
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทธ. 80/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(ฉบับประมวล) 

 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา  
พ.ศ. 2546  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และ 
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุตามมาตรา 6  
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เปนตนไป 
 
  ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2551  เร่ือง 
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  (1) “ตัวแทนซือ้ขายสัญญา”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
  (2) “ผูจัดการ”  หมายความวา   บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบรหิารงานของบริษัท  ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกชื่ออยางใดก็ตาม 
  (3) “ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา   ผูลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนสถาบันเพิ่มเติม 
  (4) “ศูนยซ้ือขายสัญญา”  หมายความวา   ศูนยซ้ือขายสญัญาซื้อขายลวงหนาทีไ่ดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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  (4/1)1 “ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศ”  หมายความวา    
บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาจากหนวยงานกํากับดูแลดานสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนาในตางประเทศที่เปนสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) 
  (5)2 “ผูติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   ผูทําหนาที่ติดตอ 
ชักชวน ใหคําแนะนํา หรือวางแผน เกีย่วกบัการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาใหกบั 
ผูลงทุน ซ่ึงมีสองประเภท ไดแก ผูติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท ก ซ่ึงสามารถ 
ทําการวิเคราะหคุณคาหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาได 
และผูติดตอกบัผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท ข ซ่ึงไมสามารถทําการวิเคราะหคุณคา 
หรือความเหมาะสมในการซือ้ขายหรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาได 
  (6)3 ยกเลิกทั้ง(6) 
 

หมวด 1 
บททวัไป 

 
  ขอ 4 ในการใหบริการเปนตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกศูนยซ้ือขาย
สัญญา ใหตัวแทนซื้อขายสญัญาใหบริการไดเฉพาะกับลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบันเทานั้น และในกรณี
เชนวานี้ มิใหนําความในขอ 17 และขอ 19 มาใชบังคับกบัการใหบริการดังกลาว 
  ในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแกลูกคาตามวรรคหนึ่ง 
ใหตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญากับคูสัญญาที่เปนผูลงทุนสถาบันเทานั้น 
 
  ขอ 54 มิใหนําความในขอ 21 เฉพาะขอกําหนดเกีย่วกับการจัดใหมีขอมลูหรือเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการลงทนุ ระดับความรูความเขาใจและประสบการณเกีย่วกับการ 
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา ขอ 23 และขอ 24 มาใชบังคับกับการใหบริการเปนตัวแทน 
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบัน 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับ 

ผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
3ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2556 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17/05/2556 
4ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2555 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับ 

ผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่  3) ลงวันที่ 18/01/2555 
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หมวด 2 
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการควบคุมการปฏิบตัิงาน 

 
  ขอ 6 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดโครงสรางองคกร ตลอดจนกําหนดนโยบาย 
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติงานของหนวยงานทีเ่กี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกจิเปนตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งแสดงไดวามีระบบปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน ระบบปองกันการรั่วไหลของขอมูลระหวางหนวยงานและผูปฏิบัตงิาน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง การจัดการดานการปฏิบัติงาน และระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  
ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการ 
ในการควบคุมและติดตามใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไว 
 
  ขอ 6/15 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของพนกังาน เพื่อปองกนัมิใหพนักงานนําขอมูลภายใน
ไปใชประโยชนในทางมิชอบ และเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที ่
ของพนักงาน  ทั้งนี้ นโยบายและระเบยีบปฏิบัติดังกลาวตองกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและ 
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของตัวแทนซื้อขายสัญญา และเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
  ขอ 7 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
(compliance unit) ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรบัและเชื่อถือได โดยหนวยงานดังกลาวตองมีความเปน
อิสระในการปฏิบัติงานเพื่อทาํหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
 
  ขอ 8 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงดานฐานะทางการเงนิ
และการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ในการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตวัแทนซื้อขาย
สัญญาตองจัดใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภยัดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

                                                        
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 53/2555 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14/12/2555 
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  ขอ 9 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสี่ของ
จํานวนกรรมการของบริษัท 
  ในกรณีที่กรรมการอิสระของตัวแทนซื้อขายสัญญาตาย ลาออกหรือถูกสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพิกถอนการใหความเห็นชอบ หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาอยูในกลุมธุรกิจทางการเงิน (financial 
conglomerate) ซ่ึงมีโครงสรางการถือหุน การตรวจสอบการบริหารงานภายในกลุม และการกํากับดแูล
โดยหนวยงานทางการอื่น ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจ 
ผอนผันใหตวัแทนซื้อขายสญัญาดังกลาวไมตองจัดใหมกีรรมการอิสระเปนการชัว่คราวหรือถาวร
ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได  ในการนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขใหตัวแทนซื้อขายสญัญา
ตองปฏิบัติดวยก็ได 
 
