
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ สธ. 3/2553 

   เร่ือง  การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ฉบับประมวล) 

 

 

           

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 ขอ 15 และขอ 26 แหงประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  

ที่ ทธ. 80/2552  เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาต

เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.ล.ต.  

ออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 

 

 ขอ 1 ในประกาศน้ี 

 (1) “ตัวแทนซื้อขายสัญญา”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (2) “ศูนยซื้อขายสัญญา”  หมายความวา   ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไดรับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (3) “หลักประกันเร่ิมตน” (initial margin)  หมายความวา   จํานวนทรัพยสินขั้นตํ่าที่ลูกคาตอง

วางเปนประกันในการซือ้ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเมื่อมีการสรางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาขึ้นใหม 

 (4) “หลักประกันรักษาสภาพ” (maintenance margin)  หมายความวา   จํานวนทรัพยสินขั้นตํ่า 

ที่ลูกคาตองดํารงไวตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนประกันในการซื้อขายสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา 

 (5)1 “เวลาปดทําการซื้อขายภาคปกติ”  หมายความวา   เวลาปดทําการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาภาคบายของศนูยซื้อขายสัญญา (afternoon session) 

 

 ขอ 2 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดใหมีหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาดังตอไปน้ี 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2554 เร่ือง การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13/06/2554 



 (1) หลักฐานเกี่ยวกับการรับสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา โดยอยางนอย 

ตองจัดใหมีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการใหแกลูกคานับต้ังแตเวลาที่ไดรับคําสั่งดังกลาว

จนถึงเวลาที่ทํารายการเสร็จสิ้น 

 (2) หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา (confirmation statement) 

 (3) หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเรียกใหลูกคา

นําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มเติม 

 (4) บัญชีแสดงรายการซือ้ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาแตละราย 

 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองสงหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและ

หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง ใหแกลูกคาตามวิธีการที่ไดตกลงไวกับ

ลูกคาภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการซื้อขายหรือวันที่มีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

 2 เพื่อประโยชนในการสงหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคสอง  

ใหถือวาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทีเ่กิดขึ้นหลังเวลาปดทําการซื้อขายภาคปกติ เปนการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกิดขึ้นในวันทําการถัดจากวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาไดทําการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนาน้ันใหแกลูกคา 

 

 ขอ 3 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองแสดงรายละเอียดอยางนอยตามรายการดังตอไปน้ีในหลักฐาน

ยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

 (1) ชื่อลูกคาหรือหมายเลขบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

 (2) วันที่เกิดรายการซื้อขาย 

 (3) รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนา เชน ประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(contract type) ชนิดของสินคาหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนที่สงมอบหรือชําระราคา 

(settlement month) เปนตน หรือชื่อยอของสัญญาซื้อขายลวงหนา (symbol) ที่ศูนยซื้อขายสัญญากําหนด 

 (4) จํานวนและราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (5) ประเภทของการทาํรายการซื้อขาย เชน เปนการสรางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาขึ้นใหม 

เปนการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอยู เปนตน 

 (6) อัตราคาธรรมเนียมในการทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

 ขอ 4 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองแสดงรายละเอียดอยางนอยตามรายการที่กาํหนดไวในขอ 3(1) 

และ (3) ตลอดจนรายการดังตอไปน้ีในหลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม 

                                                        
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2554 เร่ือง การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13/06/2554 



 (1) มูลคาหลักประกันเร่ิมตนและมูลคาหลักประกันรักษาสภาพ  ทั้งน้ี ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขาย

สัญญาเรียกเก็บมูลคาหลักประกันเร่ิมตนหรือมูลคาหลักประกันรักษาสภาพสําหรับการมีฐานะสัญญา

ซื้อขายลวงหนาใด ๆ แตกตางกัน ใหระบุมูลคาหลักประกันเร่ิมตนหรือมูลคาหลักประกันรักษาสภาพ

สําหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ัน ๆ เปนรายสัญญาดวย 

 (2)3 ราคาตลาด (market price) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ เวลาปดทําการซื้อขายภาคปกติ 

 (3) ผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและมูลคาหลักประกันคงเหลือภาย

หลังจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (4) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเรียกใหลูกคานํามาวางเปน

หลักประกันเพิ่มเติม 

 

