็นหนงัสือ ใหส้มาชิกดาํเนินการใหก้รรมการที4มีอาํนาจลง
นามผูกพ ันสมาชิกซึ4 งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษ ัทที4ออกโดย 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยล์งลายมือชื4อรับรองรายงานที4สมาชิกจดัส่งดว้ย 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (6)  เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยวิธีปฏิบั ติ  
บริษัท ตลาดสัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวันที8  21 เมษายน 2558 ซึ8 งมีผลใช้บังคับวันที8  

30 เมษายน 2558) 

 
*308.01 (13) หน้าที�ของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) 

 เมื4อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ประกาศกาํหนดการจดัให้มีการดาํเนินธุรกรรมใหม่ใน
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ ให้สมาชิกแสดงให้ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เห็นว่ามีความพร้อมใน
การดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว โดยตอ้งแสดงเอกสารหรือหลกัฐานต่อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนดก่อนเริ4มดาํเนินธุรกรรมดงัต่อไปนี�  
 (1) ผลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานเพื4อรองรับการดาํเนินธุรกรรม 
 (2) ความพร้อมของบุคลากรของสมาชิก 
 (3) นโยบายการบริหารความเสี4ยงของสมาชิกที4เกี4ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกรรม 

 (4) อื4น ๆ ตามที4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (13) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยวิธีปฏิบั ติ  
บริษัท ตลาดสัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวันที8  13 มีนาคม 2555 ซึ8 งมีผลใช้บังคับวันที8  
13 มีนาคม 2555) 

 
*308.02 (1) การปฏิบัตงิานของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) กบัลูกค้า 

308.02 (1)-1 การวางหลักประกันเริ�มต้น (Initial Margin) และการวางหลักประกันรักษาสภาพ    

(Maintenance Margin)  

ใหส้มาชิกเรียกใหลู้กคา้นาํทรัพยสิ์นมาวางเป็นหลกัประกนัเริ4มตน้ (Initial Margin) และ
หลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สําหรับสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตามวิธีการคาํนวณ
หลกัประกนัแบบ Portfolioดงัต่อไปนี�   
  



                                            วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  
หมวด 300 สมาชิก 

 
 

บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)            300-5 21 มิถุนายน 2548 

หลกัประกนัเริ�มต้น 

(Initial Margin) 

หลกัประกนัรักษาสภาพ 

(Maintenance Margin) 

• ไม่ตํ4ากวา่ 1.35 เท่าของมูลค่าหลกัประกนัรักษา
สภาพที4คาํนวณจากค่าความเสี4ยงที4สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด โดยในกรณีที4มีการถือครองสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้าออปชั4นให้รวมคาํนวณมูลค่า
จากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-
market) ของสัญญาซื� อขายล่วงหน้าออปชั4น
ตามที4สาํนกัหกับญัชีกาํหนดเป็นส่วนหนึ4 งของ
หลกัประกนัเริ4มตน้ดว้ย 

• ในกรณีที4ผูล้งทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื�อ
ในสัญญาซื�อขายล่วงหน้าออปชั4นไม่ต้องวาง
หลกัประกนัเริ4มตน้ 

• ไม่ตํ4 ากว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที4
คํานวณจากค่าความเสี4 ยงที4สํานักหักบัญชี
กาํหนด  โดยในกรณีที4มีการถือครองสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ออปชั4นใหร้วมคาํนวณมูลค่า
จากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-
market) ของสัญญาซื�อขายล่วงหน้าออปชั4น
ตามที4สํานักหักบัญชีกําหนดเป็นส่วนหนึ4 ง
ของหลกัประกนัรักษาสภาพดว้ย 

• ในกรณีที4ผูล้งทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะ
ซื�อในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ออปชั4น ไม่ตอ้ง
วางหลกัประกนัรักษาสภาพ 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท  
ตลาดสัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงวันที8  13 มีนาคม 2555 ซึ8 งมีผลใช้บังคับวันที8  

13 มีนาคม 2555) 
 

*308.02 (6)   การปฏิบัตงิานเป็นตวัแทนซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า Currency Futures แก่ลูกค้า  

 สมาชิกตอ้งไม่เป็นตวัแทนซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ Currency Futures ในตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้แก่ลกูคา้ที4มีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

