
 

บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฯ หนา้ 1 จาก 5 
ประกาศรับสมคัรสมาชิก 
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

18 ธนัวาคม 2558 

 

  
 

 
 

ประกาศบริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เรื&อง  ประกาศการรับสมคัรสมาชิกตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

สําหรับผู้สมคัรที&เป็นสมาชิกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ต่อไปนี� เรียกว่า “ตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้”) มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง
ประเทศไทย (ต่อไปนี� เรียกวา่ “ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้”) ตามรายชื)อที)แนบทา้ยประกาศฉบบันี�  เขา้เป็น
สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) สมาชิกประเภทตวัแทนที)จาํกดัเฉพาะประเภทสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ (Limited License Member) และสมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) โดยมี
รายละเอียดการรับสมคัรเช่นเดียวกบัประกาศบริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) วา่ดว้ยการรับสมคัรสมาชิกตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ยกเวน้ในเรื)องดงัต่อไปนี�  
 
1.   คุณสมบัตขิองผู้สมคัร : ผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ในส่วนที)เกี)ยวกบัการรับสมาชิกสาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

 
2.   วันเวลาและสถานที&เปิดรับสมัคร : ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าจะเปิดรับสมคัรสมาชิกตั�งแต่วนัที)
ประกาศนี� มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัที) 17 ธนัวาคม 2560 ทั�งนี�  ผูที้)สนใจสมคัรเป็นสมาชิกสามารถขอรับคาํขอ
เป็นสมาชิกและยื)นคาํขอได ้ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัและเวลาทาํการ (วนัจนัทร์
ถึงวนัศุกร์ ตั�งแต่เวลา 8:30 ถึง 17:00 นาฬิกา)   
 
3.   ค่าธรรมเนียมที&ได้รับผ่อนผัน : ในกรณีผูส้มคัรสามารถเริ)มสมาชิกภาพไดภ้ายใน 1 ปี 6 เดือน
นบัตั�งแต่วนัที)ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เริ)มเปิดรับสมคัรตามประกาศฉบบันี�  ใหผู้ส้มคัรรายดงักล่าว
ชาํระค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑแ์ละเงื)อนไขดงันี�  

3.1   ค่าธรรมเนียมการยื&นคําขอเป็นสมาชิก : ให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยื)นคาํขอเป็นสมาชิก สําหรับ
สมาชิกประเภทตวัแทนที)จาํกดัเฉพาะประเภทสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Limited License Member) และ
สมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) 



บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฯ หนา้ 2 จาก 5 
ประกาศรับสมคัรสมาชิก 
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

18 ธนัวาคม 2558 

 

 
3.2   ค่าธรรมเนียมสมาชิก : เมื)อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดแ้จง้ผลการพิจารณาอนุมติัการเป็น

สมาชิกของตลาดสัญญาซื� อขายล่วงหน้าให้ผูส้ม ัครทราบแล ้ว สมาชิกต้องชาํระค่าธรรมเนียม
สมาชิกแก่ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื)อนไข ดงันี�  

3.2.1 ค่าเข้าเป็นสมาชิก :  

ประเภทสมาชิก ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License 

Member)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีที& 1 ชาํระเต็มจาํนวนก่อนวนัเริ)มสมาชิกภาพตามที)
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด ตามอตัราดงันี�  

(ก) กรณีผู้สม ัครมีสถานะเป็นสมาชิกของ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื�อขาย

ล่วงหน้า ชาํระจาํนวน 8 ลา้นบาท 
(ข) กรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นสมาชิกของ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทผู้ค้าล่วงหน้า ชาํระ
จาํนวน 11.5 ลา้นบาท 

 
วิธีที&  2 แบ่งชาํระภายใน 5 ปี ตามเงื)อนไขดงันี�  
1. ชาํระงวดแรก 2 ลา้นบาทก่อนวนัเริ)มสมาชิกภาพ

ตามที)ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 
2. ชาํระงวดต่อๆ มา จาํนวน 5 บาทต่อสัญญา ตาม

ปริมาณการซื� อขายสัญญาซื� อขายล่วงหน้าของ
สมาชิกในแต่ละเดือน โดยชําระเป็นรายเดือน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ�นเดือน โดยให้เริ)มชาํระ
ตั� งแต่ เ ริ) มมีการซื� อขายในตลาดสัญญาซื� อขาย
ล่วงหนา้ 

หากครบกําหนดเวลา  5  ปีนับแต่วันเ ริ) ม
สมาชิกภาพแลว้ สมาชิกยงัชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิก
ไม่ครบ 8 ลา้นบาท หรือ 11.5 ลา้นบาท แลว้แต่
กรณี ให้สมาชิกชาํระส่วนที)เหลือให้ครบจาํนวน
ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัที)ครบกาํหนดระยะเวลา 
5 ปีนบัแต่วนัเริ)มสมาชิกภาพ 

 
 



บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฯ หนา้ 3 จาก 5 
ประกาศรับสมคัรสมาชิก 
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

