
วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 1 เมษายน 2549 

สารบัญ 

 

วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 300 สมาชิก 

 

หน้า 

304 ขั้นตอนการรับสมาชิก  300-1 

304.01 (1) ขั้นตอนการรับสมาชิก  300-1 

307 หน้าทีข่องสมาชิก  300-2 

307.01 (2) การดาํเนินการกรณีสมาชิกไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัเร่ือง 

  การมีฐานะทางการเงินและเงินกองทุน  300-2 

307.01 (2)-1 การดาํรงฐานะทางการเงินของสมาชิก  300-2 

307.01 (2)-2 การดาํรงเงินกองทุนของสมาชิก  300-4 

307.01 (12) หนา้ท่ีของสมาชิกในการจดัส่งรายงาน  300-6 

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ  300-7 

309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  300-8 

 

 

 

  

  



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 1 1 เมษายน 2549 

วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 300 สมาชิก 
 

304 ขั้นตอนการรับสมาชิก 

304.01 (1) ขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิก 

ให้ผูส้มคัรท่ีประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกยื่นคาํขอเป็นสมาชิกตามแบบท่ีสํานักหักบัญชีกาํหนด

พร้อมกบัเอกสารหรือหลกัฐานอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีต่อสาํนักหักบญัชี โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของสมาชิกดว้ย  

(1) หลกัฐานการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยห์รือสาํเนาหนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ 

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้และขอ้บงัคบัของผูส้มคัร ซ่ึงรับรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัท่ียื่นคาํขอเป็น

สมาชิก 

*(2) สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนด ของผูส้มคัรเป็น

สมาชิกสามัญหรือหลักฐานท่ีแสดงได้ว่าผูส้มัครเป็นสมาชิกสามัญอยู่ระหว่างการยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

(3) สาํเนาหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูส้มคัรเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือหลกัฐานท่ี

แสดงไดว้า่ผูส้มคัรอยูใ่นระหวา่งยื่นคาํขอเป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เฉพาะผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญั 

(4) สําเนาหลกัฐานท่ีแสดงไดว้่าผูส้มคัรมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (Operating Officer) เจา้หนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียนและคาํสั่งของสํานกัหักบญัชี (Compliance Officer) เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) และเจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง (Risk Management Officer) ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหักบญัชี

กาํหนด หรือสาํเนาหลกัฐานท่ีแสดงไดว้่าผูส้มคัรอยู่ในระหว่างพิจารณารับสมคัรบุคคลใดเพ่ือปฏิบติังานดงักล่าวตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(5) สําเนาหลกัฐานเก่ียวกับฐานะการเงินของผูส้มคัร เช่น งบการเงินงวดประจาํ 6 เดือน และ

รายงานประจาํปีฉบบัล่าสุด โดยตอ้งเป็นฉบบัท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

(6) สาํเนารายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออตัราส่วนเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio or 

Capital Adequacy Ratio) หรือดาํรงเงินกองทุนอ่ืนในทาํนองเดียวกบักองทุนดงักล่าวของผูส้มคัร โดยตอ้งเป็นสาํเนา

รายงานฉบบัรายวนัจาํนวน 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือเป็นสาํเนารายงานท่ีหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจ

ของสมาชิกกาํหนดใหต้อ้งคาํนวณเป็นประจาํตามรอบระยะเวลาจาํนวน 7 งวดติดต่อกนั ก่อนวนัยื่นคาํขอสมคัรเป็น

สมาชิก 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 2 1 เมษายน 2549 

(7) สาํเนาเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบันโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงของผูส้มคัร  

(8) สําเนาแผนรองรับเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยตอ้งระบุลกัษณะเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุฉุกเฉินอย่าง

ชดัเจนไวใ้นแผนดงักล่าวดว้ย 

**(9) สาํเนาหลกัฐานท่ีแสดงความพร้อมของระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

ของผูส้มคัรท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักหักบญัชี รวมถึงระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานหลงัการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสมาชิกหรือสาํนกัหกับญัชีเป็นผูจ้ดัใหมี้ข้ึน 

(10) สาํเนาหลกัฐานท่ีแสดงความพร้อมของระบบรายงานฐานะการเงินของผูส้มคัรท่ีสามารถเช่ือมต่อ

กบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชีโดยตรง 

(11) สาํเนาหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูส้มคัรมีสาํนกังานและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ

แสดงไดว้า่ผูส้มคัรมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ  

(12) เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีสาํนกัหกับญัชีร้องขอ 

(*ความในข้อ (2) ของหลักเกณฑ์ 304.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี 

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 

2551 เป็นต้นไป) 

(**ความในข้อ (9) ของหลักเกณฑ์ 304.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติสาํนักหักบัญชี 

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 

2558 เป็นต้นไป) 

 

307 หน้าทีข่องสมาชิก 

*307.01 (2) การดาํเนินการกรณีสมาชิกไม่สามารถดาํรงคุณสมบัตเิร่ืองการมีฐานะทางการเงินและเงินกองทุน 

307.01 (2)-1 การดาํรงฐานะทางการเงนิของสมาชิก 

 (1) กรณีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสาํนกัหักบญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบัหมวด 300 

(ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสมาชิก) สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผอ่นผนั โดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสมาชิก

จดัส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงินใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชี 

  (1.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์

307.01 (12) (2) (2.1) 

  (1.3) ส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกไม่

สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นได ้หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหักบญัชีเห็นสมควร ยกเวน้กรณีท่ีสมาชิกสามารถดาํรง

ส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนดภายในงวดประจาํเดือนถดัไป 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 3 1 เมษายน 2549 

  (1.4) แจง้ความคืบหนา้การดาํเนินการตามแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นใหส้าํนกัหักบญัชี

ทราบภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ได ้ 

  (1.5) ดาํรงส่วนของผูถื้อหุ้นให้ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบัหมวด 

300 (ขอ้บงัคบัว่าดว้ยสมาชิก) ภายใน 120 วนันบัแต่วนัท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนดงักล่าว หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  กรณีท่ีสมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งนาํส่งหนังสือ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใดตามขอ้ (1) วรรคหน่ึง ให้

สมาชิกดาํเนินการตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2) ในระหว่างท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบั

หมวด 300 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสมาชิก) สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีสมาชิก  

  กรณีสมาชิกท่ีถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมตามขอ้ (2) วรรคหน่ึง ประสงคจ์ะขอวางหลกัประกนั

แทนการถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีสมาชิก ให้สมาชิกแจง้ความประสงค์มายงัสาํนักหักบญัชี พร้อมทั้ง

ดาํเนินการวางหลกัประกนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

  ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสํานกัหกับญัชีกาํหนด สํานกั

หกับญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมาชิกไดว้างไวก้บัสาํนกัหกับญัชีตามขอ้ (2) วรรคสอง เพ่ือนาํเงินมา

ชาํระหน้ีหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 (3) เม่ือมีเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก 

  (3.1) สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

สาํนกัหกับญัชีกาํหนดหรือภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกัหกับญัชี 

  (3.2) สมาชิกไม่สามารถแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสํานกัหักบญัชีกาํหนด

หรือภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกัหกับญัชี 

  (3.3) สมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุน้ตํ่ากวา่ศูนย ์

  (3.4) สมาชิกมีการกระทาํหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการชาํระหน้ีของสํานัก

หกับญัชี 

  สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี กบัสมาชิกราย

ท่ีมีเหตุตามขอ้ (3) วรรคหน่ึง 

  (ก)  จาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้  

  (ข)  ระงบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีเป็นการชัว่คราว  

  (ค) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี 

  ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีระงบัการใหบ้ริการแก่สมาชิกเป็นการชัว่คราวตามขอ้ (3) วรรคสอง (ข) 

สาํหรับบริการชาํระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชีอาจร้องขอใหต้ลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณา



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 4 1 เมษายน 2549 

ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือระงบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกรายดงักล่าวในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได้

ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

 **(4) กรณีสมาชิกรายใดท่ีสามารถแกไ้ขใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด

ไดแ้ลว้ แต่ไม่สามารถดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไดภ้ายในรอบระยะเวลา 12 งวดประจาํเดือนนบัตั้งแต่เดือนล่าสุดท่ีสมาชิก

มีส่วนของผูถื้อหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีสํานักหักบญัชีกาํหนด สํานกัหักบญัชีอาจพิจารณาให้สมาชิกรายนั้นนาํส่งเงิน

สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund) เป็นจาํนวน 2 เท่าของทรัพยสิ์นสมทบผนัแปรตามท่ีไดรั้บแจง้

จากสาํนกัหกับญัชีตามขอ้บงัคบัหมวด 700 (ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยทรัพยสิ์นเพ่ือความมัน่คง) จนกวา่สมาชิกจะสามารถดาํรง

