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ข้อบังคบั 
หมวด 300 สมาชิก 

 
*301 ประเภทสมาชิก 

สมำชิกสำมัญ (General Clearing Member) ได้แก่ สมำชิกของตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภท
ตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีไดร้ับอนุญำตจำกส ำนกัหักบญัชีให้ใชบ้ริกำรตำมท่ีส ำนกัหักบญัชี
จดัใหมี้ข้ึน เพ่ือบญัชีของสมำชิกหรือเพ่ือบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิกหรือเพ่ือบญัชีของสมำชิกรำยอ่ืนท่ีสมำชิก
ท ำหนำ้ท่ีช ำระหน้ีแทน 

(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

302 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 
302.01 คุณสมบัตทิั่วไป  
 *(1) มีผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
หรือตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ีก ำหนดคุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งหำ้มอยำ่งอ่ืนของบุคคลำกรในธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

(2) มีเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร (Operating Officer) ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัระบบปฏิบติักำรหลงักำรซ้ือขำย
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนหลงักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งน้ี อำจเป็นบุคคลเดียวกบัเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำรผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัระบบปฏิบติักำรหลงั
กำรซ้ือขำยเก่ียวกบัสินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีผูส้มคัรไดย้ื่นขอใชบ้ริกำรก็ได้
แต่ตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนักบัผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือเจำ้หนำ้ท่ีรับอนุญำตหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีดูแลกำรซ้ือขำยเพ่ือ
บญัชีกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของสมำชิก 
 (3) มีเจำ้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียนและค ำสั่งของส ำนกัหกับญัชี 
(Compliance Officer) ในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนหลงักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งน้ี อำจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเจำ้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียน
และค ำสัง่ของตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. กไ็ด ้

(4) มีเจำ้หน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ซ่ึงรับผิดชอบงำนตรวจสอบระบบและกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนหลงักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ และงำนบริหำรควำมเส่ียงในธุรกรรมสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ ทั้งน้ี อำจเป็นบุคคลเดียวกนักบัเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในซ่ึงรับผิดชอบงำนในลกัษณะ
ดงักล่ำวท่ีเก่ียวกบัสินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้กไ็ด ้
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(5) ไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้หรือกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือกฎหมำยเก่ียวกบัธุรกิจกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรือท่ีมีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

  **(6) มีระบบงำนด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของส ำนักหักบญัชี รวมถึงระบบปฏิบติักำรอื่นท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำนหลงักำรซ้ือขำย
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้โดยระบบงำนดงักล่ำวอำจเป็นระบบท่ีสมำชิกหรือส ำนกัหักบญัชีเป็นผูจ้ดัให้มีข้ึน 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(7) มีระบบรำยงำนฐำนะกำรเงินท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกบัระบบงำนของส ำนกัหกับญัชีโดยตรง 
(8) มีส ำนกังำนและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำนต่ำงๆ ท่ีเพียงพอแสดงไดว้ำ่สมำชิกมีควำมพร้อมใน

กำรประกอบธุรกิจ 
โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรในกำรยื่นขอสมคัรเป็นสมำชิกตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2551 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนที่
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

  
302.02 คุณสมบัตเิฉพาะของสมาชิกสามญั 

*(1) ไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกำศก ำหนด 

 (2) เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่ำงยื่นค ำขอเป็นสมำชิกของตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและภำยหลงั
ไดรั้บกำรอนุมติัใหเ้ป็นสมำชิกของตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  

(3) มีเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียง  (Risk Management Officer) ท่ีรับผิดชอบก ำหนดวงเงินและ
เพดำนกำรซ้ือขำยในบญัชีซ้ือขำยของสมำชิกและบญัชีซ้ือขำยของลูกคำ้ของสมำชิก ทั้งน้ี ตอ้งไม่ใช่บุคคล
เดียวกนักบัผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือเจำ้หนำ้ท่ีรับอนุญำต 
          **(4) มีฐำนะกำรเงินและเงินกองทุนตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (4.1) ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(ก) ตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ 100 ลำ้นบำท ส ำหรับสมำชิกท่ีท ำธุรกรรม
เฉพำะกำรซ้ือขำยในตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เท่ำนั้น 