(1) บุคคลธรรมดาที4ไม่มีสญัชาติไทย และไม่มีใบต่างดา้วหรือไม่มีใบสาํคญัถิ4นที4อยู่ใน
ประเทศไทยหรือไม่มีชื4อในทะเบียนบา้น 

(2) นิติบุคคลที4ตั� งอยู่นอกประเทศไทย โดยให้หมายความรวมถึงกิจการ สถาบัน 
กองทุน สถาบนัการเงิน องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศ และสาํนกังานสาขาและตวัแทนของนิติบุคคลที4
มีถิ4นที4อยูใ่นประเทศไทย ซึ4งตั�งอยูน่อกประเทศไทยยกเวน้ 
  (2.1) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที4ตั�งอยู่นอก
ประเทศไทย 
  (2.2) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งองค์การ
สหประชาชาติ หรือองคก์ารหรือสถาบนัระหวา่งประเทศ ที4ประจาํการในประเทศไทย 
  (2.3) สาํนกังานสาขาและตวัแทนของนิติบุคคลที4มีถิ4นที4อยู่นอกประเทศ ซึ4 งตั�งอยู่
ในประเทศไทย 



                                            วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  
หมวด 300 สมาชิก 

 
 

บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)            300-6 21 มิถุนายน 2548 

 (*เพิ8มเติมหลักเกณฑ์ 308.02 (6) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน) ลงวนัที8 16 พฤษภาคม 2555 ซึ8งมีผลใช้บังคับวนัที8 5 มิถุนายน 2555) 
 

*310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 

310.01 (8)  เหตุในการสั�งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
 ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้อาจสั4งให้สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) และ
สมาชิกประเภทตวัแทนที4จาํกดัเฉพาะประเภทสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Limited License Member) พน้จาก
สมาชิกภาพเนื4องจากมีการดาํเนินงานซึ4 งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดมี้ความตั�งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื�อขาย
สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการดงัต่อไปนี�  

(1) สมาชิกตอ้งประกอบธุรกิจซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตามเวลาที4ตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้เปิดทาํการ 

หากสมาชิกหยุดประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ4งเป็นเวลาติดต่อกนั 3 เดือน ใหถื้อว่าสมาชิก
มีการดาํเนินงานซึ4 งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดม้ีความตั�งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ ยกเวน้คณะกรรมการจะมีคาํสั4งเป็นอยา่งอื4น 
 (2)   ให้สมาชิกดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้สามารถเริ4มประกอบธุรกิจซื�อขายสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที4สมาชิกมีการดาํเนินงานซึ4 งแสดงใหเ้ห็น
วา่ไม่ไดมี้ความตั�งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตาม (1)   

(3)   ในกรณีที4มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถเริ4มประกอบธุรกิจซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดภ้ายในกาํหนดเวลาตาม (2) ให้สมาชิกแจง้ขอผ่อนผนัและชี� แจงเหตุผล
เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้ภายในระยะเวลาที4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด  

คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการเริ4มประกอบธุรกิจที4สมาชิกขอผ่อนผนัตาม
วรรคหนึ4 งไดเ้มื4อคณะกรรมการเห็นสมควร   

(4)  หากสมาชิกไม่สามารถเริ4มประกอบธุรกิจซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ในตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ไดภ้ายในเวลาที4กาํหนดตาม (2) หรือภายในเวลาที4ไดร้ับผ่อนผนัตามวรรคสองของ (3) 
แลว้แต่กรณี คณะกรรมการอาจมีมติใหส้มาชิกดงักล่าวพน้จากสมาชิกภาพได ้

สมาชิกที4หยุดประกอบธุรกิจอาจขอผ่อนผนัหนา้ที4ในการนาํส่งขอ้มูลรายงานต่อตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหน้า โดยสมาชิกยงัคงมีหนา้ที4ชาํระค่าธรรมเนียมสมาชิกและตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้อาจ
เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ4มจากสมาชิกตามหลกัเกณฑที์4ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 

(*เพิ8มเติมหลักเกณฑ์ 310 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื#อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ลงวนัที8 14 ธันวาคม 2558  ซึ8งมีผลใช้บังคับวนัที8 1 มกราคม 2559) 
 


