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ข้อบังคบั 
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301 ประเภทสมาชิก 

สมาชิกสามญั (General Clearing Member)ไดแ้ก่ สมาชิกของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าประเภท
ตวัแทนซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกัหักบญัชีให้ใชบ้ริการชาํระหนี�ตามสัญญาซื�อ
ขายล่วงหนา้ตามที�สาํนกัหกับญัชีจดัใหมี้ขึ�น เพื�อบญัชีของสมาชิกหรือเพื�อบญัชีของลูกคา้ของสมาชิกหรือเพื�อ
บญัชีของสมาชิกรายอื�นที�สมาชิกทาํหนา้ที�ชาํระหนี�แทน 
 

302 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 
302.01 คุณสมบัตทิั'วไป  

 *(1) มีผูบ้ ริหารที�มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซื�อขาย
ล่วงหน้า หรือตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที�กาํหนด
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามอย่างอื�นของบุคคลากรในธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

(2) มีเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ (Operating Officer) ผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบัระบบปฏิบติัการหลงัการซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ในจาํนวนที�เพียงพอต่อการดาํเนินงานหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั�งนี�  อาจเป็นบุคคลเดียวกบัเจา้หน้าที�ปฏิบติัการผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบัระบบปฏิบติัการหลงั
การซื�อขายเกี�ยวกบัสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงที�กาํหนดในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�ผูส้มคัรไดย้ื�นขอใชบ้ริการก็ได้
แต่ตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนักบัผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือเจา้หนา้ที�รับอนุญาตหรือเจา้หนา้ที�ที�ดูแลการซื�อขายเพื�อ
บญัชีการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ของสมาชิก 
 (3) มีเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียนและคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี 
(Compliance Officer) ในจาํนวนที�เพียงพอต่อการดาํเนินงานหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั�งนี�  อาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน
และคาํสั�งของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. กไ็ด ้

(4) มีเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซึ� งรับผิดชอบงานตรวจสอบระบบและการ
ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และงานบริหารความเสี�ยงในธุรกรรมสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ ทั�งนี�  อาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายในซึ� งรับผิดชอบงานในลกัษณะ
ดงักล่าวที�เกี�ยวกบัสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กไ็ด ้

(5) ไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซื�อขาย   
ล่วงหนา้หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายเกี�ยวกบัธุรกิจการเงินอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
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  **(6) มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที�สามารถเชื�อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของสํานักหักบญัชี รวมถึงระบบปฏิบติัการอื�นที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังานหลงัการซื�อขาย
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้โดยระบบงานดงักล่าวอาจเป็นระบบที�สมาชิกหรือสาํนกัหักบญัชีเป็นผูจ้ดัให้มีขึ�น 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(7) มีระบบรายงานฐานะการเงินที�สามารถเชื�อมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชีโดยตรง 
(8) มีสาํนกังานและอุปกรณ์เครื�องใชส้าํนกังานต่างๆ ที�เพียงพอแสดงไดว้า่สมาชิกมีความพร้อมใน

การประกอบธุรกิจ 
โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการในการยื�นขอสมคัรเป็นสมาชิกตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ใน
ส่วนที- เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที-  24 พฤศจิกายน 2551 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  
24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ใน
ส่วนที- เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที-  29 พฤษภาคม 2558 ซึ- งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  
24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

  

302.02 คุณสมบัตเิฉพาะของสมาชิกสามญั 
*(1) ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที�

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนด 
 (2) เป็นบุคคลที�อยู่ระหว่างยื�นคาํขอเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าและภายหลงั

ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  
(3) มีเจา้หนา้ที�บริหารความเสี�ยง (Risk Management Officer) ที�รับผิดชอบกาํหนดวงเงินและ

เพดานการซื�อขายในบญัชีซื�อขายของสมาชิกและบญัชีซื�อขายของลูกคา้ของสมาชิก ทั�งนี�  ตอ้งไม่ใช่บุคคล
เดียวกนักบัผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือเจา้หนา้ที�รับอนุญาต 
          **(4) มีฐานะการเงินและเงินกองทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
 (4.1) ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(ก) ตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท สําหรับสมาชิกที�ทาํธุรกรรม
เฉพาะการซื�อขายในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้เท่านั�น 