  ขอ 10 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีผูมีความรู ความสามารถหรือประสบการณ
ในการทํางานที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจเปนตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ไวให
เพียงพอทีจ่ะปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
  ขอ 11 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีระบบการจัดการขอมูลที่ทําใหมั่นใจไดวา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทั้งที่เปนขอมูลเอกสารและขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลา 
ที่เหมาะสม ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแกการปองกนัมิใหบคุคลที่ไมมีอํานาจ
หนาที่ที่เกีย่วของไดลวงรูหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวได 
 
  ขอ 12 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีหลักฐานที่เกีย่วของกับการซื้อขายสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนาและเก็บรักษาไวใหครบถวนเปนปจจุบนั รวมทั้งตองจัดเก็บรายงานหรือบทความ 
การวิเคราะหคณุคาหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สินคาหรือตัวแปร 
ที่กําหนดในสญัญาซื้อขายลวงหนา ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
 
 
 

หมวด 3 
การปฏิบตัิงาน 

 
ส่วน 1 
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การติดต่อ ชักชวน หรือการให้คาํแนะนําแก่ลูกค้าและการปฏิบตัิหน้าทเียยีงผู้ประกอบวชิาชีพ 
 

  ขอ 136 ยกเลิกทั้งขอ 13 
  ขอ 13/17 ใหตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนาซึ่งจดัใหมีการใหคําแนะนําแก
ลูกคาโดยผูประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศ ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1) พิจารณาคดัเลือกผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศวา 
มีความนาเชื่อถือและมีความสามารถดําเนินการใหคําแนะนําไดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศนั้น 
  (2) แจงหลักเกณฑเกีย่วกับการใหคําแนะนาํตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใหผูประกอบธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศทราบ 
  (3) แจงชื่อและที่อยูของตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวเพื่อใหลูกคา
สามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับการใหคําแนะนําได และ 
  (4) ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแปลบทวิเคราะหทีก่ําหนด 
โดยองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ 
 
  ขอ 14 ในการทําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกลูกคา 
ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
  (2) ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม 
  (3) รักษาความลับของลูกคาและไมเปดเผยขอมูลสวนบคุคล ขอมูลซ้ือขายสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนาหรือขอมูลทางการเงินของลูกคาใหบุคคลอื่นทราบ  เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ 
  (4) ไมรับรองวาจะมกีําไรหรือผลตอบแทนในอัตราที่แนนอน หรือรับรองวาจะไมมี
ผลขาดทุนในอัตราที่กําหนดไวโดยแนนอน  เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑที่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  (5) ในกรณีที่ตวัแทนซื้อขายสัญญาจะทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคา
ในฐานะที่ตนเปนคูสัญญา ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองแจงถึงฐานะดังกลาวใหลูกคาทราบและลูกคาได
แสดงความยินยอมเปนลายลกัษณอักษรในการเขาเปนคูสัญญาดังกลาว 

                                                        
6ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2555 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่  3) ลงวันที่ 18/01/2555 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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  (6) ในกรณีทีม่ีการใหคําแนะนําเกีย่วกับสญัญาซื้อขายลวงหนา ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ตองใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลูกคาและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา ตลอดจนตรวจสอบ
ดูแลใหการเตรียมคําแนะนําและการใหคําแนะนํากระทําโดยอาศัยหลักวิชาอันเปนทีย่อมรับโดยทั่วไป 
และมีเอกสารหลักฐานที่อางอิงได รวมทั้งตองคํานึงถึงวตัถุประสงคในการลงทุน ระดับความรูความ
เขาใจและประสบการณเกีย่วกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ฐานะการเงิน และความสามารถ 
ในการชําระหนี้ของลูกคารายนั้น 
  ในการปฏิบัตหินาที่ตามหลกัเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญา 
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
  ขอ 15 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดเก็บบนัทึกการใหคําแนะนําและการรับคําสั่ง 
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
  ขอ 168 ยกเลิกทั้งขอ 16 
 

ส่วน 2 
การเปิดบัญชีและการเป็นตัวแทนซือขายสัญญา 

 
  ขอ 17 ในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาตองทําสัญญาเปนหนงัสือกับลูกคาที่มอบหมายใหทําการเปนตวัแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา โดยสัญญาที่ตัวแทนซื้อขายสญัญาทํากับลูกคาตองไมมีขอความตอนใดที่ทําใหตวัแทน
ซ้ือขายสัญญาสามารถปฏิเสธความรับผิดตอลูกคาจากการกระทําหรือการละเลยการกระทําหนาที ่
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของตัวแทนซื้อขายสัญญาหรือพนักงานหรือผูปฏิบัติงานใหแกตวัแทน
ซ้ือขายสัญญา 
 
  ขอ 18 ใหตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดใหมีขอตกลงกับลูกคาไวเปนลายลักษณอักษร 
ในเวลาที่ตกลงใหบริการแกลูกคา ที่จะใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและวธีิการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อลูกคารองขอใหมีการระงบั
ขอพิพาททางแพงที่เกีย่วกับหรือเนื่องจากการประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดย
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. 

