ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
หน้ า
301
302
302.01
302.02
303
304
304.01
304.02
305
306
306.01
306.02
307
307.01
308
308.01

ประเภทสมาชิก....................................................................................
คุณสมบัติของการเป็ นสมาชิก..............................................................
คุณสมบัติทวั่ ไป....................................................................................
คุณสมบัติเฉพำะของสมำชิกสำมัญ.......................................................
การรับสมาชิก........................................................................................
ขั้นตอนการรับสมาชิก...........................................................................
ขั้นตอนกำรรับสมัครสมำชิก.................................................................
กำรเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกมติอนุมตั ิกำรเป็ นสมำชิก..........................
การเปลีย่ นแปลงประเภทสมาชิก...........................................................
สิ ทธิของสมาชิก....................................................................................
สิ ทธิของสมำชิกสำมัญ..........................................................................
กำรโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิก................................................................
หน้ าทีข่ องสมาชิก.................................................................................
หน้ำที่ของสมำชิกสำมัญ.......................................................................
การลงโทษและพ้นจากสมาชิกภาพ.......................................................
บทลงโทษ.............................................................................................

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)

300จำกัด

300-1
300-1
300-1
300-2
300-3
300-3
300-3
300-4
300-4
300-4
300-4
300-5
300-5
300-5
300-7
300-7

1 เมษำยน 2549

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก

หน้ า
308.02
308.03
308.04
308.05
309

เหตุในกำรสั่งให้พน้ จำกสมำชิกภำพ.....................................................
กำรประกำศรำยชื่อสมำชิกซึ่งพ้นจำกสมำชิกภำพ.................................
กำรรับสมำชิกซึ่งพ้นจำกสมำชิกภำพกลับเข้ำเป็ นสมำชิกใหม่.............
กำรคืนทรัพย์สินแก่สมำชิกซึ่งพ้นจำกสมำชิกภำพ...............................
ค่ าธรรมเนียมสมาชิก……………………...…….………………..….

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก

ข้ อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
*301 ประเภทสมาชิก
สมำชิ กสำมัญ (General Clearing Member) ได้แก่ สมำชิ กของตลำดสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำประเภท
ตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ ได้รับอนุ ญำตจำกสำนักหักบัญชี ให้ใช้บริ กำรตำมที่ สำนักหักบัญชี
จัดให้มีข้ ึน เพื่อบัญชี ของสมำชิ กหรื อเพื่อบัญชีของลูกค้ำของสมำชิกหรื อเพื่อบัญชีของสมำชิกรำยอื่นที่สมำชิก
ทำหน้ำที่ชำระหนี้แทน
(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)

302

คุณสมบัติของการเป็ นสมาชิก

302.01 คุณสมบัตทิ ั่วไป
*(1) มีผบู ้ ริ หำรที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
หรื อตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมอย่ำงอื่นของบุคคลำกรในธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
(2) มีเจ้ำหน้ำที่ ปฏิ บตั ิ กำร (Operating Officer) ผูร้ ับผิดชอบเกี่ ยวกับระบบปฏิ บตั ิ กำรหลังกำรซื้ อขำย
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในจำนวนที่เพียงพอต่อกำรดำเนิ นงำนหลังกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้อย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภำพ ทั้งนี้ อำจเป็ นบุคคลเดี ยวกับเจ้ำหน้ำที่ ปฏิ บตั ิ กำรผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ยวกับระบบปฏิ บตั ิ กำรหลัง
กำรซื้ อขำยเกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงที่กำหนดในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ผสู ้ มัครได้ยื่นขอใช้บริ กำรก็ได้
แต่ตอ้ งมิใช่บุคคลเดียวกันกับผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนหรื อเจ้ำหน้ำที่รับอนุญำตหรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลกำรซื้ อขำยเพื่อ
บัญชีกำรลงทุนในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิก
(3) มีเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียนและคำสั่งของสำนักหักบัญชี
(Compliance Officer) ในจำนวนที่ เพียงพอต่อกำรดำเนิ นงำนหลังกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ ทั้งนี้ อำจเป็ นบุคคลเดียวกันกับเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียน
และคำสัง่ ของตลำดหลักทรัพย์ ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. ก็ได้
(4) มี เจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ซึ่ งรั บผิดชอบงำนตรวจสอบระบบและกำร
ดำเนิ นงำนเกี่ ยวกับงำนหลังกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงในธุ รกรรมสัญญำ
ซื้ อ ขำยล่ว งหน้ำ ทั้งนี้ อำจเป็ นบุคคลเดียวกันกับเจ้ำหน้ำ ที่ตรวจสอบภำยในซึ่ งรับผิดชอบงำนในลัก ษณะ
ดังกล่ำวที่เกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำก็ได้

