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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก

วิธีปฏิบัติ
หมวด 300 สมาชิก
304

ขั้นตอนการรับสมาชิก

304.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
ให้ผูส้ มัครที่ ประสงค์จะสมัครเป็ นสมำชิ กยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กตำมแบบที่ สำนักหักบัญชี
กำหนดพร้ อมกับ เอกสำรหรื อ หลัก ฐำนอย่ำ งน้อ ยดัง ต่อ ไปนี้ ต่อ สำนัก หัก บัญ ชี โดยเอกสำรดัง กล่ำ ว
ต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรของสมำชิกด้วย
(1) หลักฐำนกำรจดทะเบี ย นกับกระทรวงพำณิ ช ย์หรื อ ส ำเนำหนังสื อรั บรอง หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ บัญชี รำยชื่ อผูถ้ ือหุ น้ และข้อบังคับของผูส้ มัคร ซึ่ งรับรองโดยกระทรวงพำณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็ นสมำชิก
*(2) สำเนำใบอนุญำตประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำประเภทตัวแทนซื้ อขำยสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศกำหนด
ของผูส้ มัครเป็ นสมำชิ กสำมัญหรื อหลักฐำนที่แสดงได้ว่ำผูส้ มัครเป็ นสมำชิ กสำมัญอยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
(3) สำเนำหลักฐำนที่ แสดงว่ำผูส้ มัครเป็ นสมำชิ กของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หรื อ
หลักฐำนที่ แสดงได้ว่ำผูส้ มัครอยู่ในระหว่ำงยื่นคำขอเป็ นสมำชิ กของตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเฉพำะ
ผูส้ มัครเป็ นสมำชิกสำมัญ
(4) สำเนำหลักฐำนที่แสดงได้ว่ำผูส้ มัครมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำร (Operating Officer) เจ้ำหน้ำที่
ก ำกับดู แลกำรปฏิ บัติ ตำมข้อก ำหนด หนังสื อเวี ยนและค ำสั่ งของส ำนักหั กบัญชี (Compliance Officer)
เจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) และเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Officer)
ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี กำหนด หรื อสำเนำหลักฐำนที่ แสดงได้ว่ำผูส้ มัครอยู่ในระหว่ำงพิจำรณำรั บ
สมัครบุคคลใดเพื่อปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นของผูส้ มัคร เช่น งบกำรเงินงวดประจำ 6 เดือน
และรำยงำนประจำปี ฉบับล่ำสุ ด โดยต้องเป็ นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
(6) สำเนำรำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ (Net Capital) หรื ออัตรำส่ วน
เงิ นกองทุ นสภำพคล่ อ งสุ ทธิ ต่ อหนี้ สิ นทั่วไป (Net Capital Ratio) และ/หรื อ อัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรื อดำรงเงิ นกองทุนอื่นในทำนองเดี ยวกับกองทุน
ดังกล่ำวของผูส้ มัคร โดยต้องเป็ นสำเนำรำยงำนฉบับรำยวันจำนวน 7 วันทำกำรติ ดต่อกัน หรื อเป็ นสำเนำ
รำยงำนที่หน่วยงำนที่ กำกับดูแลกำรประกอบธุ รกิ จของสมำชิ กกำหนดให้ตอ้ งคำนวณเป็ นประจำตำมรอบ
ระยะเวลำจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็ นสมำชิก

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(7) สำเนำเอกสำรหรื อหลักฐำนเกี่ยวกับนโยบำยและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของผูส้ มัคร
(8) สำเนำแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น โดยต้องระบุลกั ษณะเหตุกำรณ์ที่เป็ นเหตุฉุกเฉิ น
อย่ำงชัดเจนไว้ในแผนดังกล่ำวด้วย
**(9) สำเนำหลักฐำนที่ แสดงควำมพร้ อมของระบบงำนด้ำนคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูส้ มัครที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักหักบัญชี รวมถึงระบบปฏิบตั ิกำรอื่น
ที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนหลังกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่สมำชิกหรื อสำนักหักบัญชีเป็ นผูจ้ ดั ให้มีข้ ึน
(10) สำเนำหลักฐำนที่แสดงควำมพร้อมของระบบรำยงำนฐำนะกำรเงินของผูส้ มัครที่สำมำรถ
เชื่อมต่อกับระบบงำนของสำนักหักบัญชีโดยตรง
(11) สำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำผูส้ มัครมีสำนักงำนและอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำนต่ำง ๆ ที่
เพียงพอแสดงได้วำ่ ผูส้ มัครมีควำมพร้อมในกำรประกอบธุรกิจ
(12) เอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่สำนักหักบัญชีร้องขอ
(*ความในหลักเกณฑ์ 304.01 (1) ในส่ วน (2) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติ
สานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 304.01 (1) ในส่ วน (9) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติ
สานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