ส่วนของผูถื้อหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

307.01 (2)-2 การดาํรงเงนิกองทุนของสมาชิก 

 (1) กรณีสมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนั โดยใหส้มาชิกดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1.1) แจง้เหตุดงักล่าวเป็นหนงัสือใหส้าํนกัหกับญัชีทราบภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกไม่

สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้

  (1.2) ส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีตามหลกัเกณฑ ์

307.01 (12) (2) (2.2) 

  (1.3) ส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สํานกัหักบญัชี (ก) ตาม

หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ี

ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่กรณี) หรือ (ข) ตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  (1.4) ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ได ้(ก) ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. (แลว้แต่

กรณี) หรือ (ข) ตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  กรณีท่ีสมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งนาํส่งหนังสือ รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใดตามขอ้ (1) วรรคหน่ึง ให้

สมาชิกดาํเนินการตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (2) ในระหว่างท่ีสมาชิกไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการจาํกดัปริมาณ

ธุรกรรมในบญัชีสมาชิก 

  กรณีสมาชิกท่ีถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมตามขอ้ (2) วรรคหน่ึง ประสงคจ์ะขอวางหลกัประกนั

แทนการถูกจาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีสมาชิก ให้สมาชิกแจง้ความประสงค์มายงัสํานักหักบญัชี พร้อมทั้ ง

ดาํเนินการวางหลกัประกนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 5 1 เมษายน 2549 

  ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีสมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนด สาํนกัหกับญัชีอาจดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีสมาชิกไดว้างไวก้บัสาํนกัหกับญัชีตามขอ้ (2) วรรคสอง 

เพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 (3) เม่ือมีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก 

  (3.1) สมาชิกไม่จดัส่งแผนการแกไ้ขการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สาํนกัหกั

บญัชีไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการผ่อนผนัจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี หรือตามระยะเวลาท่ีสํานักหักบญัชี

เห็นสมควร 

  (3.2) สมาชิกไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

  (3.3) สมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตํ่ากวา่ศูนยติ์ดต่อกนัเกิน 5 วนัทาํการ 

  (3.4) สมาชิกมีการกระทาํหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการชาํระหน้ีของ

สาํนกัหกับญัชี 

  สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี กบัสมาชิก

รายท่ีมีเหตุตามขอ้ (3) วรรคหน่ึง 

  (ก) จาํกดัปริมาณธุรกรรมในบญัชีสมาชิกและบญัชีของลูกคา้  

  (ข) ระงบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีเป็นการชัว่คราว  

  (ค) ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี 

  ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีระงบัการใหบ้ริการแก่สมาชิกเป็นการชัว่คราวตามขอ้ (3) วรรคสอง (ข) 

สําหรับบริการชาํระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สํานกัหกับญัชีอาจร้องขอใหต้ลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

พิจารณาดาํเนินการใด ๆ เพ่ือระงบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกรายดงักล่าวในตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ไดต้ามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 (**ความในข้อ (4) ของหลักเกณฑ์ 307.01 (2)-1 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหัก

บัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 3 มกราคม 

2566 เป็นต้นไป) 

 

 

 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 6 1 เมษายน 2549 

*307.01 (12) หน้าที่ของสมาชิกในการจดัส่งรายงาน  

 ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) สมาชิกตอ้งจดัส่งรายงานและเอกสารตามประเภทและภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ีต่อสํานักหัก

บญัชีโดยใหจ้ดัส่งเป็นหนงัสือและ/หรือผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบงานของสาํนกัหกับญัชี  

  (1.1) รายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิท่ีสมาชิกนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. 

ดงัต่อไปน้ี  

   (1.1.1) รายงานสถานะรายวนั 

   (1.1.2) รายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 

   ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามระยะเวลาท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด หรือ

ตามระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี 

  (1.2) รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีสมาชิกนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. 

