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* ข้ อบังคับ
หมวด 200 คํานิยาม
201

คํานิยาม

“สํานักหักบัญชี” หมายความว่า บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
“ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บริ ษทั ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริ ษ ทั ในเครื อ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แ ละบริ ษ ทั ที ตลาดหลักทรัพ ย์ถือหุ ้นเกิ นกว่า
ร้อยละห้าสิ บของทุนชําระแล้ว
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสํานักหักบัญชี
“ผูส้ มัคร” หมายความว่า ผูส้ มัครทียืนคําขอเป็ นสมาชิกของสํานักหักบัญชี
“สมาชิ ก” หมายความว่า บุคคลที สํานักหักบัญชี อนุ ญาตให้ใช้บริ การในการชําระหนี และการส่ งมอบ
สิ นค้าตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“สมาชิ กสามัญ” หมายความว่า สมาชิ กที ใช้บริ การการหักบัญชี ข องสํานักหักบัญชี เ พือตนเอง
เพือลูกค้าของตนเอง เพือสมาชิ กสํานักหักบัญชี รายอืน และเพือบัญชี ของสมาชิ กรายอืนทีสมาชิ กทําหน้าที
ชําระหนีแทน
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
“กรรมการบริ หาร” หมายความว่า บุคคลซึ งคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังให้เป็ นกรรมการบริ หาร
หรื อมอบหมายให้มีอาํ นาจตัดสิ นใจในการดําเนินงานของบริ ษทั แทนคณะกรรมการบริ ษทั
“ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า บุคคลซึ งรับผิดชอบงานในระดับส่ วนงานภายในบริ ษทั
“หัวหน้างาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที ของสมาชิ กที สมาชิ กได้มอบหมายให้เป็ นผูค้ วบคุมและ
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ ก
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“ตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“ลูกค้า” หมายความว่า ผูซ้ ื อหรื อผูข้ ายซึ งทําการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าโดยผ่านตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“เจ้าหน้าที ปฏิบตั ิ การ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีปฏิ บตั ิ การหลังการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ของสมาชิก
“เจ้าหน้าทีรับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลทีทาํ หน้าทีในการส่ งคําสังซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ของลูกค้าเข้ามาในระบบซื อขายของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“เจ้า หน้า ที กาํ กับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ง าน” หมายความว่ า บุ ค คลที ทาํ หน้า ที ใ นการกํา กับ ดู แ ล
การปฏิบตั ิงานตามข้อกําหนด หนังสื อเวียน และคําสัง ของสํานักหักบัญชี
“เจ้า หน้า ที ต รวจสอบภายใน” หมายความว่า บุ ค คลที ทาํ หน้า ที ในการตรวจสอบระบบและ
การดําเนินการภายในเกียวกับการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าของสมาชิก
“เจ้าหน้าที บริ หารความเสี ยง” หมายความว่า บุคคลที ทาํ หน้าที ในการกําหนดวงเงิ นและเพดาน
การซื อขายของลูกค้า และบริ หารจัดการความเสี ยงของการประกอบธุ รกรรมสัญญาซื อขายล่วงหน้าของ
สมาชิก
“การชําระหนี” หมายความว่า การชําระราคา การวางหลักประกัน การชําระค่าธรรมเนี ยมและหนี อืนๆ
ต่อสํานักหักบัญชี ซึ งไม่รวมถึงการส่ งมอบสิ นค้าตลอดจนการชําระค่าสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
“ระบบการชําระหนี ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ทีสํานักหักบัญชี จดั ให้มีข ึ นเพือให้บริ การ
ระหว่างสมาชิกกับสํานักหักบัญชี
“สัญญาซื อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ งหรื อหลายลักษณะตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที มีการแก้ไขเป็ นคราวๆ ไป และเป็ นสัญญาที
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนดขึนและจัดให้มีการซื อขายในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“สัญญาซื อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ ส” หรื อ “ฟิ วเจอร์ ส” (Futures) หมายความว่า สัญญาทีกาํ หนดให้
คู่สัญญาฝ่ ายหนึ งส่ งมอบสิ นค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ ง ซึ งเป็ นผูช้ าํ ระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ งในอนาคต