307 หน้ าทีข่ องสมาชิก
*307.01 (2) การด าเนิ นการกรณี สมาชิ กไม่ สามารถด ารงคุ ณสมบั ติเรื่ องการมีฐานะทางการเงินและ
เงินกองทุน
307.01 (2)-1 การดารงฐานะทางการเงินของสมาชิก
(1) กรณี สมำชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นน้อยกว่ำจำนวนที่ สำนักหักบัญชี กำหนดตำมข้อบังคับ
หมวด 300 (ข้อบังคับว่ำด้วยสมำชิก) สำนักหักบัญชีอำจพิจำรณำผ่อนผัน โดยให้สมำชิกดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1.1) แจ้งเหตุ ดงั กล่ำวเป็ นหนังสื อให้สำนักหักบัญชี ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่สมำชิกจัดส่ งรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินให้แก่สำนักหักบัญชี
(1.2) ส่ งรำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้แก่สำนักหักบัญชี ตำม
หลักเกณฑ์ 307.01 (12) (2) (2.1)
(1.3) ส่ งแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้แก่สำนักหักบัญชี ภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่
สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นได้ หรื อตำมระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี เห็ นสมควร ยกเว้นกรณี ที่
สมำชิกสำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดภำยในงวดประจำเดือนถัดไป
(1.4) แจ้งควำมคืบหน้ำกำรดำเนิ นกำรตำมแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้สำนัก
หักบัญชีทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สมำชิกไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ได้
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(1.5) ด ำรงส่ วนของผู ้ถื อหุ ้ นให้ ไม่ น้ อยกว่ ำจ ำนวนที่ ส ำนั กหั กบัญชี ก ำหนดตำม
ข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่ำด้วยสมำชิ ก) ภำยใน 120 วันนับแต่วนั ที่ สมำชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นน้อยกว่ำ
จำนวนดังกล่ำว หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
กรณี ที่สมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งนำส่ งหนังสื อ รำยงำน หรื อเอกสำรอื่นใดตำมข้อ (1) วรรคหนึ่ ง
ให้สมำชิกดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ในระหว่ำงที่ สมำชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นน้อยกว่ำจำนวนที่ สำนักหักบัญชี กำหนดตำม
ข้อบังคับหมวด 300 (ข้อบังคับว่ำด้วยสมำชิ ก) สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำรจำกัดปริ มำณธุ รกรรม
ในบัญชีสมำชิก
กรณี ส มำชิ กที่ ถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมตำมข้อ (2) วรรคหนึ่ ง ประสงค์จะขอวำง
หลักประกันแทนกำรถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมในบัญชี สมำชิ ก ให้สมำชิ กแจ้งควำมประสงค์มำยังสำนัก
หัก บัญ ชี พร้อ มทั้ง ดำเนิ น กำรวำงหลัก ประกัน เพื่อ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
ทั้งนี้ ในระหว่ำงที่สมำชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ น้อยกว่ำจำนวนที่สำนักหักบัญชี กำหนด
สำนักหักบัญชี อำจดำเนิ นกำรบังคับหลักประกันที่สมำชิ กได้วำงไว้กบั สำนักหักบัญชีตำมข้อ (2) วรรค
สอง เพื่อนำเงินมำชำระหนี้หรื อค่ำเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
(3) เมื่อมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับสมำชิ ก
(3.1) สมำชิ กไม่จดั ส่ งแผนกำรแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้แก่สำนักหักบัญชี ได้ภำยใน
ระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนดหรื อภำยในระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักหักบัญชี
(3.2) สมำชิ กไม่สำมำรถแก้ไขส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้ภำยในระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี
กำหนดหรื อภำยในระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักหักบัญชี
(3.3) สมำชิกมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ต่ำกว่ำศูนย์
(3.4) สมำชิ กมีกำรกระทำหรื อมีเหตุอื่นใดที่ อำจก่อให้เกิ ดควำมเสี่ ยงต่อกำรชำระหนี้
ของสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ กับ
สมำชิกรำยที่มีเหตุตำมข้อ (3) วรรคหนึ่ง
(ก) จำกัดปริ มำณธุรกรรมในบัญชีสมำชิกและบัญชีของลูกค้ำ
(ข) ระงับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชีเป็ นกำรชัว่ ครำว
(ค) ให้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกของสำนักหักบัญชี
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชีระงับกำรให้บริ กำรแก่สมำชิ กเป็ นกำรชัว่ ครำวตำมข้อ (3) วรรค
สอง (ข) สำหรับบริ กำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี อำจร้องขอให้ตลำดสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำพิจำรณำดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อระงับกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกรำยดังกล่ำวในตลำด
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้ตำมที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเห็นสมควร
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(4) กรณี สมำชิ กรำยใดที่ สำมำรถแก้ไขให้มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหัก
บัญชี กำหนดได้แล้ว แต่ ไม่สำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นได้ภำยในรอบระยะเวลำ 12 งวดประจำเดื อน
นับตั้งแต่เดือนล่ำสุ ดที่สมำชิ กมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ น้อยกว่ำจำนวนที่สำนักหักบัญชี กำหนด สำนักหักบัญชี อำจ
พิจำรณำให้สมำชิ กรำยนั้นนำส่ งเงิ นสมทบเข้ำกองทุ นทดแทนควำมเสี ยหำย (Clearing Fund) เป็ นจำนวน 2
เท่ำของทรัพย์สินสมทบรำยเดื อนตำมที่ ได้รับแจ้งจำกสำนักหักบัญชี ตำมข้อบังคับหมวด 700 (ข้อบังคับว่ำ
ด้วยทรัพย์สินเพื่อควำมมัน่ คง) จนกว่ำสมำชิ กจะสำมำรถดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหัก
บัญชีกำหนด
307.01 (2)-2 การดารงเงินกองทุนของสมาชิก
(1) กรณี สมำชิ ก ไม่ ส ำมำรถด ำรงเงิ น กองทุ น สภำพคล่ อ งสุ ท ธิ ไ ด้ ต ำมหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำผ่อนผัน โดยให้
สมำชิกดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1.1) แจ้งเหตุดงั กล่ำวเป็ นหนังสื อให้สำนักหักบัญชี ทรำบภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
สมำชิกไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้
(1.2) ส่ งรำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้แก่สำนักหักบัญชี ตำม
หลักเกณฑ์ 307.01 (12) (2) (2.2)
(1.3) ส่ งแผนกำรแก้ไขกำรดำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ให้แก่ สำนักหักบัญชี
(ก) ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อ
ตำมระยะเวลำที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี ) หรื อ (ข) ตำมระยะเวลำที่สำนักหัก
บัญชีเห็นสมควร
(1.4) ด ำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่ องสุ ทธิ ให้ได้ (ก) ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่ ได้รับกำรผ่อนผันจำก
สำนักงำน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี ) หรื อ (ข) ตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
กรณี ที่สมำชิกมีหน้ำที่ตอ้ งนำส่ งหนังสื อ รำยงำน หรื อเอกสำรอื่นใดตำมข้อ (1) วรรคหนึ่ ง
ให้สมำชิกดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ในระหว่ำงที่ สมำชิ กไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำร
จำกัดปริ มำณธุรกรรมในบัญชีสมำชิก
กรณี ส มำชิ กที่ ถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมตำมข้อ (2) วรรคหนึ่ ง ประสงค์จะขอวำง
หลักประกันแทนกำรถูกจำกัดปริ มำณธุ รกรรมในบัญชี สมำชิ ก ให้สมำชิ กแจ้งควำมประสงค์มำยังสำนัก
หัก บัญ ชี พร้อ มทั้ง ดำเนิ น กำรวำงหลัก ประกัน เพื่อ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี
กำหนด
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ทั้ง นี้ ในระหว่ ำ งที่ ส มำชิ ก ไม่ ส ำมำรถด ำรงเงิ น กองทุ น สภำพคล่ อ งสุ ท ธิ ไ ด้ต ำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักหักบัญชีอำจดำเนินกำรบังคับหลักประกันที่สมำชิ กได้วำงไว้กบั สำนักหักบัญชี
ตำมข้อ (2) วรรคสอง เพื่อนำเงินมำชำระหนี้หรื อค่ำเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
(3) เมื่อมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นกับสมำชิ ก
(3.1) สมำชิ ก ไม่จ ดั ส่ ง แผนกำรแก้ไ ขกำรด ำรงเงิ น กองทุน สภำพคล่อ งสุ ท ธิ
ให้แ ก่สำนักหักบัญชี ได้ตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนกำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่ สมำชิ กได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรื อ
ตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี เห็นสมควร
(3.2) สมำชิ กไม่ส ำมำรถดำรงเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่ ได้รับ
กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(3.3) สมำชิกมีเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ต่ำกว่ำศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำกำร
(3.4) สมำชิ กมีกำรกระทำหรื อมีเหตุอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อกำรชำระ
หนี้ของสำนักหักบัญชี
สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำงดังต่ อไปนี้
กับสมำชิกรำยที่มีเหตุตำมข้อ (3) วรรคหนึ่ง
(ก) จำกัดปริ มำณธุรกรรมในบัญชีสมำชิกและบัญชีของลูกค้ำ
(ข) ระงับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชีเป็ นกำรชัว่ ครำว
(ค) ให้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกของสำนักหักบัญชี
ในกรณี ที่สำนักหักบัญชีระงับกำรให้บริ กำรแก่สมำชิ กเป็ นกำรชัว่ ครำวตำมข้อ (3) วรรค
สอง (ข) สำหรับบริ กำรชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี อำจร้องขอให้ตลำดสัญญำซื้ อ
ขำยล่วงหน้ำพิจำรณำดำเนิ นกำรใด ๆ เพื่อระงับกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกรำยดังกล่ำวใน
ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำได้ตำมที่ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (2) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติสานักหั กบัญชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 สิ งหาคม 2565 เป็ นต้ นไป)
*307.01 (12)