ดงัต่อไปน้ี 

   (1.2.1) งวดประจาํเดือน ใหจ้ดัส่งตามระยะเวลาท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสมาชิกไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี 

   (1.2.2) งวดประจาํ 6 เดือนแรกของปีบญัชี ให้จดัส่งภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ิน

งวดการบญัชีดงักล่าว 

   (1.2.3) งวดประจาํปีบญัชี ใหจ้ดัส่งภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินปีบญัชีดงักล่าว  

  (1.3) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และความเห็นใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบหรือ

การดาํเนินงานหลงัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและงานบริหารความเส่ียงของสมาชิก เฉพาะส่วนท่ีมี

นยัสาํคญั รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนท่ีมีนยัสาํคญัของสมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ภายใน (Internal Auditor) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 คร้ัง 

  (1.4) รายงานการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสัง่ของสาํนกัหกั

บญัชี (Compliance report) เฉพาะส่วนท่ีมีนัยสําคญั รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการในส่วนท่ีมีนัยสําคัญของ

สมาชิกตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน หรือคาํสั่งของสาํนกัหกั

บญัชี (Compliance Officer) ใหจ้ดัส่งปีละ 1 คร้ัง  

  สาํนกัหกับญัชีอาจยกเวน้การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินหรือรายงานอ่ืนใดให้แก่

สมาชิกตามท่ีสาํนกัหกับญัชีเห็นสมควรได ้

 (2) สมาชิกตอ้งรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ของสมาชิกดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลประกอบต่อสาํนกัหกับญัชี 

  (2.1) ในกรณีท่ีสมาชิกมีส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีปรับมูลค่าแลว้ (Adjusted Equity) นอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 1.1 เท่าของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งดาํรงตามหลกัเกณฑท่ี์สํานกัหักบญัชีกาํหนดตามขอ้บงัคบั



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 7 1 เมษายน 2549 

หมวด 300 ให้สมาชิกจดัส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิใหก้บัสาํนกัหกับญัชีทุกวนั โดยให้

จดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกนาํส่งรายงานตาม (1) (1.2) จนกว่าสมาชิกจะแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้เสร็จ 

หรือตามระยะเวลาท่ีสาํนกัหักบญัชีเห็นสมควร   

   ทั้งน้ี การคาํนวณส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีปรับมูลค่าแลว้ (Adjusted Equity) ตามวรรคหน่ึง 

สาํนกัหักบญัชีจะไม่นบัรวมกาํไรจากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

  (2.2) ในกรณีท่ีสมาชิกมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง

สุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด ๆ ลดลงมาอยู่ท่ีระดบัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 เท่าของหลกัเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีตอ้งดาํรงไวต้ามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพ

คล่องสุทธิให้กบัสํานักหักบญัชีทุกวนั โดยให้จดัส่งภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าวจนกว่าจะสามารถ

ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้รายงานเป็นเวลา 7 วนัทาํการติดต่อกัน หรือตาม

ระยะเวลาท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

  (2.3) ในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทั เช่น การ

เปล่ียนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีมีอาํนาจในการจดัการ การควบรวมบริษทั การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

การดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นจาํนวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ

จาํนวนหุน้ทั้งหมด ใหร้ายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

  (2.4) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง

ของสมาชิก ใหร้ายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสมาชิกทราบถึงกรณีดงักล่าว 

 (3) สมาชิกต้องดาํเนินการให้กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทัซ่ึงปรากฏตามหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ลงลายมือช่ือรับรองใน

รายงานท่ีสมาชิกจดัส่งเป็นหนงัสือดว้ย 

 เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัและตรวจสอบการชาํระหน้ี ฐานะการเงิน และการดาํเนินงานของสมาชิก 

สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้ใหส้มาชิกจดัส่งรายงานอ่ืนและกาํหนดเวลาจดัส่งไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (12) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี  

(ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี  15 มิถุนายน 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี   

1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)  

 

*308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 

 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308 โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก 

ลงวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) 

 

 



วิธีปฏิบติัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้) 

หมวด 300 สมาชิก 

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 300 - 8 1 เมษายน 2549 

*309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

สาํนกัหกับญัชีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีจาก

สมาชิกในอตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) ค่าเขา้เป็นสมาชิก ตามอตัราท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี อตัรา 300,000 บาทต่อปี โดยให้ชาํระล่วงหนา้เป็นรายปีตามปีปฏิทิน ภายใน

วันท่ี 15 มกราคมของทุกปี และในกรณีท่ีสมาชิกเร่ิมสมาชิกภาพในปีปฏิทินใดไม่ครบปีให้สมาชิกชําระ

ค่าธรรมเนียมในปีนั้นเตม็จาํนวน 

**(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการการชาํระหน้ีและการส่งมอบสินคา้ในอตัรา

ท่ีสาํนกัหกับญัชีกาํหนดสาํหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แต่ละประเภท 

(*ความในหลักเกณฑ์ 309 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติสาํนักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 309 (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติสํานักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 26 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

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