(ข) ตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท สําหรับสมาชิกที�ทาํธุรกรรม     
ทั�งการซื�อขายในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้และตลาดซื�อขายสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงที�กาํหนดไวใ้นสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ที�สมาชิกไดร้ะบุในคาํขอสมคัรเป็นสมาชิก 

สํานักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผนัคุณสมบติัตาม (ข) ให้กบัสมาชิกสามญัไดต้าม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และระยะเวลาที�สาํนักหักบญัชีกาํหนด  
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 (4.2) ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) และ/หรืออตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดาํรงเงินกองทุนอื�นในทาํนอง
เดียวกบักองทุนดงักล่าว ตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื�นที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกกาํหนด 

(5) มีและแสดงใหเ้ห็นวา่มีระบบตรวจสอบและควบคุมฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ของบญัชีของ
สมาชิกและบญัชีของลกูคา้ของสมาชิก  

(6) มีและแสดงใหเ้ห็นวา่มีระบบตรวจสอบและควบคุมการวางหลกัประกนั (Margin) ของลูกคา้แต่
ละรายไม่ใหต้ํ�ากวา่จาํนวนที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(7) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี�ยงดา้นฐานะการเงิน (Credit Risk) ดา้นการปฏิบติังานของ
สมาชิก (Operational Risk) ดา้นการเปลี�ยนแปลงราคาของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้หรือราคาของสินคา้หรือ
ตวัแปรอา้งอิงในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Market Risk) รวมทั�งดา้นกฎหมาย (Legal Risk) ซึ� งสามารถรองรับ
การประกอบธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
ใหมี้การดาํเนินงานตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดไว ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที-
เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที- 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที- 24 พฤศจิกายน 2551 
เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (4) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที-
เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที- 1 ตุลาคม 2557 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

303 การรับสมาชิก 
สํานักหักบัญชีจะเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นคราวๆ และประกาศเป็นการทั�วไป โดยการรับสมคัร

สมาชิกของสาํนกัหกับญัชีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 

304 ขั#นตอนการรับสมาชิก 
304.01 ขั#นตอนการรับสมคัรสมาชิก  

(1) ผูส้มคัรตอ้งยื�นคาํขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลกัฐานการสมคัรตามหลกัเกณฑที์�สาํนกั
หกับญัชีกาํหนด 

(2) ในระหว่างพิจารณาคาํขอ สํานกัหักบญัชีอาจกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม และเรียกให้ผูส้มคัรมา
ชี�แจงหรือส่งเอกสารและหลกัฐานเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นสมควร  

 (3) สาํนกัหักบญัชีจะแจง้ผลการพิจารณาคุณสมบติัใหผู้ส้มคัรทราบภายใน 90 วนันบัแต่วนัที�สาํนกั
หกับญัชีไดรั้บเอกสารและหลกัฐานการสมคัรครบถว้น  



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

 

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

(4) สาํนักหักบญัชีจะแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัการเป็นสมาชิกให้ผูส้มคัรทราบ โดยสํานัก
หกับญัชีจะแจง้ใหผู้ส้มคัรแสดงเอกสารและหลกัฐานตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนดและใหผู้ส้มคัรที�
ไดรั้บอนุมติัเป็นสมาชิกชาํระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามจาํนวนและระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(5) เมื�อผูส้มคัรไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์304.01 (4) ครบถว้นแลว้ สาํนกัหกับญัชีจะกาํหนดวนั
เริ�มเป็นสมาชิกและแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ  

ใหก้ารพิจารณารับสมคัรสมาชิกของสาํนกัหกับญัชีถือเป็นที�สุด 
 

304.02 การเปลี'ยนแปลงหรือยกเลกิมตอินุมตักิารเป็นสมาชิก 
 สํานักหักบญัชีอาจเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมติัการเป็นสมาชิกของผูส้มคัรตามหลกัเกณฑ ์
304.01 (4) ได ้เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี�   
 (1) ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานซึ� งผูส้มคัรไดแ้จง้หรือไดย้ื�นไวก้บัสํานักหักบญัชีเพื�อประกอบการ
พิจารณาในการสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเทจ็หรือคลาดเคลื�อนต่อความเป็นจริง  