เป็ นจํานวนและราคาตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญา หรื อสัญญาทีกาํ หนดให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงได้รับชําระเงินหรื อ
ต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ ง เท่ากับจํานวนเงินทีคาํ นวณได้จากส่ วนต่างระหว่างราคาหรื อมูลค่า
ของสิ นค้าหรื อตัวแปรที กาํ หนดไว้ในสัญญากับราคาหรื อมูลค่าของสิ นค้าหรื อตัวแปรที เป็ นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหนึงหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญา
“สัญญาซื อขายล่วงหน้าออปชัน ” หรื อ “ออปชัน ” (Options) หมายความว่า สัญญาทีกาํ หนดให้สิทธิ
แก่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงทีจะเรี ยกให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงส่ งมอบสิ นค้าหรื อชําระราคาของสิ นค้า หรื อชําระเงินที
คํานวณได้จากส่ วนต่างระหว่างราคาหรื อมูลค่าของสิ นค้าหรื อตัวแปรที กาํ หนดไว้ในสัญญากับราคาหรื อ
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มูลค่าของสิ นค้าหรื อตัวแปรทีเป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ งในอนาคตตามทีกาํ หนด
ไว้ในสัญญา ซึ งประกอบด้วยคอลออปชัน และพุทออปชัน
“คอลออปชัน ” (Call Options) หมายความว่า สัญญาทีกาํ หนดให้สิทธิ และหน้าทีดงั นี
(1.1) ผูม้ ีฐานะซื อมีสิทธิ ซื อสิ นค้าอ้างอิงหรื อได้รับชําระราคาเท่ากับจํานวนเงินทีคาํ นวณได้จาก
ส่ วนต่างระหว่างราคาสําหรับการชําระราคา (Settlement Price) หักด้วยราคาใช้สิทธิ ตามลักษณะและเงือนไขที
กําหนดไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(1.2) ผูม้ ีฐานะขายมีหน้าทีส่งมอบสิ นค้าอ้างอิงหรื อชําระราคาเท่ากับจํานวนเงินที คาํ นวณได้จาก
ส่ วนต่างระหว่างราคาสําหรับการชําระราคา (Settlement Price) หักด้วยราคาใช้สิทธิ ตามลักษณะและเงือนไขที
กําหนดไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“พุทออปชัน ” (Put Options) หมายความว่า สัญญาทีกาํ หนดให้สิทธิ และหน้าทีดงั นี
(2.1) ผูม้ ีฐานะซื อมีสิทธิ ขายสิ นค้าอ้างอิงหรื อได้รับชําระราคาเท่ากับจํานวนเงิ นที คาํ นวณได้
จากส่ วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ หักด้วยราคาสําหรับการชําระราคา (Settlement Price) ตามลักษณะและ
เงือนไขทีกาํ หนดไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(2.2) ผูม้ ีฐานะขายมีหน้าที รับมอบสิ นค้าอ้างอิงหรื อชําระราคาเท่ากับจํานวนเงิ นที คาํ นวณได้
จากส่ วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ หักด้วยราคาสําหรับการชําระราคา (Settlement Price) ตามลักษณะและ
เงือนไขทีกาํ หนดไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“ออปชัน ทีชาํ ระด้วยเงิน” (Cash Settlement) หมายความว่า สัญญาทีกาํ หนดให้สิทธิ ทีจะได้รับชําระเงิน
จากส่ วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ (Strike Price) และราคาสําหรับการชําระราคา (Settlement price)
“ออปชัน ทีส่งมอบสิ นค้า” (Physical Settlement) หมายความว่า สัญญาที กาํ หนดให้สิทธิ ซื อหรื อขาย
สิ นค้าอ้างอิง (Physical Delivery)
“ฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ภาระหรื อสิ ทธิ ของบุคคลหนึ งบุคคลใดอันเนื องมาจาก
การซื อหรื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“บัญชี ทรัพย์สิน” หมายความว่า บัญชี ทีสาํ นักหักบัญชี จดั ทําขึ นเพือเก็บรักษาทรัพย์สินที สาํ นัก
หักบัญชี ได้รั บมาทังที เ ป็ นของสมาชิ กและของลูกค้า ของสมาชิ ก เพื อเป็ นประกันและเพื อความมัน คง
ในการซื อขาย การชําระหนี และการส่ งมอบสิ นค้าตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“บัญชี ฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้า” (Position Account) หมายความว่า บัญชี ทรัพย์สินที สาํ นัก
หักบัญชีจดั ให้มีข ึนเพือบันทึกฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้าและข้อมูลการส่ งมอบสิ นค้า
“บัญชี หลักประกัน” (Margin Account) หมายความว่า บัญชี ทรัพย์สินทีสาํ นักหักบัญชี จดั ให้มีข ึน
เพือบันทึกอัตราหรื อมูลค่าหลักประกัน
“บัญชี ส มาชิ ก” (House Account) หมายความว่า บัญชี เ พื อการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ของสมาชิก
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“บัญชี ของลูกค้า” (Client Account) หมายความว่า บัญชี เพือการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าของสมาชิก