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(5) ไม่เคยหรื อไม่อยู่ระหว่ำ งถู กกล่ำ วโทษหรื อถู กดำเนิ นคดี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อ ขำย
ล่วงหน้ำหรื อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อกฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมหรื อที่มีลกั ษณะเป็ นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
**(6) มี ร ะบบงำนด้ำ นคอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ ระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ สำมำรถเชื่ อมต่ อกับ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องสำนัก หัก บัญ ชี รวมถึ ง ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ำรอื่ น ที่ จำเป็ นต่ อ กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนหลัง กำรซื้ อ ขำย
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำโดยระบบงำนดังกล่ำวอำจเป็ นระบบที่ สมำชิ กหรื อสำนักหักบัญชี เป็ นผูจ้ ดั ให้มี ข้ึ น
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(7) มีระบบรำยงำนฐำนะกำรเงินที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบงำนของสำนักหักบัญชีโดยตรง
(8) มีสำนักงำนและอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำนต่ำงๆ ที่เพียงพอแสดงได้วำ่ สมำชิกมีควำมพร้อมใน
กำรประกอบธุรกิจ
โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีกำรในกำรยื่นขอสมัครเป็ นสมำชิกตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิ กายน
2551 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 302.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิ งหาคม 2558
เป็ นต้ นไป)

302.02 คุณสมบัตเิ ฉพาะของสมาชิกสามัญ
*(1) ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิ จเป็ นตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศกำหนด
(2) เป็ นบุ คคลที่ อยู่ระหว่ำงยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและภำยหลัง
ได้รับกำรอนุมตั ิให้เป็ นสมำชิกของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
(3) มี เ จ้ำ หน้ำ ที่ บริ หำรควำมเสี่ ย ง (Risk Management Officer) ที่ รั บ ผิ ด ชอบกำหนดวงเงิ น และ
เพดำนกำรซื้ อขำยในบัญชี ซ้ื อขำยของสมำชิ กและบัญชี ซ้ื อขำยของลูกค้ำของสมำชิ ก ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่ บุคคล
เดียวกันกับผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนหรื อเจ้ำหน้ำที่รับอนุญำต
**(4) มีฐำนะกำรเงินและเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(4.1) ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ก) ต้องมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท สำหรั บสมำชิ กที่ ทำธุ รกรรม
เฉพำะกำรซื้ อขำยในตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเท่ำนั้น
(ข) ต้องมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ำ 500 ล้ำนบำท สำหรั บสมำชิ กที่ ทำธุ รกรรม
ทั้งกำรซื้ อขำยในตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้ อขำยสิ นค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงที่ กำหนดไว้ในสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำที่สมำชิกได้ระบุในคำขอสมัครเป็ นสมำชิก
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

300-2

1 เมษำยน 2549

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
สำนักหักบัญชี อำจพิ จำรณำผ่อนผันคุ ณสมบัติตำม (ข) ให้กบั สมำชิ กสำมัญ ได้ต ำม
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี กำหนด
(4.2) ด ำรงเงิ น กองทุ น สภำพคล่ อ งสุ ท ธิ (Net Capital Rule: NCR) และ/หรื ออัต รำส่ ว น
เงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์เ สี่ ย ง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรื อ ด ำรงเงิ น กองทุ น อื่ น ในท ำนอง
เดียวกับกองทุนดังกล่ำว ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนอื่นที่กำกับดูแลกำรประกอบธุ รกิ จ
ของสมำชิกกำหนด
(5) มีและแสดงให้เห็นว่ำมีระบบตรวจสอบและควบคุมฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของบัญชี ของ
สมำชิกและบัญชีของลูกค้ำของสมำชิก
(6) มีและแสดงให้เห็นว่ำมีระบบตรวจสอบและควบคุมกำรวำงหลักประกัน (Margin) ของลูกค้ำแต่
ละรำยไม่ให้ต่ำกว่ำจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(7) มีนโยบำยและวิธีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนฐำนะกำรเงิน (Credit Risk) ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนของ
สมำชิ ก (Operational Risk) ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำหรื อรำคำของสิ นค้ำหรื อ
ตัวแปรอ้ำงอิงในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ (Market Risk) รวมทั้งด้ำนกฎหมำย (Legal Risk) ซึ่ งสำมำรถรองรับ
กำรประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรควบคุมและติ ดตำม
ให้มีกำรดำเนินงำนตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนดไว้
(*ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551
เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 302.02 (4) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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การรับสมาชิก

