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* ข้อบังคบั 

หมวด 200 คาํนิยาม 

 

201 คาํนิยาม 

“สาํนกัหกับญัชี” หมายความวา่ บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
“ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า บริษทั ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“บริษทัในเครือ” หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัที�ตลาดหลกัทรัพยถ์ือหุ้นเกินกว่า

ร้อยละหา้สิบของทุนชาํระแลว้ 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “สาํนกังาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสาํนกัหกับญัชี 
“ผูส้มคัร” หมายความวา่ ผูส้มคัรที�ยื�นคาํขอเป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี 
“สมาชิก” หมายความว่า บุคคลที�สํานกัหักบญัชีอนุญาตให้ใชบ้ริการในการชาํระหนี� และการส่งมอบ

สินคา้ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 
“สมาชิกสามญั” หมายความว่า สมาชิกที�ใชบ้ริการการหักบญัชีของสํานกัหักบญัชีเพื�อตนเอง 

เพื�อลูกคา้ของตนเอง เพื�อสมาชิกสาํนกัหกับญัชีรายอื�น และเพื�อบญัชีของสมาชิกรายอื�นที�สมาชิกทาํหนา้ที�
ชาํระหนี�แทน 

 “ผูบ้ริหาร” หมายความวา่ ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน 

 “กรรมการบริหาร” หมายความว่า บุคคลซึ� งคณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการบริหาร 
หรือมอบหมายใหมี้อาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินงานของบริษทัแทนคณะกรรมการบริษทั 

“ผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่ บุคคลซึ�งรับผิดชอบงานในระดบัส่วนงานภายในบริษทั 
“หัวหนา้งาน” หมายความว่า เจา้หนา้ที�ของสมาชิกที�สมาชิกไดม้อบหมายให้เป็นผูค้วบคุมและ

รับผิดชอบการปฏิบติังานของสมาชิก 
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“ตวัแทนซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“ลูกคา้” หมายความว่า ผูซื้�อหรือผูข้ายซึ� งทาํการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ในตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้โดยผา่นตวัแทนซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ” หมายความว่า เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการหลงัการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ของสมาชิก 

“เจา้หนา้ที�รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที�ทาํหนา้ที�ในการส่งคาํสั�งซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ของลกูคา้เขา้มาในระบบซื�อขายของตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“เจ ้าหน้าที�กาํกับดูแลการปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคคลที�ทาํหน้าที�ในการกาํกับดูแล
การปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียน และคาํสั�งของสาํนกัหักบญัชี 

“เจา้หน้าที�ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า บุคคลที�ทาํหน้าที�ในการตรวจสอบระบบและ
การดาํเนินการภายในเกี�ยวกบัการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ของสมาชิก 

“เจา้หนา้ที�บริหารความเสี�ยง” หมายความว่า บุคคลที�ทาํหนา้ที�ในการกาํหนดวงเงินและเพดาน
การซื�อขายของลูกคา้ และบริหารจดัการความเสี�ยงของการประกอบธุรกรรมสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ของ
สมาชิก 

“การชาํระหนี�” หมายความวา่ การชาํระราคา การวางหลกัประกนั การชาํระค่าธรรมเนียมและหนี� อื�นๆ 
ต่อสาํนกัหกับญัชี ซึ� งไม่รวมถึงการส่งมอบสินคา้ตลอดจนการชาํระค่าสินคา้และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง 

“ระบบการชาํระหนี� ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที�สํานกัหกับญัชีจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหบ้ริการ
ระหวา่งสมาชิกกบัสาํนกัหกับญัชี 

“สัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า สัญญาที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งหรือหลายลกัษณะตาม
พระราชบญัญติัสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 ตลอดจนที�มีการแกไ้ขเป็นคราวๆ ไป และเป็นสัญญาที�
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนดขึ�นและจดัใหมี้การซื�อขายในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส” หรือ “ฟิวเจอร์ส” (Futures) หมายความว่า สัญญาที�กาํหนดให้
คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งส่งมอบสินคา้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ� ง ซึ� งเป็นผูช้าํระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ� งในอนาคต 
เป็นจาํนวนและราคาตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา หรือสญัญาที�กาํหนดใหคู้่สญัญาฝ่ายหนึ�งไดรั้บชาํระเงินหรือ
ตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง เท่ากบัจาํนวนเงินที�คาํนวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่า
ของสินคา้หรือตวัแปรที�กาํหนดไวใ้นสัญญากบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรที�เป็นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหนึ�งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 

“สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ออปชั�น” หรือ “ออปชั�น” (Options) หมายความวา่ สญัญาที�กาํหนดใหสิ้ทธิ
แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งที�จะเรียกใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งส่งมอบสินคา้หรือชาํระราคาของสินคา้ หรือชาํระเงินที�
คาํนวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรที�กาํหนดไวใ้นสัญญากบัราคาหรือ
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มลูค่าของสินคา้หรือตวัแปรที�เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ�งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที�กาํหนด
ไวใ้นสญัญา ซึ�งประกอบดว้ยคอลออปชั�นและพุทออปชั�น 

“คอลออปชั�น” (Call Options) หมายความวา่ สญัญาที�กาํหนดใหสิ้ทธิและหนา้ที�ดงันี�   
 (1.1) ผูมี้ฐานะซื�อมีสิทธิซื�อสินคา้อา้งอิงหรือไดรั้บชาํระราคาเท่ากบัจาํนวนเงินที�คาํนวณไดจ้าก
ส่วนต่างระหวา่งราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement Price) หกัดว้ยราคาใชสิ้ทธิ ตามลกัษณะและเงื�อนไขที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 
 (1.2) ผูมี้ฐานะขายมีหนา้ที�ส่งมอบสินคา้อา้งอิงหรือชาํระราคาเท่ากบัจาํนวนเงินที�คาํนวณไดจ้าก
ส่วนต่างระหว่างราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement Price) หักดว้ยราคาใชสิ้ทธิ ตามลกัษณะและเงื�อนไขที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“พุทออปชั�น” (Put Options) หมายความวา่ สญัญาที�กาํหนดใหสิ้ทธิและหนา้ที�ดงันี�   
 (2.1)  ผูมี้ฐานะซื�อมีสิทธิขายสินคา้อา้งอิงหรือไดรั้บชาํระราคาเท่ากบัจาํนวนเงินที�คาํนวณได้
จากส่วนต่างระหว่างราคาใชสิ้ทธิหักดว้ยราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement Price) ตามลกัษณะและ
เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้   

(2.2) ผูมี้ฐานะขายมีหนา้ที�รับมอบสินคา้อา้งอิงหรือชาํระราคาเท่ากบัจาํนวนเงินที�คาํนวณได้
จากส่วนต่างระหว่างราคาใชสิ้ทธิหักดว้ยราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement Price) ตามลกัษณะและ
เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“ออปชั�นที�ชาํระดว้ยเงิน” (Cash Settlement) หมายความว่า สัญญาที�กาํหนดใหสิ้ทธิที�จะไดรั้บชาํระเงิน
จากส่วนต่างระหวา่งราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price) และราคาสาํหรับการชาํระราคา (Settlement price) 

“ออปชั�นที�ส่งมอบสินคา้” (Physical Settlement) หมายความว่า สัญญาที�กาํหนดใหสิ้ทธิซื�อหรือขาย
สินคา้อา้งอิง (Physical Delivery) 

“ฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า ภาระหรือสิทธิของบุคคลหนึ� งบุคคลใดอนัเนื�องมาจาก
การซื�อหรือขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“บญัชีทรัพยสิ์น” หมายความว่า บญัชีที�สาํนกัหักบญัชีจดัทาํขึ�นเพื�อเก็บรักษาทรัพยสิ์นที�สาํนกั
หักบญัชีไดร้ับมาทั�งที�เป็นของสมาชิกและของลูกคา้ของสมาชิก เพื�อเป็นประกนัและเพื�อความมั�นคง
ในการซื�อขาย การชาํระหนี�  และการส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้  

“บญัชีฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” (Position Account) หมายความว่า บญัชีทรัพยสิ์นที�สาํนกั
หกับญัชีจดัใหมี้ขึ�นเพื�อบนัทึกฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้และขอ้มลูการส่งมอบสินคา้ 

“บญัชีหลกัประกนั” (Margin Account) หมายความว่า บญัชีทรัพยสิ์นที�สาํนกัหกับญัชีจดัใหมี้ขึ�น
เพื�อบนัทึกอตัราหรือมลูค่าหลกัประกนั 

