
ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700      13 ธนัวาคม 2559 

สารบัญ 
 

ข้อบังคบั 

หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง 

 

หน้า 

701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-1 

702 ประเภทของทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-1 

702.01 ประเภทของทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คง  700-1 

702.02 ความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น  700-1 

703 การวางหลกัทรัพย์เพ่ือความมัน่คง (Security Deposit)   700-1 

704 การวางทรัพย์สินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund)   700-2 

704.01 การวางทรัพยสิ์นสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย  700-2 

704.02 การเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นสมทบกองทุนทดแทนความเสียหาย 

 ของสมาชิกแต่ละราย  700-2 

704.03 การเรียกทรัพยสิ์นสมทบเพิ่มเติม  700-2 

705 การบริหารทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-3 

705.01 การบริหารทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงในส่วนของหลกัทรัพยเ์พื่อความมัน่คง 

 ของสมาชิกและกองทุนทดแทนความเสียหาย  700-3 

705.02 การบริหารทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงในส่วนเงินสาํรองเพื่อความมัน่คง 

 ของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์  700-3 

706 การใช้ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-3 

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700      13 ธนัวาคม 2559 

หน้า 

707 การส่งคืนทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-4 

707.01 การส่งคืนทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงของสมาชิกรายท่ีผดินดั  700-4 

707.02 การจดัสรรทรัพยสิ์นกรณีสมาชิกรายท่ีผดินดัส่งคืนทรัพยสิ์นพร้อมดอกเบ้ีย 

 ใหส้าํนกัหกับญัชี  700-4 

707.03 การเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับต่อสมาชิก  700-5 

708 การคืนทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  700-5 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700-1      13 ธนัวาคม 2559 

*ข้อบังคบั 

หมวด 700 

ทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง  

 

701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

 สํานกัหักบญัชีอาจจดัให้มีทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงเพ่ือเป็นประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการผิดนัด

ชําระหน้ีหรือความเสียหายอ่ืนท่ีอาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในการดาํเนินการท่ีเก่ียวกับการชําระหน้ี 

ของสาํนกัหกับญัชี 

  

702 ประเภทของทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

702.01 ประเภทของทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง 

ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงในการชาํระหน้ีของสาํนกัหักบญัชีหมายความถึง เงินสด พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋

เงินคลงั หรือทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีสาํนกัหกับญัชีประกาศกาํหนด โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงของสมาชิก (Security Deposit) 

(2) กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์นสมทบจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

สมาชิก 

(3) เงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Reserve Fund) 

 

702.02 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาชิกเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นตามสดัส่วนท่ีสมทบเขา้ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงในการ

ชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี 

 

703 การวางหลกัทรัพย์เพ่ือความมัน่คง (Security Deposit) 

สมาชิกมีหน้าท่ีวางหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาที่สํานกัหกับัญชี

กาํหนด โดยสาํนกัหกับญัชีอาจเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงท่ีวางไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงตามวรรคหน่ึง สํานักหักบัญชีอาจเรียก

หลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงเพ่ิมเติมจากสมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร และอาจเรียกหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงของ

สมาชิกบางรายเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าสมาชิกรายอ่ืนไดโ้ดยพิจารณาความเส่ียงจากการกระทาํของสมาชิกแต่ละรายท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700-2      13 ธนัวาคม 2559 

*704 การวางทรัพย์สินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund)  

704.01 การวางทรัพย์สินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย 

สมาชิกมีหน้าท่ีต้องวางทรัพย์สินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายตามมูลค่าท่ีสํานักหักบัญชี

กาํหนด ดงัน้ี 

 (1) ทรัพยสิ์นสมทบคงท่ี (Fixed Contribution) ให้สมาชิกวางทรัพยสิ์นสมทบคงท่ีตามมูลค่าท่ีสาํนกั

หักบญัชีกาํหนด โดยสาํนกัหักบญัชีอาจเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีวางสมทบดงักล่าว และเรียกเก็บเพิ่มเติม

จากสมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ทรัพยสิ์นสมทบผนัแปร (Variable Contribution) ให้สมาชิกวางทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรตามมูลค่าท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยสาํนกัหกับญัชีอาจเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งวางต่อ

สาํนกัหกับญัชี และเรียกเกบ็เพ่ิมเติมจากสมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

704.02 การเปลีย่นแปลงมูลค่าทรัพย์สินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายของสมาชิกแต่ละราย  

สํานกัหักบญัชีอาจเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีวางต่อสํานักหักบญัชี และ

อาจเรียกทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรจากสมาชิกบางรายเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าสมาชิกรายอ่ืนไดโ้ดยพิจารณาความเส่ียงจาก

การกระทาํของสมาชิกแต่ละรายท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี  

 

704.03 การเรียกทรัพย์สินสมทบเพิม่เตมิ  

ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อการชาํระหน้ีของสํานักหักบญัชี และทรัพยสิ์นท่ีสบทบเขา้กองทุน

ทดแทนความเสียหายมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด สาํนกัหกับญัชีอาจเรียก

ใหส้มาชิกวางทรัพยสิ์นสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนไม่เกิน 1 เท่าของมูลค่าปัจจุบนั

ของทรัพยสิ์นสมทบคงท่ีรวมกบัทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรของสมาชิกแต่ละราย โดยสมาชิกจะตอ้งวางทรัพยสิ์น

สมทบเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด หากสมาชิกไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาดงักล่าวใหถื้อว่า

สมาชิกรายดงักล่าวผิดนดั 

(*ความในหลักเกณฑ์ 704 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2566 

เป็นต้นไป) 

 

 

 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700-3      13 ธนัวาคม 2559 

705 การบริหารทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

705.01 การบริหารทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคงในส่วนหลักทรัพย์เพ่ือความมั่นคงของสมาชิกและกองทุนทดแทน

ความเสียหาย 

สํานักหักบญัชีหรือบุคคลท่ีสํานักหักบญัชีมอบหมายจะบริหารจดัการหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงของ

สมาชิกและกองทุนทดแทนความเสียหายท่ีเป็นเงินสด โดยให้นําหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารหลักประกัน 

มาใชก้บัการบริหารหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงของสมาชิกและกองทุนทดแทนความเสียหายโดยอนุโลม  

*ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีหรือบุคคลท่ีสาํนกัหกับญัชีมอบหมายบริหารจดัการหลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คง

ของสมาชิกและกองทุนทดแทนความเสียหายและมีดอกผลเกิดข้ึน หากเป็นดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์พ่ือ

ความมัน่คงของสมาชิก สาํนกัหักบญัชีจะคืนดอกผลดงักล่าวภายหลงัจากหกัค่าบริหารจดัการใหแ้ก่สมาชิกตามวิธี

และภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด แต่หากเป็นดอกผลท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นท่ีสมทบในกองทุนทดแทนความ

เสียหาย สํานกัหักบญัชีจะนาํดอกผลดงักล่าวภายหลงัจากหักค่าบริหารจดัการแลว้ไปสะสมในกองทุนทดแทนความ

เสียหายทั้งจาํนวนตามสัดส่วนท่ีสมาชิกแต่ละรายสมทบและรายงานให้สมาชิกทราบภายในระยะเวลาท่ีสํานักหัก

บญัชีกาํหนด   

(*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 705.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับของสาํนักหักบัญชี (ใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคง ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 3 

มกราคม 2566 เป็นต้นไป) 

 

705.02 การบริหารทรัพย์สินเพ่ือความมั่นคงในส่วนเงนิสํารองเพ่ือความมั่นคงของสํานักหักบัญชีในส่วนของตลาด

หลกัทรัพย์  

ให้สํานกัหักบญัชีหรือบุคคลท่ีสํานกัหักบญัชีมอบหมายเป็นผูดู้แลการบริหารเงินสํารองเพ่ือความมัน่คง

ของสาํนกัหักบญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหน้าํหลกัเกณฑว์่าดว้ยการบริหารหลกัประกนัมาใชก้บัการ

บริหารเงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

 

706 การใช้ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

เพ่ือใหก้ารใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสํานักหักบญัชี หรือทดแทนในกรณีท่ี

สมาชิกผิดนัดชําระหน้ีหรือมีความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการท่ีเก่ียวกับการชาํระหน้ี  

ใหส้าํนกัหกับญัชีมีอาํนาจใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง ไดต้ามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงของสมาชิกรายท่ีผิดนดัหรือรายท่ีกระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ี

ของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

(2) ทรัพยสิ์นท่ีสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายท่ีผิดนดัหรือรายท่ีกระทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700-4      13 ธนัวาคม 2559 