สำนักหักบัญชี จะเปิ ดรับสมัครสมำชิ กเป็ นครำวๆ และประกำศเป็ นกำรทัว่ ไป โดยกำรรับสมัครสมำชิ ก
ของสำนักหักบัญชีให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

304

ขั้นตอนการรับสมาชิก

304.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
(1) ผูส้ มัครต้องยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กพร้อมเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครตำมหลักเกณฑ์ที่สำนัก
หักบัญชีกำหนด
(2) ในระหว่ำงพิจำรณำคำขอ สำนักหักบัญชี อำจกำหนดเงื่ อนไขเพิ่มเติ ม และเรี ยกให้ผูส้ มัครมำ
ชี้แจงหรื อส่ งเอกสำรและหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร
(3) สำนักหักบัญชี จะแจ้งผลกำรพิจำรณำคุณสมบัติให้ผสู ้ มัครทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สำนัก
หักบัญชีได้รับเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครครบถ้วน
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(4) สำนักหัก บัญชี จ ะแจ้งผลกำรพิ จำรณำอนุ ม ตั ิ กำรเป็ นสมำชิ ก ให้ผู ส้ มัค รทรำบ โดยสำนัก
หักบัญชี จะแจ้งให้ผสู ้ มัครแสดงเอกสำรและหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนดและให้ผสู ้ มัครที่
ได้รับอนุมตั ิเป็ นสมำชิกชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกตำมจำนวนและระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) เมื่อผูส้ มัครได้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 304.01 (4) ครบถ้วนแล้ว สำนักหักบัญชีจะกำหนดวัน
เริ่ มเป็ นสมำชิกและแจ้งให้ผสู ้ มัครทรำบ
ให้กำรพิจำรณำรับสมัครสมำชิกของสำนักหักบัญชีถือเป็ นที่สุด
304.02 การเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกมติอนุมตั กิ ารเป็ นสมาชิก
สำนักหักบัญชี อำจเปลี่ ยนแปลงหรื อยกเลิ กกำรอนุ มตั ิ กำรเป็ นสมำชิ กของผูส้ มัครตำมหลักเกณฑ์
304.01 (4) ได้ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐำนซึ่ งผูส้ มัครได้แจ้งหรื อได้ยื่นไว้กบั สำนักหักบัญชี เพื่ อประกอบกำร
พิจำรณำในกำรสมัครเป็ นสมำชิกเป็ นเท็จหรื อคลำดเคลื่อนต่อควำมเป็ นจริ ง
(2) มีพฤติกำรณ์หรื อกำรกระทำกำรใดหรื อมีเหตุใดที่สำนักหักบัญชี เห็นว่ำผูส้ มัครขำดคุณสมบัติ
อันเป็ นกำรไม่เหมำะสมต่อกำรเป็ นสมำชิก
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การเปลีย่ นแปลงประเภทสมาชิก

ในกรณี ที่สมำชิ กใดประสงค์จะเปลี่ยนประเภทของสมำชิ ก สมำชิ กนั้นจะต้องมีคุณสมบัติรวมทั้งต้อง
ดำเนิ นกำรยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กประเภทที่ ประสงค์จะสมัครใหม่ตำมหลักเกณฑ์ 302 โดยกำรรับสมำชิ กดังกล่ำว
ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ 303

