
 

 

 

ประกาศบริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 

 ตามหลักเกณฑ์ 105 และหลักเกณฑ์ 309 ของข้อบังคบัของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ก าหนดให้สมาชกิมหีน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมสมาชกิให้แก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าออกประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมสมาชกิโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1. ค่าเข้าเป็นสมาชิก :  

ประเภทสมาชิก ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

1.1  สมาชิกประเภทตวัแทน  
(Full License Member)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 12 ลา้นบาท โดยเลอืกช าระวธิใีดวธิหีนึ่งดงันี้ 

(ก)วิธีท่ี 1 ช าระเตม็จ านวน 12 ลา้นบาทก่อนวนัเริม่
สมาชกิภาพตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด
หรอื 

(ข) วิธีท่ี 2 แบ่งช าระภายใน 5 ปี 
1. ช าระงวดแรก 2 ลา้นบาทกอ่นวนัเริม่สมาชกิภาพ

ตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด 
2. ช าระงวดต่อ ๆ มาจ านวน 5 บาทต่อสญัญาตาม

ปรมิาณการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สมาชิกในแต่ละเดือน โดยช าระเป็นรายเดือน
ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิน้เดอืน โดยใหเ้ริม่ช าระ
ตัง้แต่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

หากครบก าหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันเริ่ม
สมาชกิภาพแลว้ สมาชกิยงัช าระค่าเขา้เป็นสมาชกิ
ไม่ครบ 12 ลา้นบาท ใหส้มาชกิช าระส่วนทีเ่หลอื
ให้ครบจ านวนภายใน 1 เดือนนับจากวนัที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัเริม่สมาชกิภาพ 



บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ หน้า 2 จาก 3 
ประกาศค่าธรรมเนียมสมาชกิ 20 กนัยายน 2561 
 

ประเภทสมาชิก ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

1.2  สมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดั
เฉพาะประเภทสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  
(Limited License Member)  
 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน 4 ลา้นบาท โดยเลอืกช าระวธิใีดวธิหีนึ่งดงันี้ 

(ก) วิธีท่ี 1 ช าระเต็มจ านวน 4 ล้านบาทก่อนวนัเริม่
สมาชกิภาพตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด
หรอื 

(ข) วิธีท่ี 2 แบ่งช าระภายใน 5 ปี 
1. ช าระงวดแรก 1 ลา้นบาทก่อนวนัเริม่สมาชกิภาพ

ตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด 
2. ช าระงวดต่อ ๆ มาจ านวน 5 บาทต่อสญัญาตาม

ปรมิาณการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สมาชิกในแต่ละเดือน โดยช าระเป็นรายเดือน
ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิน้เดอืน โดยใหเ้ริม่ช าระ
ตัง้แต่เริ่มมีการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

หากครบก าหนดเวลา 5 ปีนับแต่ วันเริ่ม
สมาชกิภาพแลว้ สมาชกิยงัช าระค่าเขา้เป็นสมาชกิ
ไม่ครบ 4 ลา้นบาท ใหส้มาชกิช าระส่วนที่เหลือ
ให้ครบจ านวนภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัเริม่สมาชกิภาพ 

1.3 สมาชิกประเภทผู้ค้า  
(Trading Member) 

จ านวน 500,000 บาท โดยใหส้มาชกิช าระเงนิจ านวน
ดงักล่าวก่อนวนัเริม่สมาชกิภาพตามที่ตลาดสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด 

 
ในกรณีสมาชกิทีย่งัช าระค่าเขา้เป็นสมาชกิไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในขอ้ 1.1 หรอื 1.2 

(แล้วแต่กรณี) และประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นสมาชกิโดยยื่นเป็นหนังสอืต่อตลาดสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืมกีารเลกิกจิการ แลว้แต่กรณี และคณะกรรมการมมีตใิหส้มาชกินัน้พน้จากสมาชกิภาพ
แล้ว ใหส้มาชกินัน้ไม่ต้องช าระค่าเขา้เป็นสมาชกิในส่วนทีย่งัไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนดในขอ้ 1.1 
หรอื 1.2 (แล้วแต่กรณี) อกี แต่ยงัคงต้องผูกพนัช าระค่าเขา้เป็นสมาชกิเฉพาะในส่วนที่คา้งช าระต่อ
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากอ่นทีจ่ะพน้สมาชกิภาพ 

2. ค่าธรรมเนียมรายปี : ใหส้มาชกิช าระล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏทินิภายในวนัที ่15 ของ
เดอืนมกราคมของทุกปี และในกรณีทีส่มาชกิมสีมาชกิภาพในปีปฏทินิใดไม่ครบปี ใหส้มาชกินัน้ช าระ
คา่ธรรมเนียมรายปีตามสดัส่วนของระยะเวลาเป็นรายไตรมาสทีเ่ขา้เป็นสมาชกิในปีปฏทินินัน้ โดยให้
สมาชกิช าระเงนิเป็นจ านวน ดงันี้  

 



บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ หน้า 3 จาก 3 
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ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี 

สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member)  500,000 บาท 

สมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดัเฉพาะประเภทสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Limited License Member)  

500,000 บาท 

สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 120,000 บาท 

 
3.  บุคคลท่ีพ้นจากการเป็นสมาชิก : ยงัคงตอ้งผกูพนัช าระค่าธรรมเนียมสมาชกิ ค่าบ ารุงหรอื

คา่บรกิารทีส่มาชกิพงึจ่ายใหแ้ก่ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
 
 ทัง้นี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 1 ตุลาคม 2561  เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัที ่ 20 กนัยายน 2561 
 

              (ลงนาม)  รนิใจ ชาครพพิฒัน์ 

              (นางสาวรนิใจ ชาครพพิฒัน์) 
                    กรรมการผูจ้ดัการ 

    