(3) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนท่ีสํานักหักบญัชีประกาศ

กาํหนดเป็นส่วนท่ีหน่ึง  

(4) ทรัพยสิ์นท่ีสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอ่ืนท่ีไม่ใช่รายท่ีผิดนดัหรือ

รายท่ีไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

(5) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือภายหลงัหกัเงินสมทบเขา้

กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีหน่ึง  

(6) ทรัพยสิ์นสมทบเพ่ิมเติมตามสดัส่วนท่ีสมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย 

(7) เงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

การใชท้รัพยสิ์นตาม (4) และ (6) ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกสมทบเขา้กองทุน 

การใชเ้งินสมทบเขา้กองทุนตาม (3) ตามสัดส่วนท่ีสํานกัหักบญัชีประกาศกาํหนดนั้น สํานกัหักบญัชีอาจ

ประกาศเปล่ียนแปลงสดัส่วนการใชเ้งินสมทบดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

707 การส่งคืนทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง 

707.01 การส่งคืนทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คงของสมาชิกรายที่ผดินัด  

สมาชิกรายท่ีผิดนดัหรือรายท่ีกระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชีมีหนา้ท่ีในการ

ชาํระคืนทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงท่ีสาํนกัหกับญัชีไดใ้ชต้ามหลกัเกณฑ ์706 

ในกรณีท่ีมีการใช้ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง สํานักหักบัญชีอาจเรียกเก็บดอกเบ้ียจากการใช้ทรัพย์สิน

ดงักล่าว โดยคาํนวณตามอตัราสูงสุดตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงินนบัแต่วนัท่ีมีการใช้

ทรัพยสิ์นดงักล่าวจนถึงวนัท่ีชาํระคืน เวน้แต่สาํนกัหักบญัชีจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

707.02 การจดัสรรทรัพย์สินกรณสีมาชิกรายที่ผดินัดส่งคืนทรัพย์สินพร้อมดอกเบีย้ให้สํานักหักบัญชี 

 เมื่อสมาชิกรายท่ีผิดนดัหรือรายท่ีกระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสํานกัหักบญัชี ได้

ชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื่อความมัน่คงตามจาํนวนที่มีการใชท้รัพยสิ์นพร้อมดอกเบ้ียแก่สํานกัหกับญัชี ให้มีการ

จดัสรรทรัพยสิ์นดงักล่าวคืนตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสาํรองเพ่ือความมัน่คงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ทรัพยสิ์นสมทบเพ่ิมเติมตามสดัส่วนท่ีสมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย 

(3) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือภายหลงัหักเงินสมทบเขา้

กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนท่ีหน่ึง   

(4) ทรัพยสิ์นท่ีสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอ่ืนท่ีไม่ใช่รายท่ีผิดนดัหรือราย

ท่ีไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 700 ทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 700-5      13 ธนัวาคม 2559 

(5) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนท่ีสํานักหักบญัชีประกาศ

กาํหนดเป็นส่วนท่ีหน่ึง  

(6) ทรัพยสิ์นท่ีสบทบกองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายท่ีผิดนดัหรือรายท่ีกระทาํให้

เกิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

(7) หลักทรัพย์เพ่ือความมั่นคงของสมาชิกรายท่ีผิดนัดหรือรายท่ีกระทําให้เกิดความเสียหายต่อ 

การชาํระหน้ีของสาํนกัหกับญัชี 

การจดัสรรทรัพยสิ์นคืนตาม (2) และ (4) ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนท่ีไดมี้การนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวออกใชต้าม

หลกัเกณฑ ์706 

 

707.03 การเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับต่อสมาชิก 

สาํนกัหกับญัชีอาจเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คงจากสมาชิกรายท่ีผิดนดั

หรือรายท่ีกระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชาํระหน้ีของสํานักหักบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด   

 

708 การคืนทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง  

 เม่ือสํานกัหักบญัชีมีมติให้สมาชิกพน้สมาชิกภาพ สํานกัหักบญัชีจะคืนทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกวางไวเ้พ่ือความ

มัน่คงของการชาํระหน้ีของสํานักหักบัญชี รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นดังกล่าวในจาํนวนท่ีเหลืออยู่

ภายหลงัจากหักหน้ีรวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับทั้งหมดท่ีสมาชิกคา้งชาํระต่อสํานกัหักบญัชี ภายในระยะเวลาท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

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

 

(*ความในหมวด 700 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า) หมวด 700 ทรัพย์สินเพ่ือความมัน่คง ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2560 เป็นต้นไป) 
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