                                                        
8ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2556 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา(ฉบับที่  5) ลงวันที่ 04/04/2556 
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  ขอ 19 เพื่อประโยชนในการปองกันและยบัยั้งการกระทาํอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายลวงหนาและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไมเหมาะสม (trading abuse) 
ใหตวัแทนซื้อขายสัญญากําหนดเงื่อนไขตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไวในสัญญาที่ตัวแทน
ซ้ือขายสัญญาทํากับลูกคาตามขอ 17 
 
  ขอ 20 ในการพิจารณาคําขอเปดบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตวัแทน
ซ้ือขายสัญญาตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการพจิารณาคาํขอเปดบัญชีไวเปนลายลักษณอักษร
โดยตองมีกระบวนการที่เพียงพอที่จะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาเปนบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสาร
หลักฐานทีใ่ชประกอบการขอเปดบัญชี รวมทั้งตรวจสอบตัวตนทีแ่ทจริงของลูกคา ผูรับประโยชน 
ที่แทจริงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา และผูมีอํานาจควบคุมการซือ้ขายสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนาของลูกคา 
 
  ขอ 21 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาคําขอเปดบัญชีอยางเพียงพอทีจ่ะทราบถึงฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ 
วัตถุประสงคในการลงทุน ระดับความรูความเขาใจและประสบการณเกีย่วกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาของลกูคา เพื่อใชประกอบการพจิารณาคําขอเปดบัญชีและการใหคําแนะนําแกลูกคา 
 
  ขอ 22 กอนการเปดบัญชีใหกับลูกคา ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองพิจารณา
ความสามารถในการวางหลกัประกนัและการชําระหนี้ของลูกคาสําหรับการมีฐานะสญัญาซื้อขาย
ลวงหนาสูงสุดที่ลูกคาอาจมไีด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
  ในการพจิารณาความสามารถในการวางหลักประกันและการชําระหนีข้องลูกคา 
ตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองกระทําดวยความรอบคอบและรัดกุม โดยตองตรวจสอบ
ฐานะการเงิน แหลงที่มาของรายไดและทรัพยสินที่จะนํามาวางเปนหลักประกนัหรือชําระหนีใ้นการ
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาดวย 
 
  ขอ 23 กอนการเปดบัญชีใหกับลูกคาหรือกอนเริ่มทําการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาใหกบัลูกคา ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมกีระบวนการทีท่ําใหมั่นใจไดวาลูกคาทราบถึง
ความเสี่ยงที่เกีย่วของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยอยางนอยตองจัดทําเอกสารเปดเผย
ขอมูลความเสี่ยงเกีย่วกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (risk disclosure statement) ซ่ึงมีรายการ
และสาระสําคัญอยางนอยตามแนวทางของเอกสารการเปดเผยขอมูลความเสี่ยงที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 
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  ในการเปดเผยขอมูลความเสี่ยงเกีย่วกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรค
หนึ่ง ใหตัวแทนซื้อขายสัญญาลงนามในเอกสารการเปดเผยขอมูลความเสี่ยงเพื่อรับรองวาไดมกีาร
อธิบายถึงความเสี่ยงที่เกีย่วของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหลูกคารับทราบแลว  พรอมทัง้
ดําเนินการใหลูกคาลงนามในเอกสารดังกลาวเพื่อรับรองวาตัวแทนซื้อขายสัญญาไดอธิบายถึง 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแลวดวย 
 
  ขอ 24 ในกรณทีี่ลูกคาประสงคจะทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทีม่ีความเสี่ยง
เฉพาะซึ่งแตกตางจากที่ไดเปดเผยไวในเอกสารการเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตามขอ 23 และตัวแทน 
ซ้ือขายสัญญายังไมเคยเปดเผยความเสี่ยงเฉพาะดังกลาวมากอน ใหตัวแทนซื้อขายสญัญาเปดเผย 
ความเสี่ยงเฉพาะดังกลาวพรอมขอมูลอันเปนสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาใหลูกคารายนั้นทราบกอนเริ่มทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหกบัลูกคาดวย 
  ใหนําความในขอ 23 วรรคสอง มาใชบังคบักับการเปดเผยความเสี่ยงเฉพาะตาม 
ขอนี้ดวย โดยอนุโลม 
 