(ข) ตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ 500 ลำ้นบำท ส ำหรับสมำชิกท่ีท ำธุรกรรม     
ทั้งกำรซ้ือขำยในตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และตลำดซ้ือขำยสินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีสมำชิกไดร้ะบุในค ำขอสมคัรเป็นสมำชิก 
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ส ำนักหักบญัชีอำจพิจำรณำผ่อนผนัคุณสมบติัตำม (ข) ให้กบัสมำชิกสำมญัได ้ตำม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และระยะเวลำท่ีส ำนักหักบญัชีก ำหนด  
 (4.2) ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule: NCR) และ/หรืออัตรำส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือด ำรงเงินกองทุนอ่ืนในท ำนอง
เดียวกบักองทุนดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจ
ของสมำชิกก ำหนด 

(5) มีและแสดงใหเ้ห็นวำ่มีระบบตรวจสอบและควบคุมฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของบญัชีของ
สมำชิกและบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก  

(6) มีและแสดงใหเ้ห็นวำ่มีระบบตรวจสอบและควบคุมกำรวำงหลกัประกนั (Margin) ของลูกคำ้แต่
ละรำยไม่ใหต้ ่ำกวำ่จ ำนวนท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(7) มีนโยบำยและวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นฐำนะกำรเงิน (Credit Risk) ดำ้นกำรปฏิบติังำนของ
สมำชิก (Operational Risk) ดำ้นกำรเปล่ียนแปลงรำคำของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือรำคำของสินคำ้หรือ
ตวัแปรอำ้งอิงในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Market Risk) รวมทั้งดำ้นกฎหมำย (Legal Risk) ซ่ึงสำมำรถรองรับ
กำรประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรควบคุมและติดตำม
ใหมี้กำรด ำเนินงำนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนดไว ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 
เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (4) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนที่
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

303 การรับสมาชิก 
ส ำนกัหกับญัชีจะเปิดรับสมคัรสมำชิกเป็นครำวๆ และประกำศเป็นกำรทัว่ไป โดยกำรรับสมคัรสมำชิก

ของส ำนกัหกับญัชีใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
 

304 ขั้นตอนการรับสมาชิก 
304.01 ขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิก  

(1) ผูส้มคัรตอ้งยื่นค ำขอเป็นสมำชิกพร้อมเอกสำรและหลกัฐำนกำรสมคัรตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกั
หกับญัชีก ำหนด 

(2) ในระหว่ำงพิจำรณำค ำขอ ส ำนกัหักบญัชีอำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม และเรียกให้ผูส้มคัรมำ
ช้ีแจงหรือส่งเอกสำรและหลกัฐำนเพ่ิมเติมไดต้ำมท่ีเห็นสมควร  

 (3) ส ำนกัหกับญัชีจะแจง้ผลกำรพิจำรณำคุณสมบติัใหผู้ส้มคัรทรำบภำยใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีส ำนกั
หกับญัชีไดรั้บเอกสำรและหลกัฐำนกำรสมคัรครบถว้น  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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(4) ส ำนักหักบัญชีจะแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมตัิกำรเป็นสมำชิกให้ผูส้มคัรทรำบ โดยส ำนัก
หกับญัชีจะแจง้ใหผู้ส้มคัรแสดงเอกสำรและหลกัฐำนตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนดและใหผู้ส้มคัรท่ี
ไดรั้บอนุมติัเป็นสมำชิกช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกตำมจ ำนวนและระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(5) เม่ือผูส้มคัรไดด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์304.01 (4) ครบถว้นแลว้ ส ำนกัหกับญัชีจะก ำหนดวนั
เร่ิมเป็นสมำชิกและแจง้ใหผู้ส้มคัรทรำบ  

ใหก้ำรพิจำรณำรับสมคัรสมำชิกของส ำนกัหกับญัชีถือเป็นท่ีสุด 
 
304.02 การเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิมตอินุมตักิารเป็นสมาชิก 
 ส ำนักหักบญัชีอำจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกำรอนุมติักำรเป็นสมำชิกของผูส้มคัรตำมหลกัเกณฑ์ 
304.01 (4) ได ้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (1) ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐำนซ่ึงผูส้มคัรไดแ้จง้หรือไดย้ื่นไวก้บัส ำนักหักบญัชีเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำในกำรสมคัรเป็นสมำชิกเป็นเทจ็หรือคลำดเคล่ือนต่อควำมเป็นจริง  

(2) มีพฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำกำรใดหรือมีเหตุใดท่ีส ำนกัหักบญัชีเห็นว่ำผูส้มคัรขำดคุณสมบติั
อนัเป็นกำรไม่เหมำะสมต่อกำรเป็นสมำชิก  
 

