
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 84/2552 
   เร่ือง  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฉบับประมวล) 

_________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 33 และมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41  
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 6  
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “ตัวแทนซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “ทรัพย์สินของลูกค้า”  หมายความว่า 
  (1)  ทรัพย์สินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้านั้นได้ซื้อขายไว้ 
  (2)  ก าไรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า 
  (3)  ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอ่ืนที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่ตัวแทน
ซื้อขายสัญญาถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบหรือเน่ืองมาจากการรับมอบสินค้าตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น 
  (4)  เงิน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับจากลูกค้าเพื่อช าระ
ราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้นหรือที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับไว้
เพื่อลูกค้าอันเน่ืองมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น 
  (5)  เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่โอนไว้ในชื่อของตัวแทนซื้อขาย
สัญญาเนื่องจากลูกค้าผิดนัดช าระหนี้อันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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  ข้อ 2   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่าย และอย่างน้อยต้องมีรายการและสาระส าคัญตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  2สัญญาหรือข้อตกลงที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาท ากับลูกค้าตามวรรคหนึ่งต้องไม่มี
ข้อก าหนดในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธหรือจ ากัดความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า และกรณี
ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนซื้อขาย
สัญญา ต้องมีข้อก าหนดให้ตัวแทนซื้อขายสัญญารับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็มจ านวน 

  ข้อ 3   ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

  ข้อ 4   ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีระบบ
และระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ท าให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่
อยู่ในความดูแลของตนมีความปลอดภัยและครบถ้วน มีการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สิน
ของตัวแทนซื้อขายสัญญาในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดว้่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจาก 
เหตุสงสัย และมีการจัดท าบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากบัญชีทรัพย์สินของตัวแทน
ซื้อขายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการรายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ให้ลูกค้าทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ข้อ 5   ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญากระท าการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิน โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งหรือความยินยอม 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  
ให้สั่งการแทน 

  ข้อ 6   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษา 
ของตัวแทนซื้อขายสัญญาจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร 
  ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาแสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าโดยปราศจาก
ค าสั่งหรือความยินยอมของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

                                                        
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 14/2555  เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 73   ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจน าเงินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้   
  (1)  ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
         (ก)  ผู้รับฝากเงินหรือผู้ออกบัตรเงินฝากมีอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 7/2 วรรคสอง
หรือมีรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวน 
         (ข)  กรณีที่เป็นเงินฝากหรือบัตรเงินฝากประเภทช าระคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 
เงินฝากหรือบัตรเงินฝากดังกล่าวต้องไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบก าหนด 
  (2)  ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยตราสารดังกล่าวต้องมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีและต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อน 
ครบก าหนดอายุของตราสารด้วย 
  (3)  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจ านวนหรือ 
เป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยตราสารดังกล่าวต้องมีอายุ 
คงเหลือไม่เกินหนึ่งปีและต้องไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอนก่อนครบก าหนดอายุของตราสารด้วย 
  (4)  ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่สั่งจ่ายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  โดยตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีอายุคงเหลือ
ไม่เกินเก้าสิบวัน ไม่มีเงื่อนไขการห้ามขาย โอน หรือไถ่ถอนคืนก่อนครบก าหนดอายุของตราสาร และ 
มีอนัดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 7/2 
  (5)  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่มีนโยบาย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ    
  (6)  ลงทุนในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนซึ่งหลักทรัพย์ตาม (2) หรือ (3)  
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
        (ก)  มีคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม 
         (ข)  ใช้สัญญามาตรฐานตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ 
         (ค)  ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
ไม่เกินเก้าสิบวัน 

                                                        
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 48/2559  เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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         (ง)  มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  
ณ วันเร่ิมต้นสัญญาสูงกว่าราคาซื้อหลักทรัพย์ในจ านวนที่สมเหตุสมผล โดยส่วนต่างดังกล่าวต้อง
ค านวณจากอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ (initial margin) ซึ่งก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัย 
ความเสี่ยงของคู่สัญญาและหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้น  
         (จ)  มีการเรียกเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมูลค่า 
ของหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลงต่ ากว่าราคาซื้อ x (1+ อัตราส่วนลด 
ของหลักทรัพย์ที่ซื้อ)  
         (ฉ)  ไม่มีการน าหลักทรัพย์ที่ได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา 
ขายคืนนั้น 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องระบุอย่างชัดเจน 
ในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่าเป็นการด าเนินการโดยตัวแทนซื้อขายสัญญาเพื่อประโยชน์ 
ของลูกค้า  
  ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีการฝากเงินหรือลงทุนในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  
(1) หรือ (4) แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือจนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในข้อ 7/2 ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในโอกาสแรกที่ท าได้ โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าว 
  ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาน าเงินจ านวนที่แยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
ไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วมของตัวแทนซื้อขายสัญญา ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากลูกค้าก่อนด าเนินการ 
  ค าว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ“บริษัทร่วม” ตามวรรคสี่ ให้อนุโลม 
ตามบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  ข้อ 7/12   ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาค านวณมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตัวแทน
ซื้อขายสัญญาน าเงินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 7 อย่างน้อยทุกวันท าการ โดยให้ใช้ราคาที่
สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดในปัจจุบันของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภท 
                                                        
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 14/2555  เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ข้อ 7/23   ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะลงทุนตามข้อ 7  
วรรคหนึ่ง (4) ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (issue rating) อยู่ในอันดับแรกส าหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะสั้น หรืออยู่ในสามอันดับแรกส าหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว  

ในกรณีที่ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินตามวรรคหนึ่งไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
หรือในกรณีการฝากเงินหรือลงทุนในบัตรเงินฝากตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (1) ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญา 
ใช้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือผู้รับฝากเงิน (issuer rating) แล้วแต่กรณี โดยต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือผู้รับฝากเงินตามวรรคสอง เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ให้อันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคสองหมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน  
(support credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจ าเป็นด้วย 

ข้อ 7/33   ในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ 7/2  
ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1)  ต้องพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลโดยยึดหลักความรับผิดชอบและความระมัดระวัง 
(fiduciary duties) และไม่เลือกใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จะส่งผลให้ทรัพย์สินของลูกค้า 
มีสภาพคล่องต่ าและมีความเสี่ยงสูง (cherry picking) 

(2)  ต้องใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังล่าสุดที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือส าหรับตราสารที่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย และเกี่ยวกับการลงทุน 
ของกองทุน  รวมทั้งต้องใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่สอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนด้วย 
           (3)  ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) ของผู้รับฝากเงิน ผู้ออกบัตรเงินฝาก  
ผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงิน หรือผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้อันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วย 

(4)  ต้องพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอันดับความน่าเชื่อถือที่เลือกใช้อย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะในกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายอ่ืนมีการปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือ  
  ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดท าและจัดเก็บค าอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้อันดับ 
ความน่าเชื่อถือเพื่อให้ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

                                                        
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 48/2559  เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 48/2559  เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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  ข้อ 8   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องตรวจสอบและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศนี้
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาก าหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

  ข้อ 9   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาใดฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาก าหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา  
ส านักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวแก้ไข กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ 

  ข้อ 10   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 68/2547  เร่ือง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะ
ได้มีประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 11   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 68/2547  เร่ือง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึง
การอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 12   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
      ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