หน้ าที่ของสมาชิกในการจัดส่ งรายงาน
ให้สมำชิกจัดส่ งรำยงำนตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สมำชิ กต้องจัดส่ งรำยงำนและเอกสำรตำมประเภทและภำยในระยะเวลำดังต่ อไปนี้ ต่อ
สำนักหักบัญชี โดยให้จดั ส่ งเป็ นหนังสื อและ/หรื อผ่ำนระบบคอมพิ วเตอร์ ที่เชื่ อมต่ อกับระบบงำนของ
สำนักหักบัญชี
(1.1) รำยงำนกำรค ำนวณเงิ น กองทุ นสภำพคล่ องสุ ท ธิ ที่สมำชิ กนำส่ งส ำนักงำน
ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
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(1.1.1) รำยงำนสถำนะรำยวัน
(1.1.2) รำยงำนกำรคำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ของวันทำกำรสุ ดท้ำย
ของเดือน
ให้ส มำชิ ก จัด ส่ งรำยงำนตำมวรรคหนึ่ งตำมระยะเวลำที่ ส ำนัก งำน ก.ล.ต.
กำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่สมำชิกได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
(1.2) รำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนที่ สมำชิ กนำส่ งสำนักงำน
ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
(1.2.1) งวดประจำเดื อน ให้จดั ส่ งตำมระยะเวลำที่ สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
หรื อตำมระยะเวลำที่สมำชิกได้รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
(1.2.2) งวดประจำ 6 เดื อ นแรกของปี บัญ ชี ให้จ ดั ส่ ง ภำยใน 3 เดื อ นนับ
จำกวันสิ้ นงวดกำรบัญชีดงั กล่ำว
(1.2.3) งวดประจำปี บัญชี ให้จดั ส่ งภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้ นปี บัญชีดงั กล่ำว
(1.3) รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และควำมเห็นใดๆ ที่ เกี่ ยวกับ
ระบบหรื อกำรดำเนิ นงำนหลังกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงของสมำชิ ก
เฉพำะส่ วนที่มีนยั สำคัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรในส่ วนที่มีนยั สำคัญของสมำชิ กตำมคำแนะนำ
ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ให้จดั ส่ งปี ละ 1 ครั้ง
(1.4) รำยงำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียน หรื อคำสัง่ ของ
สำนักหักบัญชี (Compliance report) เฉพำะส่ วนที่มีนยั สำคัญ รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรในส่ วนที่ มี
นัยสำคัญของสมำชิ กตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ กำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิงำนตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียน
หรื อคำสัง่ ของสำนักหักบัญชี (Compliance Officer) ให้จดั ส่ งปี ละ 1 ครั้ง
สำนักหักบัญชี อำจยกเว้นกำรจัดส่ งรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินหรื อรำยงำนอื่น
ใดให้แก่สมำชิกตำมที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควรได้
(2) สมำชิ กต้อ งรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรประกอบธุ รกรรมสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำของสมำชิกดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบต่อสำนักหักบัญชี
(2.1) ในกรณี ที่ ส มำชิ ก มีส่ ว นของผู ถ้ ือ หุ ้น ที ่ ป รับ มูล ค่ำ แล้ว (Adjusted Equity)
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 1.1 เท่ำของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่สมำชิ กมีหน้ำที่ตอ้ งดำรงตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี
กำหนดตำมข้อบังคับหมวด 300 ให้สมำชิ กจัดส่ งรำยงำนกำรคำนวณเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้กบั
สำนักหักบัญชี ทุกวัน โดยให้จดั ส่ งภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ สมำชิ กนำส่ งรำยงำนตำม (1) (1.2) จนกว่ำ
สมำชิ กจะแก้ไขเหตุดงั กล่ำวแล้วเสร็ จ หรื อตำมระยะเวลำที่ สำนักหักบัญชี เห็นสมควร
ทั้งนี้ กำรคำนวณส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรับมูลค่ำแล้ว (Adjusted Equity) ตำม
วรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี จะไม่นบั รวมกำไรจำกเงิ นลงทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง
(2.2) ในกรณี ที่ส มำชิ กมีเ งิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ห รื ออัต รำส่ วนเงิ น กองทุ น
สภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ ลดลงมำอยู่ที่ระดับน้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เท่ำของหลักเกณฑ์ข้ นั ต่ ำที่
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
ต้องดำรงไว้ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ให้สมำชิกจัดส่ งรำยงำนกำร
คำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้กบั สำนักหักบัญชี ทุกวัน โดยให้จดั ส่ งภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ เกิ ด
กรณี ดงั กล่ำวจนกว่ำจะสำมำรถดำรงเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รำยงำนเป็ น
เวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2.3) ในกรณี ที่สมำชิ กมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
เช่ น กำรเปลี่ ยนแปลงกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อบุ คคลที่ มีอำนำจในกำรจัดกำร กำรควบรวมบริ ษทั กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง กำรดำเนิ นงำน กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของกำรถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่เป็ น
จำนวนมำกกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมด ให้รำยงำนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่เกิดกรณี ดงั กล่ำว
(2.4) กรณี อื่ น ๆ ที่ อ ำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น งำน ฐำนะทำงกำรเงิ น และ
สภำพคล่องของสมำชิก ให้รำยงำนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สมำชิกทรำบถึงกรณี ดงั กล่ำว
(3) สมำชิ กต้องดำเนิ นกำรให้กรรมกำรที่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ซึ่ งปรำกฏตำม
หนัง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย นหุ ้น ส่ ว นบริ ษ ทั ที่ ออกโดยกรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ช ย์
ลงลำยมือชื่อรับรองในรำยงำนที่สมำชิกจัดส่ งเป็ นหนังสื อด้วย
เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับและตรวจสอบกำรชำระหนี้ ฐำนะกำรเงิ น และกำรดำเนิ นงำน
ของสมำชิก สำนักหักบัญชีอำจแจ้งให้สมำชิกจัดส่ งรำยงำนอื่นและกำหนดเวลำจัดส่ งได้ตำมที่เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยวิ ธีป ฏิ บัติส านั กหั กบั ญ ชี
(ในส่ วนที่เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวัน ที่ 15 มิ ถุน ายน 2563 ซึ่ งมีผลบังคั บใช้ ตั้งแต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