305 การเปลีย่นแปลงประเภทสมาชิก 
 ในกรณีท่ีสมำชิกใดประสงคจ์ะเปล่ียนประเภทของสมำชิก สมำชิกนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัรวมทั้งตอ้ง
ด ำเนินกำรยื่นค ำขอเป็นสมำชิกประเภทท่ีประสงค์จะสมคัรใหม่ตำมหลกัเกณฑ ์302 โดยกำรรับสมำชิกดงักล่ำว
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์303 

 

306 สิทธิของสมาชิก 

306.01 สิทธิของสมาชิกสามญั 
(1) ท ำกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ในระบบของส ำนกัหักบญัชีเพ่ือบญัชีของสมำชิก 

หรือเพ่ือบญัชีของลูกคำ้ของสมำชิก หรือเพ่ือบญัชีของสมำชิกรำยอ่ืนท่ีสมำชิกท ำหนำ้ท่ีช ำระหน้ีแทน  
 (2) รับบริกำรอ่ืนใดท่ีส ำนักหักบัญชีจัดให้มีข้ึน โดยส ำนักหักบัญชีอำจจัดให้มีกำรบริกำรแก่
สมำชิกแตกต่ำงกนัตำมประเภทสินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ได ้
 *โดยส ำนักหักบญัชีอำจจ ำกดัสิทธิของสมำชิกตำม (1) หรือ (2) เฉพำะสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีมี
สินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงประเภทใดประเภทหน่ึงไดต้ำมท่ีส ำนกัหกับญัชีพิจำรณำอนุญำตเป็นรำยกรณี 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 306.01 วรรคสอง โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 
หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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*306.02 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 
 สิทธิในกำรเป็นสมำชิกเป็นสิทธิเฉพำะตวั สมำชิกไม่สำมำรถโอนสิทธิกำรเป็นสมำชิกใหแ้ก่บุคคลใดได ้
เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกัหกับญัชีเป็นรำยกรณีหรือตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด   

 (*ความในหลักเกณฑ์ 306.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส า นักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 
เป็นต้นไป) 

 

307 หน้าทีข่องสมาชิก 

*307.01 หน้าที่ของสมาชิกสามญั 

 (1) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และส ำนกังำน ก.ล.ต. ขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียน หรือค ำสั่งของส ำนกัหกับญัชี 
และยินยอมใหส้ ำนกัหกับญัชีพิจำรณำลงโทษหำกสมำชิกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม ทั้งน้ี สมำชิกมีหนำ้ท่ี
ด ำเนินกำรใหลู้กคำ้รับทรำบและยินยอมปฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ 

(2) ด ำรงคุณสมบติักำรเป็นสมำชิกตลอดเวลำท่ีเป็นสมำชิก  
ทั้งน้ี กรณีท่ีสมำชิกไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติัเฉพำะของสมำชิกสำมญัเร่ืองกำรมีฐำนะกำรเงิน

และเงินกองทุน ส ำนกัหกับญัชีอำจพิจำรณำผอ่นผนัตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(3) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือสมำชิกอื่นหรือบุคคลอื่นในกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1)     

 (4) ไม่ด ำเนินกำรใดท่ีเขำ้ข่ำยหรือมีเหตุอนัอำจท ำใหเ้ช่ือไดว้่ำเขำ้ข่ำยกำรหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบติั
ตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1)  

(5) มีระบบและกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมซ่ึงสำมำรถควบคุมดูแลกำรปฏิบติังำน
ของผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนของสมำชิกให้ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1) และไม่กระท ำกำรฝ่ำฝืน หรือ
ด ำเนินกำรใดท่ีเขำ้ข่ำยหรืออำจท ำใหเ้ช่ือไดว้่ำเขำ้ข่ำยกำรหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1)   

ทั้งน้ี สมำชิกจะรับผิดชอบในกำรกระท ำของผูบ้ริหำร ผูป้ฏิบติังำนของสมำชิก ตวัแทนหรือ
บุคคลท่ีสมำชิกมอบหมำย ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือเขำ้ข่ำยหรืออำจท ำให้เช่ือไดว้่ำเขำ้ข่ำยกำรหลีกเล่ียงหรือไม่
ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1)   

(6) รำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1) (2) และ (3) ต่อส ำนกัหักบญัชี  
(Self Reporting) โดยให้สมำชิกรำยงำนทันทีท่ีสมำชิก ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือผูป้ฏิบติังำนของสมำชิก 
มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์307.01 (1) (2) และ (3)  