“บญัชีสมาชิก” (House Account) หมายความว่า บญัชีเพื�อการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ของสมาชิก 
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“บญัชีของลูกคา้” (Client Account) หมายความว่า บญัชีเพื�อการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ของ
ลกูคา้ของสมาชิก 

“ล้างฐานะสัญญาซื� อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การล้างฐานะสัญญาซื� อขายล่วงหน้าตาม
พระราชบญัญติัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 ที�มีการแกไ้ขเป็นคราวๆไป 

“โอนฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า การโอนฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ของ
สมาชิกรายหนึ� งไปยงัสมาชิกอีกรายหนึ� งเพื�อการชาํระหนี� แทน  

“ผูที้�เกี�ยวขอ้ง” หมายความว่า ผูที้�เกี�ยวขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 
“สินคา้” หมายความวา่ หลกัทรัพย ์ทองคาํ นํ� ามนัดิบ หรือทรัพยสิ์นอื�นใดที�ใชอ้า้งอิงในสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ตามที�ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 
“สินคา้อา้งอิง” หมายความวา่ สินคา้หรือตวัแปรที�ใชอ้า้งอิงในการซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 
“ตวัแปร” หมายความว่า อตัราแลกเปลี�ยนเงิน อตัราดอกเบี� ย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์

หรือตวัแปรอื�นใดตามที�ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด 
“รายงานการชําระหนี� ” หมายความว่า รายงานการชําระหนี� ที�สํานักหักบัญชีทาํขึ�นเพื�อแจง้ให้

สมาชิกทราบเพื�อทาํการชาํระราคาและวางหลกัประกนัเพิ�มเติม 
“การซื�อขาย” หมายความวา่ การซื�อหรือขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 
“รายการซื�อขาย” หมายความว่า การซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ในตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้

ที�เกิดขึ�นแลว้ 
**“เงินชดเชยการเลื�อนการส่งมอบสินคา้” หมายความว่า เงินชดเชยการเลื�อนการส่งมอบสินค้า 

ในกรณีที�เกิดความไม่สมดุลของการแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ 
(**เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “เงินชดเชยการเลื�อนการส่งมอบสินค้า” โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที�

เกี�ยวกับสัญญาซื'อขายล่วงหน้า) หมวด 200 คาํนิยม ลงวันที� 26 กันยายน 2559 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั'งแต่วันที� 3 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป) 

 “ราคาใชสิ้ทธิ” (Strike Price) หมายความว่า ราคาซึ� งผูซื้�อออปชั�นสามารถใชสิ้ทธิซื�อหรือขายสินคา้
อา้งอิงตามลกัษณะและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นแบบของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

**“หน่วยส่งมอบ” หมายความว่า ขนาดของการส่งมอบสินค้าตามที�กาํหนดในแบบของสัญญา 
ซื�อขายล่วงหนา้ 

**“แบบของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้” หมายความว่า แบบและขอ้ความของสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ซึ� ง
กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ที�ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซื�อขาย 

(**เพิ�มเติมบทนิยามคาํว่า “หน่วยส่งมอบ” และ “แบบของสัญญาซื'อขายล่วงหน้า”โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี 
(ในส่วนที�เกี�ยวกับสัญญาซื'อขายล่วงหน้า) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที� 26 กันยายน 2559 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั'งแต่วันที� 
 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 200 คาํนิยาม 
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“การวางหลกัประกนั” หมายความว่า การนาํทรัพยสิ์นใดๆ มาวางเป็นประกนัในการซื�อขายและ
การชาํระหนี�ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามประเภท อตัรา หรือมลูค่าที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

“หลกัประกนั” หมายความว่า ทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นประกนัในการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
ตามอตัราหรือมูลค่าที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด เพื�อเป็นประกนัในการซื�อขายและการชาํระหนี�ตามสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้ 

“หลกัประกนัรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า จาํนวนทรัพยสิ์นขั�นตํ�าที�สมาชิก
ตอ้งวางเป็นประกนัและดาํรงไวต้ลอดเวลาที�มีฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหน้า สําหรับฐานะสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ในแต่ละเดือน และฐานะสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�มีความเสี�ยงตรงขา้มกนั ภายหลงัหักส่วนลด
ค่าความเสี�ยงระหวา่งสินคา้อา้งอิง 