18 ธนัวาคม 2558 

 

ประเภทสมาชิก ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

สมาชิกประเภทตวัแทนที&จาํกดัเฉพาะประเภท

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า (Limited License 

Member)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) กรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นสมาชิกของ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื�อขาย

ล่วงหน้า ไดรั้บยกเวน้ 
(ข) กรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นสมาชิกของ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทผู้ค้าล่วงหน้า  

วิธีที & 1 ชาํระเต็มจาํนวน 3.5 ลา้นบาทก่อนวนัเริ) ม
สมาชิกภาพตามที)ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด  
 
วิธีที&  2 แบ่งชาํระภายใน 5 ปี ตามเงื)อนไขดงันี�  
1. ชาํระงวดแรก 1 ลา้นบาทก่อนวนัเริ)มสมาชิกภาพ

ตามที)ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 
2. ชาํระงวดต่อๆ มา จาํนวน 5 บาทต่อสัญญา ตาม

ปริมาณการซื� อขายสัญญาซื� อขายล่วงหน้าของ
สมาชิกในแต่ละเดือน โดยชําระเป็นรายเดือน
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ�นเดือน โดยให้เริ)มชาํระ
ตั� งแต่ เ ริ) มมีการซื� อขายในตลาดสัญญาซื� อขาย
ล่วงหนา้ 

หากครบกาํหนดเวลา 5 ปีนบัแต่วนัเริ)มสมาชิก
ภาพแลว้ สมาชิกยงัชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิกไม่ครบ 
3.5 ลา้นบาท ให้สมาชิกชาํระส่วนที)เหลือให้ครบ
จาํนวนภายใน 1 เดือนนับจากวนัที)ครบกําหนด
ระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัเริ)มสมาชิกภาพ 

สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) ไดรั้บยกเวน้ 

 
3.2.2 ค่าธรรมเนียมรายปี : ให้สมาชิกชาํระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินภายในวนัที) 15 

ของเดือนมกราคมของทุกปี และในกรณีที)สมาชิกเริ)มมีสมาชิกภาพในปีปฏิทินใดไม่ครบปี ใหส้มาชิกนั�น
ชาํระค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนของระยะเวลาเป็นรายไตรมาสที)เขา้เป็นสมาชิกในปีปฏิทินนั�น 
โดยใหส้มาชิกชาํระเงินเป็นจาํนวน ดงันี�   

 
 
 



บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฯ หนา้ 4 จาก 5 
ประกาศรับสมคัรสมาชิก 
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

18 ธนัวาคม 2558 

 

ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี 

สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member)  500,000 บาท 

สมาชิกประเภทตวัแทนที&จาํกัดเฉพาะประเภทสัญญา

ซื�อขายล่วงหน้า (Limited License Member)  

500,000 บาท 
โดยใหย้กเวน้รายประจาํปี 2558 และ 2559 

สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 120,000 บาท 
โดยใหย้กเวน้รายประจาํปี 2558 และ 2559 

 

3.3   ค่าธรรมเนียมการขอแต่งตั�งเจ้าหน้าที&รับอนุญาต : ให้สมาชิกที)ขอแต่งตั� งบุคคลซึ) ง เป็น
เจ้าหน้าที) รับอนุญาตของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ให้เป็นเจา้หนา้ที)รับอนุญาตในตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้าภายในช่วงระยะเวลาที) เ ปิดรับสมคัรสมาชิกตามหมวดนี�  ได ้รับยกเวน้การเ รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขอแต่งตั�งเจา้หนา้ที)รับอนุญาต 
 

 ทั�งนี�  ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที)  18 ธนัวาคม 2558  เป็นตน้ไป 
    
ประกาศ ณ วนัที) 18 ธนัวาคม 2558 

 
 

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ� 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัดิ_ ) 
ประธานกรรมการ 

บริษทั ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
  
 



 

บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฯ หนา้ 5 จาก 5 
ประกาศรับสมคัรสมาชิก 
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

18 ธนัวาคม 2558 

 

  
 

 
 

 
 

ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ขอประกาศรายชื)อสมาชิกตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย
ที)มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตามประกาศของบริษทั ตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เรื)อง ประกาศการรับสมคัรสมาชิกตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
สาํหรับผูส้มคัรที)เป็นสมาชิกของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

 

ประเภทนายหน้าซื�อขายล่วงหน้า 
 

1. บริษทั แอก็โกรว ์เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 
2. บริษทั พฒันาเกษตรล่วงหนา้ จาํกดั 
3. บริษทั หงตา้ ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
4. บริษทั แอโกรเวลท ์จาํกดั 
5. บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
6. บริษทั อินฟินิตี�  เวลท ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
7. บริษทั เอเซีย คอมมอดิตี�  ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า 

 

1. บริษทั เซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ จาํกดั 
2. บริษทั วงศบ์ณัฑิต จาํกดั 

 

 
 
 

รายชื&อสมาชิกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 