 (7)  ใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนหรือเจำ้หนำ้ท่ีของส ำนกัหกับญัชี หรือบุคคลใด
ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกส ำนกัหกับญัชี คณะอนุกรรมกำรวินยั และคณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ของส ำนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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 (8) ตรวจสอบควำมถูกต้องเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรในมูลค่ำหลกัประกันและฐำนะสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ของสมำชิกหรือของลูกคำ้ของสมำชิก ในรำยงำนท่ีส ำนกัหักบญัชีจดัส่งให้แก่สมำชิก หำกสมำชิก
พบว่ำมูลค่ำหลกัประกนัหรือฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของสมำชิกหรือของลูกคำ้ของสมำชิกไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ตรงกบัขอ้มูลในรำยงำนของส ำนกัหกับญัชี สมำชิกตอ้งแจง้ใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัท่ีสมำชิกทรำบ 

 **(9) วำงหลกัประกันหรือทรัพย์สินเพ่ือกำรส่งมอบสินค้ำไวก้ับส ำนักหักบัญชีตำมหลกัเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

 (10) จดัท ำและเก็บบญัชีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และบญัชีทรัพยสิ์นของลูกคำ้ของสมำชิกแยก
ออกจำกบญัชีฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และบญัชีทรัพยสิ์นของสมำชิกโดยเคร่งครัด 

 (11) จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือขำย กำรช ำระหน้ี และกำรวำงหลกัประกนั ของสมำชิกและของ 
ลูกคำ้ของสมำชิกให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน โดยสมำชิกตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวไวเ้ป็นระยะเวลำตำมท่ี
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด หรือตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 (12) จดัส่งรำยงำนใดๆ ท่ีส ำนกัหกับญัชีร้องขอ โดยรำยงำนดงักล่ำวตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด หำกสมำชิกพบวำ่รำยงำนท่ีจดัส่งไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั สมำชิกตอ้งแกไ้ขรำยงำนดงักล่ำวให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
โดยตอ้งแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบทนัทีพร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบ 

 (13) ด ำเนินกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

  ***(14) ช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ และค่ำปรับ ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(15) วำงทรัพยสิ์นไวก้บัส ำนักหักบญัชีเพ่ือควำมมัน่คงในระบบกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ท่ีซ้ือขำยในตลำดสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(16) ให้ควำมร่วมมือและยินยอมให้ส ำนกัหักบญัชีหรือบุคคลที่ส ำนกัหักบญัชีมอบหมำย
ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือกำรตรวจสอบ ขอ้มูล เอกสำร และหลกัฐำนของบริษทั ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงิน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ 
ของสมำชิก 

(17) ยินยอมใหส้ ำนกัหกับญัชีเปิดเผยหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลของสมำชิกหรือของลูกคำ้ของสมำชิกท่ี
เก่ียวกบักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ กำรช ำระหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำร
ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรซ้ือขำยและกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ และกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม
ข้อก ำหนด หนังสือเวียนหรือค ำสั่งของส ำนักหักบัญชี รวมทั้ งกำรพิจำรณำลงโทษสมำชิกแก่ทำงกำรหรือ
หน่วยงำนอ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นกำรก ำกบัดูแลใหแ้ก่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ธนำคำรแห่งประเทศไทย ตลำดหลกัทรัพย ์



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ส ำนกัหกับญัชีสินคำ้หรือตวัแปรอำ้งอิงในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ และศูนยรั์บฝำก 
หรือเป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

(18)  ในกรณีท่ีสมำชิกมีหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลของสมำชิกหรือลูกค้ำของสมำชิกต่อทำงกำรหรือ
หน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลหรือเป็นกำรเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนด และส ำนกัหักบญัชีไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกแลว้ ใหถื้อวำ่สมำชิกไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแลว้ 

 ***,**(19) ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ของสมำชิกและลูกคำ้ของสมำชิกท่ีประสงคจ์ะ
ส่งมอบสินคำ้ส ำหรับสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีก ำหนดให้มีกำรส่งมอบสินคำ้เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมสิทธิ 
หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบักำรส่งมอบสินคำ้ และแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบและปฏิบติัตำมสิทธิ หนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบักำรส่งมอบสินคำ้ดงักล่ำวดว้ย ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีส ำนกัหกั
บญัชีก ำหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (9) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป) 

(***ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (14) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี 
(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 3 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นไป) 
 