(2) มีพฤติการณ์หรือการกระทําการใดหรือมีเหตุใดที�สํานกัหักบญัชีเห็นว่าผูส้มคัรขาด
คุณสมบติัอนัเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก  
 

305 การเปลี'ยนแปลงประเภทสมาชิก 
 ในกรณีที�สมาชิกใดประสงคจ์ะเปลี�ยนประเภทของสมาชิก สมาชิกนั�นจะตอ้งมีคุณสมบติัรวมทั�งตอ้ง
ดาํเนินการยื�นคาํขอเป็นสมาชิกประเภทที�ประสงค์จะสมคัรใหม่ตามหลกัเกณฑ ์302 โดยการรับสมาชิกดงักล่าว
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์303 

 

306 สิทธิของสมาชิก 

306.01 สิทธิของสมาชิกสามญั 
(1) ทาํการชาํระหนี�ตามสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ในระบบของสํานกัหกับญัชีเพื�อบญัชีของสมาชิก 

หรือเพื�อบญัชีของลกูคา้ของสมาชิก หรือเพื�อบญัชีของสมาชิกรายอื�นที�สมาชิกทาํหนา้ที�ชาํระหนี�แทน  
 (2) รับบริการอื�นใดที�สํานักหักบัญชีจดัให้มีขึ� น โดยสํานักหักบัญชีอาจจัดให้มีการบริการแก่
สมาชิกแตกต่างกนัตามประเภทสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ได ้
 *โดยสาํนกัหักบญัชีอาจจาํกดัสิทธิของสมาชิกตาม (1) หรือ (2) เฉพาะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�มี
สินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงประเภทใดประเภทหนึ�งไดต้ามที�สาํนกัหกับญัชีพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี 

(*เพิ-มเติมความในหลักเกณฑ์ 306.01 วรรคสอง โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที-เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) 
หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที- 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วนัที- 24 พฤศจิกายน 2551  เป็นต้นไป) 

  



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

 

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

*306.02 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 
 สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตวั สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกใหแ้ก่บุคคลใดได ้
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกัหกับญัชีเป็นรายกรณีหรือตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด   

 (*ความในหลักเกณฑ์ 306.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที-
เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที-24 พฤศจิกายน 2551 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที- 24 พฤศจิกายน 2551 
เป็นต้นไป) 

 

307 หน้าที'ของสมาชิก 

*307.01 หน้าที'ของสมาชิกสามญั 

 (1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ข้อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และสํานกังาน ก.ล.ต. ขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของสํานกัหักบญัชี 
และยินยอมให้สํานักหักบัญชีพิจารณาลงโทษหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั� งนี�  สมาชิกมีหน้าที�
ดาํเนินการใหล้กูคา้รับทราบและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ 

(2) ดาํรงคุณสมบติัการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที�เป็นสมาชิก  
ทั�งนี�  กรณีที�สมาชิกไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญัเรื�องการมีฐานะการเงิน

และเงินกองทุน สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผอ่นผนัตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(3) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื�นหรือบุคคลอื�นในการกระทาํการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1)     

 (4) ไม่ดาํเนินการใดที�เขา้ข่ายหรือมีเหตุอนัอาจทาํใหเ้ชื�อไดว้่าเขา้ข่ายการหลีกเลี�ยงหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1)  

(5) มีระบบและการดาํเนินการควบคุมภายในที�เหมาะสมซึ� งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 307.01 (1) และไม่กระทาํการฝ่าฝืน หรือ
ดาํเนินการใดที�เขา้ข่ายหรืออาจทาํใหเ้ชื�อไดว้า่เขา้ข่ายการหลีกเลี�ยงหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1)   