  ขอ 25 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองมีระบบตรวจสอบที่เชื่อถือไดวาบุคคลที่สงคําสั่ง 
ใหตวัแทนซื้อขายสัญญาดําเนินการกับทรพัยสินในบัญชีของลูกคาเปนเจาของบัญชทีี่แทจริงหรือ 
เปนบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากเจาของบัญชีที่แทจริง 
 
  ขอ 26 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาของลกูคาแตละราย ตลอดจนปรับปรุงบัญชีดังกลาวใหเปนปจจุบัน  ทั้งนี้ บญัชีแสดงรายการ
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตองมีขอมูลอยางนอยตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
  ขอ 27 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองทําความรูจักลูกคาอยางตอเนื่อง โดยจะตองปรับปรุง
ขอมูลของลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา และ 
ผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลกูคา ใหเปนปจจุบัน  รวมทั้งทบทวน
ความสามารถในการชําระหนี้และวงเงินซือ้ขายของลูกคาแตละรายเปนประจํา 
 
 
 
  ขอ 28 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามขอ 20 ขอ 21 และขอ 27 ไวใหครบถวนในลักษณะที่พรอมใหสํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดู
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หรือตรวจสอบไดในทนัที และตองจัดเกบ็เอกสารหลักฐานดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลาอยางนอย
หาปนับแตวันที่มีการปดบัญชีของลูกคา 
 
  ขอ 29 ในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงอันควรบอกใหแจง อันเปนการ
หลอกลวงลูกคาหรืออาจทําใหลูกคาสําคัญผิดในสาระสําคัญ 
 
  ขอ 30 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนของลูกคา 
การรายงานขอรองเรียนของลูกคาและผลการพิจารณาขอรองเรียนของตัวแทนซื้อขายสัญญาตาม
หลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
  ขอ 319  ในการติดตอ ชักชวน หรือการใหคาํแนะนําแกลูกคา  ตัวแทนซือ้ขายสัญญา
อาจใชบริการจากบุคคลอื่นใหทําหนาทีว่ิเคราะหหรือแนะนําการลงทุนไดตามหลักเกณฑที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

หมวด 4 
อนื ๆ 

 
  ขอ 32 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองตรวจสอบดูแลใหพนักงานและผูปฏิบัติงานใหแก
ตัวแทนซื้อขายสัญญาปฏิบัติตามประกาศนีแ้ละระเบยีบวธีิปฏิบัตทิี่ตัวแทนซื้อขายสัญญากําหนดขึน้
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี ้
 
  ขอ 33 นอกจากที่ระบุไวเปนการเฉพาะแลว  ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑในรายละเอียดเกีย่วกับเรือ่งที่กําหนดในประกาศนีเ้พือ่ใหเกดิความชัดเจน 
ในทางปฏิบัตแิละเพื่อใหสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได 
 
  ขอ 34 ในกรณทีี่ปรากฏตอสํานักงาน ก.ล.ต. วาตัวแทนซื้อขายสัญญาใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประกาศนีห้รือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากําหนดขึ้นเพือ่ปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการเปนตัวแทนซื้อขายสญัญา  

                                                        
9ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2556 เรื่อง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผู

ไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17/05/2556 
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สํานักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งใหบคุคลดังกลาวแกไข กระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ เพื่อให 
เปนไปตามประกาศนีไ้ด 
 
  ขอ 35 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานเกีย่วกับ 
ผูมีอํานาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลกูคา ตลอดจนฐานะการเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา ในสวนของลูกคารายเดิมที่ตวัแทนซื้อขายสัญญา 
ยังไมเคยมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาว ใหแลวเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
  ขอ 36 ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสือเวยีน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 65/2547  เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกจิสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 22 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวนัที่ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบงัคับไดตอไปเทาที่ไมขัด 
หรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวยีน ที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบตัิตามประกาศนี้ใชบังคับ 
 
  ขอ 37 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กธ. 65/2547  เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับนี้ 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 

   
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
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หมายเหต:ุ 
             ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2552 เร่ืองหลักเกณฑการประกอบธุรกจิ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่
03/08/2552 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เลม ๑๒๖  
ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง            

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2553 เร่ืองหลักเกณฑการประกอบธรุกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที0่1/02/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๖ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓ เลม ๑๒๗  
ตอนพิเศษ ๒๗ ง 
             ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 10/2555 เร่ืองหลักเกณฑการประกอบธุรกจิ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่  3)  
ลงวันที1่8/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๗ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๕ เลม ๑๒๙  
ตอนพิเศษ ๔๑ ง 
             ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 53/2555 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 14/12/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เลม ๑๓๐  
ตอนพิเศษ ๑ ง 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 24/2556 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา(ฉบับที่  5) 
ลงวันที่ 04/04/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เลม ๑๓๐  
ตอนพิเศษ ๕๔ ง 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 17/05/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 
 