 ขอ 5 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองแสดงรายละเอียดอยางนอยตามรายการที่กาํหนดไวในขอ 3 

และขอ 4 ตลอดจนรายการดังตอไปน้ีในบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 

แตละราย 

 (1) ประเภทของลูกคา โดยใหระบุวาเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายยอย และในกรณี 

ที่ลูกคาเปนผูดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ 

(omnibus account) ใหระบุกรณีดังกลาวไวดวย 

 (2) ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุดที่ลูกคาอาจมีได ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

 (3) ฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาที่คงคางอยู (open interest) 

 (4) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่ลกูคานํามาวางเปนหลักประกัน หรือเพื่อชําระราคา 

และสงมอบตามสัญญาซื้อขายลวงหนาเมื่อสัญญาครบกําหนด 

 (5) ผลกําไรจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและมูลคาหลักประกันคงเหลือ 

ภายหลังจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (6) จํานวนและประเภทของทรัพยสินที่เกินกวามูลคาหลักประกันรักษาสภาพ 

 

 ขอ 6 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดทําหลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ของลูกคา หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม และบัญชีแสดงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาของลูกคาแตละราย ไวเปนลายลักษณอักษรโดยตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ทั้งน้ี ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจจัดทําขอมูลดังกลาวในรูปขอมูลเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 17/2554 เร่ือง การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13/06/2554 



 ขอ 7 ตัวแทนซื้อขายสัญญาตองจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (1) บันทึกการใหคําแนะนําแกลูกคาและการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซือ้ขายลวงหนาจากลูกคา 

ใหเก็บไวอยางนอยเปนระยะเวลาสามเดือนนับแตวันที่ใหคําแนะนําหรือวันที่ไดรับคําสั่งซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี  ทั้งน้ี หากมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหคําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาจากลูกคาและการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ดังกลาว ใหตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บบันทึกการใหคําแนะนําและการรับคําสั่งซื้อขายไวตอไปจนกวา

การดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนจะแลวเสร็จ 

  ในกรณีที่การใหคําแนะนําหรือการรับคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรค

หน่ึงไดกระทําทางโทรศัพทหรือทางอิเล็กทรอนิกส  ใหตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเทปบันทึกเสียง

หรือสิ่งบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวดวย 

 (2) บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารายการใหแกลูกคา หลักฐานยืนยันการซื้อขายสัญญา 

ซื้อขายลวงหนาของลูกคา หลักฐานยืนยันการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม บัญชีแสดงรายการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาแตละราย และรายงานหรือบทความการวิเคราะหคุณคาหรือความ

เหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สินคา หรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ตลอดจนหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา ใหเก็บไวอยางนอย 

เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่เกิดรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา วันที่มีการเรียกหลักประกัน

เพิ่มเติม หรือวันที่เผยแพรรายงานหรือบทความการวิเคราะหดังกลาวใหแกลูกคา แลวแตกรณี โดยการ

จัดเก็บขอมูลดังกลาวในระยะเวลาสองปแรกตองกระทําในลักษณะที่พรอมใหสํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดู

หรือตรวจสอบไดในทันที 

  ในการจัดใหมีการใหคําแนะนําของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศ

ใหตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา ไมวาจะเปนบทวิเคราะหหรือเอกสาร

ประกอบการใหคําแนะนําอ่ืนใดไวอยางนอยเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีการใหคําแนะนําดังกลาว

ในประเทศไทย 

 

 ขอ 8 ใหบรรดาประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 2/2549  เร่ือง การจัดทําและ

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ซึ่งใช

บังคับอยูในวันกอนวันทีป่ระกาศน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนด

แหงประกาศน้ี จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ทีอ่อกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศน้ี

ใชบังคับ 

 



 ขอ 9 ในกรณีที่ประกาศฉบับอ่ืนใดอางอิงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ที่ สธ. 2/2549  เร่ือง การจัดทําและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถงึการอางอิงประกาศ 

ฉบับน้ี 

 

 ขอ 10 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553  เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553 

      

 

 

 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 

เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

 

หมายเหตุ: 

          ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 3/2553 เร่ือง การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่ 01/02/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 

          ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2554 เร่ือง การจัดทําและการจัดเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13/06/2554 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อ 

 