*308

การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

(*ยกเลิ กความในหลักเกณฑ์ 308 โดยวิธีปฏิ บัติสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่ เกี่ยวกับสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า)
หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป)

*309

ค่ าธรรมเนียมสมาชิก

สำนักหักบัญชี จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริ กำรของสำนัก
หักบัญชีจำกสมำชิกในอัตรำดังต่อไปนี้
(1) ค่ำเข้ำเป็ นสมำชิก ตำมอัตรำที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยประกำศเป็ นครำวๆ ไป
(2) ค่ ำ ธรรมเนี ย มรำยปี อัต รำ 300,000 บำทต่ อปี โดยให้ช ำระล่ วงหน้ำ เป็ นรำยปี ตำมปี
ปฏิทิน ภำยในวันที่ 15 มกรำคมของทุกปี และในกรณี ที่สมำชิ กเริ่ มสมำชิกภำพในปี ปฏิทินใดไม่ครบปี ให้
สมำชิกชำระค่ำธรรมเนียมในปี นั้นเต็มจำนวน
**(3) ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องในกำรให้บริ กำรกำรชำระหนี้ และกำรส่ งมอบ
สิ นค้ำในอัตรำที่สำนักหักบัญชีกำหนดสำหรับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำแต่ละประเภท
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วิธีปฏิบตั ิของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ)
หมวด 300 สมำชิก
(*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิ บัติสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 309 (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยวิธีปฏิบัติสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไป)

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