“หลกัประกนัรักษาสภาพก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้” (Spot Month Margin) หมายความว่า 
จาํนวนทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็นประกนัสาํหรับสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ที�กาํหนดใหมี้การส่งมอบสินคา้ 

“หลกัประกนัรักษาสภาพของค่าความเสี�ยงระหว่างเดือน” (Inter-month Spread Maintenance Margin) 
หมายความวา่ จาํนวนทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็นประกนัเมื�อมีฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ที�มีความเสี�ยง
ตรงขา้มกนั  

“หลกัประกนัรักษาสภาพของค่าความเสี�ยงระหว่างสินคา้อา้งอิง” (Inter-commodity Spread Credit) 
หมายความวา่ จาํนวนทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็นประกนัสาํหรับสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ที�มีสินคา้อา้งอิง
ที�มีความสมัพนัธ์กนั 

“หลกัประกนัผนัแปร” (Variation Margin) หมายความว่า จาํนวนเงินที�สมาชิกตอ้งวางเป็นประกนั
เพื�อรองรับความเปลี�ยนแปลงราคาของฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

“หลกัประกนัระหว่างวนั” (Intra-day Margin) หมายความว่า จาํนวนเงินที�สมาชิกตอ้งวางเป็น
ประกนัเมื�อสาํนกัหกับญัชีตรวจพบวา่ราคาสญัญาซื�อขายล่วงหนา้มีความผนัผวนอยา่งรุนแรง 

“ทรัพยสิ์นเพื�อการส่งมอบสินคา้” (Delivery Deposit) หมายความว่า ทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเพื�อ
รับรองการส่งมอบสินคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตเป็นจาํนวนและราคาตามที�สํานกัหกับญัชีกาํหนด
สาํหรับสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“ส่งมอบสินคา้” หมายความว่า การดาํเนินการเพื�อส่งมอบและรับมอบสินคา้ตามภาระผูกพนั
ที�เกิดขึ�นจากการจบัคู่โดยสาํนกัหกับญัชีตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

“หลกัประกนัส่วนเพิ�ม” (Additional Margin) หมายความว่า จาํนวนทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็น
ประกนัเพิ�มเติมตามประเภท อตัรา หรือมลูค่าตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

“กองทุนทดแทนความเสียหาย” (Clearing Fund) หมายความว่า ทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็น
ประกนัเพื�อความมั�นคงของระบบการชาํระหนี� ตามสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�สมาชิกทาํการซื�อขายหรือ
มีฐานะสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์อตัรา หรือมลูค่าที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัสญัญาซื�อขายล่วงหนา้) 
หมวด 200 คาํนิยาม 
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* “หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคง” (Security Deposit) หมายความว่า ทรัพยสิ์นที�สมาชิกตอ้งวางเป็นประกนั
เพื�อความมั�นคงของการชาํระหนี�ตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามอตัราหรือมลูค่าที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ยกเลิกบทนิยามคาํว่า “หลักทรัพย์เพื�อความมั�นคง” และให้ใช้บทนิยามใหม่นี'แทน โดยข้อบังคับสํานักหัก
บัญชี (ในส่วนที�เกี�ยวกับสัญญาซื'อขายล่วงหน้า) หมวด 200 คาํนิยาม ลงวันที�  13 ธันวาคม 2559 ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั'งแต่
วันที�  1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “เหตุสุดวิสยั” หมายความวา่ เหตุใดๆ อนัอาจเกิดขึ�นและเป็นเหตุที�ไม่อาจป้องกนัได ้แมว้่าจะไดมี้

การใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนั�นแลว้ 
“คณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั�งให้

ทาํหนา้ที�พิจารณาบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นในการชาํระหนี�ตามสัญญาซื�อขายล่วงหนา้และการส่งมอบ
สินคา้ 

“คณะอนุกรรมการวินัย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั� งให้ทําหน้าที�
พิจารณาความผิดของบุคคลที�ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของสาํนกัหักบญัชีและ
ลงโทษบุคคลดงักล่าว 

“คณะอนุกรรมการอุทธรณ์” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั�งให้ทาํหน้าที�
พิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษ 
 

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

(*ความในหมวด 200 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี'แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที�เกี�ยวกับ
สัญญาซื'อขายล่วงหน้า) หมวด 200 คาํนิยม ลงวนัที� 18 ธันวาคม 2558 ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั'งแต่วนัที� 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 
 