ทั�งนี�  สมาชิกจะรับผิดชอบในการกระทาํของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานของสมาชิก ตวัแทนหรือ
บุคคลที�สมาชิกมอบหมาย ที�เป็นการฝ่าฝืนหรือเขา้ข่ายหรืออาจทาํให้เชื�อไดว้่าเขา้ข่ายการหลีกเลี�ยง
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1)   

(6) รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1) (2) และ (3) ต่อสาํนกัหักบญัชี 
(Self Reporting) โดยให้สมาชิกรายงานทนัทีที�สมาชิก ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือผูป้ฏิบติังานของสมาชิก 
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์307.01 (1) (2) และ (3)  

 (7)  ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ที�ของพนกังานหรือเจา้หนา้ที�ของสาํนกัหกับญัชี หรือบุคคลใด
ที�ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกัหกับญัชี คณะอนุกรรมการวินยั และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของสาํนกัหกับญัชี 



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

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 1 เมษายน 2549 300-6 

 (8) ตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจาํทุกวนัทาํการในมูลค่าหลกัประกันและฐานะสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของลูกคา้ของสมาชิก ในรายงานที�สํานกัหักบญัชีจดัส่งให้แก่สมาชิก หากสมาชิก
พบว่ามูลค่าหลกัประกนัหรือฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือของลูกคา้ของสมาชิกไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ตรงกบัขอ้มลูในรายงานของสาํนกัหกับญัชี สมาชิกตอ้งแจง้ใหส้าํนกัหกับญัชีทราบภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัที�สมาชิกทราบ 

 (9) วางหลกัประกนัไวก้บัสาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 (10) จดัทาํและเก็บบญัชีฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหน้าและบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคา้ของสมาชิกแยก
ออกจากบญัชีฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้และบญัชีทรัพยสิ์นของสมาชิกโดยเคร่งครัด 

 (11) จดัเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการซื�อขาย การชาํระหนี�  และการวางหลกัประกนั ของสมาชิกและของ 
ลูกคา้ของสมาชิกให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยสมาชิกตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นระยะเวลาตามที�
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด หรือตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 (12) จดัส่งรายงานใดๆ ที�สาํนกัหกับญัชีร้องขอ โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลที�ถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด หากสมาชิกพบว่ารายงานที�จดัส่งไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั สมาชิกตอ้งแกไ้ขรายงานดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
โดยตอ้งแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนกัหกับญัชีทราบทนัทีพร้อมชี�แจงเหตุผลประกอบ 

 (13) ดาํเนินการชาํระหนี� ตามสัญญาซื� อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (14) ชาํระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายอื�นๆ ตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

(15) วางทรัพยสิ์นไวก้บัสํานักหักบญัชีเพื�อความมั�นคงในระบบการชาํระหนี� ตามสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ที�ซื�อขายในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(16) ให้ความร่วมมือและยินยอมให้สํานกัหักบญัชีหรือบุคคลที�สํานกัหักบญัชีมอบหมาย
ดาํเนินการใดๆ เพื�อการตรวจสอบ ขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานของบริษทั ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี�ยง รวมทั�งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ของสมาชิก 

(17) ยินยอมให้สํานกัหักบญัชีเปิดเผยหรือแลกเปลี�ยนขอ้มูลของสมาชิกหรือของลูกคา้ของ
สมาชิกที�เกี�ยวกบัการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ การชาํระหนี�ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ การดาํเนินการเพื�อ
บริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัการซื�อขายและการชาํระหนี�ตามสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียนหรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี รวมทั�งการพิจารณาลงโทษสมาชิกแก่ทางการหรือ
หน่วยงานอื�นเพื�อประโยชน์ในการกาํกับดูแลให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 



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

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 1 เมษายน 2549 300-7 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ สํานกัหกับญัชีสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 
และศูนยรั์บฝาก หรือเป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํหนด  

(18)  ในกรณีที�สมาชิกมีหน้าที� เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกต่อทางการหรือ
หน่วยงานที�ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํหนด และสํานกัหักบญัชีไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูของสมาชิกหรือลกูคา้ของสมาชิกแลว้ ใหถื้อวา่สมาชิกไดป้ฏิบติัหนา้ที�ในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 