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 
308.01 บทลงโทษ 

หำกสมำชิกใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือมีส่วนร่วมในกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ ขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียน หรือค ำสั่งของส ำนกัหักบญัชี ส ำนกัหกับญัชีอำจพิจำรณำลงโทษสมำชิกนั้น
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภำคทณัฑ ์
(3) ต ำหนิโดยเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
(4) ปรับเป็นเงิน 
(5) ก ำหนด จ ำกดั และ/หรือ ลดเพดำนกำรถือครองฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(6) สั่งให้สมำชิกโอนฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้พร้อมทั้งหลกัประกนัในบญัชีของลูกคำ้ของ

สมำชิกไปยงัสมำชิกรำยอ่ืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร  
(7) ลำ้งฐำนะสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของสมำชิกหรือของลูกคำ้ของสมำชิก 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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(8) จ ำกดัขอบเขตกำรใชบ้ริกำรของส ำนกัหกับญัชี 
(9) ระงบักำรใหบ้ริกำรช ำระหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นกำรชัว่ครำว 
(10) ใหพ้น้จำกสมำชิกภำพ 
(11) กระท ำกำรใดๆ ท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 
*308.02 เหตุในการส่ังให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดใหส้มำชิกพน้จำกสมำชิกภำพในกรณีอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ลำออกโดยยื่นเป็นหนงัสือต่อส ำนกัหกับญัชี 
(2) ขำดคุณสมบติักำรเป็นสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์302.01 
(3) ขำดคุณสมบติักำรเป็นสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์302.02 เฉพำะสมำชิกสำมญั 

 (4) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีของสมำชิกตำมหลกัเกณฑ ์307 อนัเป็นกำรร้ำยแรง 
 (5) มีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบกำรช ำระหน้ีของ
ส ำนกัหกับญัชีและ/หรือเศรษฐกิจของประเทศ 
 ใหส้มำชิกพน้สมำชิกภำพตั้งแต่วนัท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ทั้งน้ี บุคคลท่ีพน้จำกกำรเป็นสมำชิกยงัคง
ตอ้งผกูพนัช ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระต่อส ำนกัหกับญัชี 

(*ยกเลิกความใน (6) ของหลักเกณฑ์ 308.02 โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) 
หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) 

 
308.03 การประกาศรายช่ือสมาชิกซ่ึงพ้นจากสมาชิกภาพ 
 เม่ือสมำชิกใดพน้จำกสมำชิกภำพ ส ำนกัหกับญัชีจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้มำชิกท่ีพน้จำกสมำชิกภำพนั้น
และสมำชิกอ่ืนทรำบ และจะประกำศช่ือสมำชิกซ่ึงพน้จำกสมำชิกภำพใหป้ระชำชนทรำบโดยทัว่กนัตำมวิธีกำร
ท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 
 
308.04 การรับสมาชิกซ่ึงพ้นจากสมาชิกภาพกลบัเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
 สมำชิกใดซ่ึงพน้จำกสมำชิกภำพอำจยื่นค ำขอเป็นสมำชิกไดอี้ก หำกกำรพน้จำกสมำชิกภำพดงักล่ำวเป็น
กรณีตำมหลกัเกณฑ ์308.02 (1) หรือพน้จำกสมำชิกภำพแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพน้จำกสมำชิกภำพ หรือ
มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหำร หรือคณะกรรมกำรหรือนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษทั
สมำชิก และส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควรใหรั้บเขำ้เป็นสมำชิกอีกได ้

 
  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้) 
หมวด 300 สมำชิก 
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308.05 การคืนทรัพย์สินแก่สมาชิกซ่ึงพ้นจากสมาชิกภาพ  
 เมื่อสมำชิกพน้จำกสมำชิกภำพตำมหลกัเกณฑ ์308.02 ส ำนกัหกับญัชีจะคืนทรัพยสิ์นท่ีสมำชิกนั้น
วำงไวเ้พื่อเป็นประกนักำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และเพื่อควำมมัน่คงของระบบกำรช ำระหน้ีตำม
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีซ้ือขำยในตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ รวมทั้ งผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกทรัพยสิ์น
ดงักล่ำวในจ ำนวนท่ีเหลือภำยหลงัหกัช ำระหน้ีท่ีสมำชิกคำ้งช ำระต่อส ำนกัหกับญัชีภำยในเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชี
ก ำหนด 

 

*309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  
สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรกำรช ำระหน้ีและกำรส่งมอบ

สินคำ้ของส ำนกัหกับญัชีตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