306

สิ ทธิของสมาชิก

306.01 สิ ทธิของสมาชิกสามัญ
(1) ทำกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในระบบของสำนักหักบัญชี เพื่อบัญชี ของสมำชิ ก
หรื อเพื่อบัญชีของลูกค้ำของสมำชิ ก หรื อเพื่อบัญชีของสมำชิกรำยอื่นที่สมำชิกทำหน้ำที่ชำระหนี้แทน
(2) รั บบริ กำรอื่ น ใดที่ ส ำนักหักบัญชี จัด ให้มีข้ ึ น โดยส ำนักหักบัญ ชี อำจจัด ให้มีกำรบริ กำรแก่
สมำชิกแตกต่ำงกันตำมประเภทสิ นค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงที่กำหนดไว้ในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้
*โดยสำนักหักบัญชี อำจจำกัดสิ ทธิ ของสมำชิ กตำม (1) หรื อ (2) เฉพำะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ที่ มี
สิ นค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงประเภทใดประเภทหนึ่งได้ตำมที่สำนักหักบัญชีพิจำรณำอนุญำตเป็ นรำยกรณี
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 306.01 วรรคสอง โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า)
หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
*306.02 การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิก
สิ ทธิ ในกำรเป็ นสมำชิ กเป็ นสิ ทธิ เฉพำะตัว สมำชิกไม่สำมำรถโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กให้แก่บุคคลใดได้
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกสำนักหักบัญชีเป็ นรำยกรณี หรื อตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 306.02 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อ บังคั บสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551
เป็ นต้ นไป)
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หน้ าทีข่ องสมาชิก

*307.01 หน้ าที่ของสมาชิกสามัญ
(1) ปฏิบ ตั ิต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยสัญญำซื้ อ ขำยล่ว งหน้ำ ข้อ กำหนดของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสื อเวียน หรื อคำสั่งของสำนักหักบัญชี
และยินยอมให้สำนักหักบัญชี พิจำรณำลงโทษหำกสมำชิ กฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำม ทั้งนี้ สมำชิ กมีหน้ำที่
ดำเนิ นกำรให้ลูกค้ำรับทรำบและยินยอมปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ
(2)

ดำรงคุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิกตลอดเวลำที่เป็ นสมำชิก
ทั้งนี้ กรณี ที่สมำชิกไม่สำมำรถดำรงคุณสมบัติเฉพำะของสมำชิ กสำมัญเรื่ องกำรมีฐำนะกำรเงิน
และเงินกองทุน สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำผ่อนผันตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(3) ไม่ให้ค วำมร่ วมมือ หรื อ ควำมช่ วยเหลือสมำชิ กอื่นหรื อบุค คลอื่นในกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1)
(4) ไม่ดำเนิ นกำรใดที่เข้ำข่ำยหรื อมีเหตุอนั อำจทำให้เชื่ อได้ว่ำเข้ำข่ำยกำรหลีกเลี่ยงหรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1)
(5) มีระบบและกำรดำเนิ นกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมซึ่ งสำมำรถควบคุมดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำน
ของผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิ บตั ิ งำนของสมำชิ กให้ปฏิบตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1) และไม่กระทำกำรฝ่ ำฝื น หรื อ
ดำเนิ นกำรใดที่เข้ำข่ำยหรื ออำจทำให้เชื่ อได้ว่ำเข้ำข่ำยกำรหลีกเลี่ยงหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1)
ทั้งนี้ สมำชิ กจะรับผิดชอบในกำรกระทำของผูบ้ ริ หำร ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนของสมำชิ ก ตัวแทนหรื อ
บุคคลที่ สมำชิ กมอบหมำย ที่ เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อเข้ำข่ำยหรื ออำจทำให้เชื่ อได้ว่ำเข้ำข่ำยกำรหลี กเลี่ยงหรื อ ไม่
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1)
(6) รำยงำนกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1) (2) และ (3) ต่อสำนักหักบัญชี
(Self Reporting) โดยให้ส มำชิ กรำยงำนทันที ที่ ส มำชิ ก ผูบ้ ริ หำร พนักงำน หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งำนของสมำชิ ก
มีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ 307.01 (1) (2) และ (3)
(7) ให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนหรื อเจ้ำหน้ำที่ของสำนักหักบัญชี หรื อบุคคลใด
ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักหักบัญชี คณะอนุกรรมกำรวินยั และคณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ของสำนักหักบัญชี
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(8) ตรวจสอบควำมถู กต้องเป็ นประจำทุ กวันท ำกำรในมู ลค่ ำหลักประกันและฐำนะสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อของลูกค้ำของสมำชิ ก ในรำยงำนที่ สำนักหักบัญชี จดั ส่ งให้แก่สมำชิ ก หำกสมำชิ ก
พบว่ำมูลค่ ำหลักประกันหรื อฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิ กหรื อของลูกค้ำของสมำชิ กไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ตรงกับข้อมูลในรำยงำนของสำนักหักบัญชี สมำชิ กต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชี ทรำบภำยในวันทำกำรถัดจำก
วันที่สมำชิกทรำบ
**(9) วำงหลักประกันหรื อทรั พ ย์สิ นเพื่ อกำรส่ งมอบสิ นค้ำไว้กับส ำนักหักบัญ ชี ต ำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(10) จัดทำและเก็บบัญชี ฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและบัญชี ทรัพย์สินของลูกค้ำของสมำชิ กแยก
ออกจำกบัญชีฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและบัญชีทรัพย์สินของสมำชิกโดยเคร่ งครัด
(11) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้ อขำย กำรชำระหนี้ และกำรวำงหลักประกัน ของสมำชิกและของ
ลูกค้ำ ของสมำชิ กให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุ บัน โดยสมำชิ กต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นระยะเวลำตำมที่
สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(12) จัดส่ งรำยงำนใดๆ ที่สำนักหักบัญชี ร้องขอ โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปั จจุบนั ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด หำกสมำชิ กพบว่ำรำยงำนที่จดั ส่ งไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั สมำชิ กต้องแก้ไขรำยงำนดังกล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุ บนั
โดยต้องแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักหักบัญชีทรำบทันทีพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
(13) ดำเนิ น กำรชำระหนี้ ตำมสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ ตำมหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
***(14) ชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ และค่ำปรับ ตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(15) วำงทรั พย์สินไว้กบั สำนักหักบัญชี เพื่ อควำมมัน่ คงในระบบกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำที่ซ้ื อขำยในตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(16) ให้ค วำมร่ ว มมือ และยิน ยอมให้ส ำนัก หัก บัญ ชี ห รื อ บุค คลที ่ ส ำนัก หัก บัญ ชี ม อบหมำย
ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อกำรตรวจสอบ ข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำน ฐำนะทำง
กำรเงิน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ
ของสมำชิก
(17) ยินยอมให้สำนักหักบัญชี เปิ ดเผยหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลของสมำชิ กหรื อของลูกค้ำของสมำชิกที่
เกี่ ยวกับกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ กำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ กำรดำเนิ นกำรเพื่อบริ หำร
ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรซื้ อขำยและกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำม
ข้อกำหนด หนังสื อเวี ยนหรื อค ำสั่งของสำนักหักบัญชี รวมทั้งกำรพิ จำรณำลงโทษสมำชิ กแก่ ทำงกำรหรื อ
หน่วยงำนอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต. ธนำคำรแห่ งประเทศไทย ตลำดหลักทรัพย์
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี สินค้ำหรื อตัวแปรอ้ำงอิงในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และศูนย์รับฝำก
หรื อเป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
(18) ในกรณี ที่ส มำชิ กมี หน้ำ ที่ เ ปิ ดเผยข้อมู ลของสมำชิ ก หรื อลู กค้ำของสมำชิ ก ต่ อทำงกำรหรื อ
หน่ วยงำนที่ ทำหน้ำที่ กำกับดูแลหรื อ เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่ กฎหมำยกำหนด และสำนักหักบัญชี ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลของสมำชิกหรื อลูกค้ำของสมำชิกแล้ว ให้ถือว่ำสมำชิกได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแล้ว
***,**(19) ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบสิ นค้ำของสมำชิ กและลูกค้ำของสมำชิ กที่ประสงค์จะ
ส่ งมอบสิ นค้ำสำหรั บสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ที่ กำหนดให้มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำเพื่ อให้มีกำรปฏิ บัติตำมสิ ท ธิ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำ และแจ้งให้ลูกค้ำทรำบและปฏิบตั ิตำมสิ ทธิ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกำรส่ งมอบสิ นค้ำดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ สำนักหัก
บัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (9) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม
2559 เป็ นต้ นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (14) และ (19) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม
2559 เป็ นต้ นไป)