(19) ดาํเนินการเพื�อรักษาผลประโยชนส่์วนไดเ้สียของสาํนกัหกับญัชีและไม่ปฏิบติัตนอนัก่อใหเ้กิด
ความเสื�อมเสียต่อชื�อเสียงของสาํนกัหกับญัชี 

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี#แทน โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนที-
เกี-ยวกับสัญญาซื#อขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที-  21 สิงหาคม 2558 ซึ-งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่วันที-  24 สิงหาคม 2558     
เป็นต้นไป) 
 

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 
308.01 บทลงโทษ 

หากสมาชิกใดกระทาํการฝ่าฝืนหรือมีส่วนร่วมในการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ ขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของสาํนกัหักบญัชี สาํนกัหักบญัชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิกนั�น
อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปนี�  
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภาคทณัฑ ์
(3) ตาํหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(4) ปรับเป็นเงิน 
(5) กาํหนด จาํกดั และ/หรือ ลดเพดานการถือครองฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 
(6) สั�งให้สมาชิกโอนฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหน้าพร้อมทั�งหลกัประกนัในบญัชีของลูกคา้ของ

สมาชิกไปยงัสมาชิกรายอื�นตามที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร  
(7) ลา้งฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือของลกูคา้ของสมาชิก 
(8) จาํกดัขอบเขตการใชบ้ริการของสาํนกัหกับญัชี 
(9) ระงบัการใหบ้ริการชาํระหนี�ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้เป็นการชั�วคราว 
(10) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 
(11) กระทาํการใดๆ ที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 

  



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

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 1 เมษายน 2549 300-8 

308.02 เหตุในการสั'งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกพน้จากสมาชิกภาพในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี�  
(1) ลาออกโดยยื�นเป็นหนงัสือต่อสาํนกัหกับญัชี 
(2) ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์302.01 
(3) ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์302.02 เฉพาะสมาชิกสามญั 

 (4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที�ของสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์307 อนัเป็นการร้ายแรง 
 (5) มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการชาํระหนี�ของ
สาํนกัหกับญัชีและ/หรือเศรษฐกิจของประเทศ 
 บุคคลที�พน้จากการเป็นสมาชิกยงัคงตอ้งผกูพนัชาํระหนี� ที�คา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชี 
 
308.03 การประกาศรายชื'อสมาชิกซึ'งพ้นจากสมาชิกภาพ 
 เมื�อสมาชิกใดพน้จากสมาชิกภาพ สาํนกัหกับญัชีจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกที�พน้จากสมาชิกภาพนั�น
และสมาชิกอื�นทราบ และจะประกาศชื�อสมาชิกซึ�งพน้จากสมาชิกภาพใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วกนัตามวิธีการ
ที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 
308.04 การรับสมาชิกซึ'งพ้นจากสมาชิกภาพกลบัเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
 สมาชิกใดซึ� งพน้จากสมาชิกภาพอาจยื�นคาํขอเป็นสมาชิกไดอี้ก หากการพน้จากสมาชิกภาพดงักล่าวเป็น
กรณีตามหลกัเกณฑ ์308.02 (1) หรือพน้จากสมาชิกภาพแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 5 ปี นบัแต่วนัที�พน้จากสมาชิกภาพ หรือ
มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการหรือนโยบายการบริหารงานของบริษทั
สมาชิก และสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกอีกได ้

  
308.05 การคืนทรัพย์สินแก่สมาชิกซึ'งพ้นจากสมาชิกภาพ  
 เมื�อสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพตามหลกัเกณฑ ์308.02 สาํนกัหกับญัชีจะคืนทรัพยสิ์นที�สมาชิกนั�นวาง
ไวเ้พื�อเป็นประกนัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้าและเพื�อความมั�นคงของระบบการชาํระหนี� ตามสัญญา   
ซื�อขายล่วงหน้าที�ซื� อขายในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า รวมทั�งผลประโยชน์ที�เกิดจากทรัพยสิ์นดงักล่าวใน
จาํนวนที�เหลือภายหลงัหกัชาํระหนี� ที�สมาชิกคา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชีภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  
สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการการชาํระหนี�ของสาํนกั

หกับญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 

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