“ล้า งฐานะสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า ” หมายความว่ า การล้า งฐานะสั ญญาซื อ ขายล่ วงหน้า ตาม
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทีมีการแก้ไขเป็ นคราวๆไป
“โอนฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้า ” หมายความว่า การโอนฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้า ของ
สมาชิ กรายหนึ งไปยังสมาชิ กอีกรายหนึ งเพือการชําระหนี แทน
“ผูท้ ี เกี ยวข้อง” หมายความว่า ผูท้ ี เกี ยวข้องตามข้อกําหนดของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“สิ นค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคํา นํามันดิบ หรื อทรัพย์สินอืนใดทีใช้อา้ งอิงในสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
“สิ นค้าอ้างอิง” หมายความว่า สิ นค้าหรื อตัวแปรทีใช้อา้ งอิงในการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“ตัวแปร” หมายความว่า อัตราแลกเปลียนเงิ น อัตราดอกเบี ย ดัชนี ทางการเงิ น ดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์
หรื อตัวแปรอืนใดตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
“รายงานการชํา ระหนี ” หมายความว่า รายงานการชําระหนี ทีสํา นักหักบัญชี ทาํ ขึ นเพื อแจ้งให้
สมาชิกทราบเพือทําการชําระราคาและวางหลักประกันเพิมเติม
“การซื อขาย” หมายความว่า การซื อหรื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“รายการซื อขาย” หมายความว่า การซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ทีเกิดขึนแล้ว
**“เงิ นชดเชยการเลื อนการส่ งมอบสิ นค้า ” หมายความว่า เงิ นชดเชยการเลื อนการส่ งมอบสิ นค้า
ในกรณี ทีเกิดความไม่สมดุลของการแจ้งความประสงค์ในการส่ งมอบสิ นค้า
(**เพิ มเติ มบทนิ ยามคําว่ า “เงิ นชดเชยการเลื อนการส่ งมอบสิ นค้ า” โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี (ในส่ วนที
เกียวกับสั ญญาซื 'อขายล่ วงหน้ า) หมวด 200 คํานิ ยม ลงวันที 26 กันยายน 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั'งแต่ วันที 3 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไป)

“ราคาใช้สิทธิ ” (Strike Price) หมายความว่า ราคาซึ งผูซ้ ื อออปชัน สามารถใช้สิทธิ ซื อหรื อขายสิ นค้า
อ้างอิงตามลักษณะและเงือนไขทีกาํ หนดไว้ในแบบของสัญญาซื อขายล่วงหน้า
**“หน่ วยส่ งมอบ” หมายความว่า ขนาดของการส่ งมอบสิ นค้า ตามที กาํ หนดในแบบของสัญญา
ซื อขายล่วงหน้า
**“แบบของสัญญาซื อขายล่วงหน้า” หมายความว่า แบบและข้อความของสัญญาซื อขายล่วงหน้าซึ ง
กําหนดรายละเอียดต่างๆ ของสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื อขาย
(**เพิมเติมบทนิยามคําว่ า “หน่ วยส่ งมอบ” และ “แบบของสัญญาซื 'อขายล่ วงหน้ า”โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที เกี ยวกับสั ญญาซื 'อขายล่ วงหน้ า) หมวด 200 คํานิ ยาม ลงวันที 26 กันยายน 2559 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั'งแต่ วันที
3 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า)
หมวด 200 คํานิยาม

“การวางหลักประกัน” หมายความว่า การนําทรัพย์สินใดๆ มาวางเป็ นประกันในการซื อขายและ
การชําระหนีตามสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามประเภท อัตรา หรื อมูลค่าทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
“หลักประกัน” หมายความว่า ทรัพย์สินทีสมาชิ กวางเป็ นประกันในการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
ตามอัตราหรื อมูลค่าที สาํ นักหักบัญชี กาํ หนด เพือเป็ นประกันในการซื อขายและการชําระหนี ตามสัญญา
ซื อขายล่วงหน้า
“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า จํานวนทรัพย์สินขันตําทีสมาชิ ก
ต้องวางเป็ นประกันและดํารงไว้ตลอดเวลาที มีฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้า สําหรั บฐานะสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าในแต่ละเดื อน และฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีความเสี ยงตรงข้ามกัน ภายหลังหักส่ วนลด
ค่าความเสี ยงระหว่างสิ นค้าอ้างอิง
“หลักประกันรักษาสภาพก่อนระยะเวลาส่ งมอบสิ นค้า” (Spot Month Margin) หมายความว่า
จํานวนทรัพย์สินทีสมาชิกต้องวางเป็ นประกันสําหรับสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีกาํ หนดให้มีการส่ งมอบสิ นค้า
“หลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสี ยงระหว่างเดื อน” (Inter-month Spread Maintenance Margin)
หมายความว่า จํานวนทรัพย์สินทีสมาชิกต้องวางเป็ นประกันเมือมีฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีมีความเสี ยง
ตรงข้ามกัน
“หลักประกันรักษาสภาพของค่าความเสี ยงระหว่างสิ นค้าอ้างอิง” (Inter-commodity Spread Credit)
หมายความว่า จํานวนทรัพย์สินทีสมาชิ กต้องวางเป็ นประกันสําหรับสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีมีสินค้าอ้างอิง
ทีมีความสัมพันธ์กนั
“หลักประกันผันแปร” (Variation Margin) หมายความว่า จํานวนเงินทีสมาชิ กต้องวางเป็ นประกัน
เพือรองรับความเปลียนแปลงราคาของฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
“หลักประกันระหว่างวัน” (Intra-day Margin) หมายความว่า จํานวนเงิ นที สมาชิ กต้องวางเป็ น
ประกันเมือสํานักหักบัญชีตรวจพบว่าราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้ามีความผันผวนอย่างรุ นแรง
“ทรัพย์สินเพือการส่ งมอบสิ นค้า” (Delivery Deposit) หมายความว่า ทรัพย์สินทีสมาชิ กวางเพือ
รับรองการส่ งมอบสิ นค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ งในอนาคตเป็ นจํานวนและราคาตามทีสํานักหักบัญชี กาํ หนด
สําหรับสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“ส่ งมอบสิ นค้า” หมายความว่า การดํา เนิ นการเพื อส่ งมอบและรั บมอบสิ นค้า ตามภาระผูกพัน
ทีเกิดขึนจากการจับคู่โดยสํานักหักบัญชีตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญาซื อขายล่วงหน้า
“หลักประกันส่ วนเพิม” (Additional Margin) หมายความว่า จํานวนทรัพย์สินทีสมาชิ กต้องวางเป็ น
ประกันเพิมเติมตามประเภท อัตรา หรื อมูลค่าตามทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
“กองทุนทดแทนความเสี ยหาย” (Clearing Fund) หมายความว่า ทรัพย์สินทีสมาชิ กต้องวางเป็ น
ประกันเพื อความมัน คงของระบบการชําระหนี ตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที ส มาชิ กทํา การซื อขายหรื อ
มีฐานะสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ อัตรา หรื อมูลค่าทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
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ข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่ วนทีเกียวกับสัญญาซื อขายล่วงหน้า)
หมวด 200 คํานิยาม

* “หลักทรัพย์เพือความมัน คง” (Security Deposit) หมายความว่า ทรัพย์สินทีสมาชิ กต้องวางเป็ นประกัน
เพือความมัน คงของการชําระหนีตามสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามอัตราหรื อมูลค่าทีสาํ นักหักบัญชีกาํ หนด
(*ยกเลิ กบทนิ ยามคําว่ า “หลักทรั พย์ เพื อความมันคง” และให้ ใช้ บทนิ ยามใหม่ นี'แทน โดยข้ อบังคับสํานักหั ก
บัญชี (ในส่ วนที เกี ยวกับสั ญญาซื 'อขายล่ วงหน้ า) หมวด 200 คํานิ ยาม ลงวัน ที 13 ธั น วาคม 2559 ซึ งมีผลบังคับ ใช้ ตั'งแต่
วันที 1 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เหตุสุดวิสยั ” หมายความว่า เหตุใดๆ อันอาจเกิดขึนและเป็ นเหตุทีไม่อาจป้ องกันได้ แม้ว่าจะได้มี
การใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนันแล้ว
“คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี ยง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการแต่งตังให้
ทําหน้าทีพิจารณาบริ หารความเสี ยงทีอาจเกิดขึนในการชําระหนี ตามสัญญาซื อขายล่วงหน้าและการส่ งมอบ
สิ นค้า
“คณะอนุ กรรมการวิ นัย” หมายความว่ า คณะอนุ กรรมการที คณะกรรมการแต่ งตังให้ท ําหน้าที
พิจารณาความผิดของบุคคลที ฝ่าฝื นหรื อมีส่วนเกี ยวข้องในการฝ่ าฝื นข้อกําหนดของสํานักหักบัญชี และ
ลงโทษบุคคลดังกล่าว
“คณะอนุ กรรมการอุทธรณ์” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการที คณะกรรมการแต่ งตังให้ทาํ หน้าที
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สัง ลงโทษ
************************
(*ความในหมวด 200 เดิมถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี'แทน โดยข้ อบังคับสํานักหั กบัญชี (ในส่ วนที เกียวกับ
สัญญาซื 'อขายล่ วงหน้ า) หมวด 200 คํานิยม ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั'งแต่ วนั ที 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)
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