308

การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

308.01 บทลงโทษ
หำกสมำชิ กใดกระทำกำรฝ่ ำฝื นหรื อมีส่วนร่ วมในกำรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อขำย
ล่ว งหน้ำ ข้อกำหนด หนังสื อเวียน หรื อคำสั่งของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำลงโทษสมำชิ กนั้น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ภำคทัณฑ์
(3) ตำหนิโดยเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
(4) ปรับเป็ นเงิน
(5) กำหนด จำกัด และ/หรื อ ลดเพดำนกำรถือครองฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
(6) สั่งให้สมำชิ กโอนฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำพร้ อมทั้งหลักประกันในบัญชี ของลูกค้ำของ
สมำชิกไปยังสมำชิกรำยอื่นตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(7) ล้ำงฐำนะสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกหรื อของลูกค้ำของสมำชิก
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(8)
(9)
(10)
(11)

จำกัดขอบเขตกำรใช้บริ กำรของสำนักหักบัญชี
ระงับกำรให้บริ กำรชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว
ให้พน้ จำกสมำชิกภำพ
กระทำกำรใดๆ ที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

*308.02 เหตุในการสั่ งให้ พ้นจากสมาชิกภาพ
สำนักหักบัญชีอำจกำหนดให้สมำชิกพ้นจำกสมำชิกภำพในกรณี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) ลำออกโดยยื่นเป็ นหนังสื อต่อสำนักหักบัญชี
(2) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 302.01
(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 302.02 เฉพำะสมำชิกสำมัญ
(4) ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ 307 อันเป็ นกำรร้ำยแรง
(5) มีกำรดำเนิ นงำนหรื อฐำนะกำรเงิ นอันอำจก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อระบบกำรชำระหนี้ ของ
สำนักหักบัญชีและ/หรื อเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สมำชิกพ้นสมำชิกภำพตั้งแต่วนั ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิ กยังคง
ต้องผูกพันชำระหนี้ที่คำ้ งชำระต่อสำนักหักบัญชี
(*ยกเลิกความใน (6) ของหลักเกณฑ์ 308.02 โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า)
หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป)

308.03 การประกาศรายชื่ อสมาชิกซึ่งพ้ นจากสมาชิกภาพ
เมื่อสมำชิกใดพ้นจำกสมำชิ กภำพ สำนักหักบัญชีจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมำชิกที่พน้ จำกสมำชิ กภำพนั้น
และสมำชิกอื่นทรำบ และจะประกำศชื่ อสมำชิ กซึ่ งพ้นจำกสมำชิ กภำพให้ประชำชนทรำบโดยทัว่ กันตำมวิธีกำร
ที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
308.04 การรับสมาชิกซึ่งพ้ นจากสมาชิกภาพกลับเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่
สมำชิ กใดซึ่ งพ้นจำกสมำชิ กภำพอำจยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กได้อีก หำกกำรพ้นจำกสมำชิ กภำพดังกล่ำวเป็ น
กรณี ตำมหลักเกณฑ์ 308.02 (1) หรื อพ้นจำกสมำชิกภำพแล้วไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี นับแต่วนั ที่พน้ จำกสมำชิกภำพ หรื อ
มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของผูถ้ ือหุ น้ ผูบ้ ริ หำร หรื อคณะกรรมกำรหรื อนโยบำยกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
สมำชิก และสำนักหักบัญชีเห็นสมควรให้รับเข้ำเป็ นสมำชิกอีกได้

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
308.05 การคืนทรัพย์ สินแก่ สมาชิกซึ่งพ้ นจากสมาชิกภาพ
เมื่อสมำชิ กพ้นจำกสมำชิ กภำพตำมหลักเกณฑ์ 308.02 สำนักหักบัญชี จะคืนทรัพย์สินที่สมำชิ กนั้น
วำงไว้เ พื่อเป็ นประกันกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและเพื่อควำมมัน่ คงของระบบกำรชำระหนี้ ตำม
สัญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำที่ ซ้ื อ ขำยในตลำดสัญ ญำซื้ อขำยล่ ว งหน้ำ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิ ด จำกทรั พย์สิน
ดังกล่ำวในจำนวนที่เหลือภำยหลังหักชำระหนี้ที่สมำชิกค้ำงชำระต่อสำนักหักบัญชีภำยในเวลำที่สำนักหักบัญชี
กำหนด

*309 ค่ าธรรมเนียมสมาชิก
สมำชิ กมีหน้ำที่ชำระค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริ กำรกำรชำระหนี้ และกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำของสำนักหักบัญชีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป)

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

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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