
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทธ. 23/2553 

   เร่ือง  หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ประมวล) 

 

 

           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 

2546  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 

 

  ขอ 1 ในประกาศน้ี 

  “ผูคาสัญญา”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา

ประเภทผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  “ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา   ผูลงทุนสถาบนัตามมาตรา 3 และประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เปนผูลงทุน

สถาบันเพิ่มเติม 

 

หมวด 1 

การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

  ขอ 2 ในการประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ผูคาสัญญาตองมีการจัดโครงสราง

องคกร ระบบงาน และการควบคุมการปฏบิัติงาน ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหมั่นใจไดวาจะมีการประกอบกิจการดวยความซื่อสัตยสุจริต

โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม รวมทั้งเพื่อดํารง

ไวซึ่งความมั่นคงของตลาดทุนและระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยรวม 

 



2 

 

  ขอ 3 ในการจัดโครงสรางองคกร ระบบงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามขอ 2 

ผูคาสัญญาตองมีการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการลวงรูขอมลูภายในระหวางหนวยงาน

และบุคลากร การบริหารความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ การจัดการดานการปฏิบัติการ การกํากับดูแล

การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน อยางมีประสิทธิภาพ 

 

  ขอ 4 ใหผูคาสัญญาจัดใหมีระบบการบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่ทําใหมั่นใจไดวาขอมูล

ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนามีความถกูตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

รวมทั้งสามารถนําไปใชงานและตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบการ

รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแกการปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของไดลวงรูหรือ

แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว 

  ใหผูคาสัญญาจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกบัการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ตามวรรคหน่ึงไวอยางนอยเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีการบันทึกขอมูลน้ันไวในระบบ โดยการ

จัดเก็บขอมูลดังกลาวในระยะเวลาสองปแรกตองกระทําในลักษณะที่พรอมใหสํานักงาน ก.ล.ต. 

 เรียกดูหรือตรวจสอบขอมูลน้ันไดโดยเร็ว 

 

  ขอ 5 ผูคาสัญญามีหนาที่ตรวจสอบ ดูแล และรับผิดชอบใหพนักงานและผูปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนาและหลักเกณฑที่ออกตามกฎหมายดังกลาว รวมทั้ง

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผูคาสัญญากําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศน้ี 

 

หมวด 2 

ข้อจํากดัในการประกอบธุรกิจ 

 

  ขอ 61 ในการใหบริการเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหผูคาสัญญาเขาเปนคูสัญญา

ในการซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนาเฉพาะกับลูกคาดังตอไปน้ี 

  (1) ผูลงทุนสถาบัน 

  (2) นิติบุคคลอ่ืนที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน หรือภาระผูกพันที่นิติ

บุคคลดังกลาวมีอยูหรือจะมีในอนาคตอันใกลอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย 

 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 
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หมวด 3 

มาตรฐานในการประกอบธุรกจิ 

 

  ขอ 7 ขอกําหนดในหมวดน้ีเปนการกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการปฏิบัติงานของผูคา

สัญญา เพื่อใหผูคาสัญญาปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด

ของลูกคา 

 

  ขอ 8 หามมิใหผูคาสัญญาแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงอันควร

บอกใหแจง อันเปนการหลอกลวงลูกคาหรืออาจทําใหลูกคาสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา สินคา หรือตัวแปร 

 

  ขอ 92 ในการทําธุรกรรมกับลูกคา ผูคาสัญญาตองมีกระบวนการในการรูจักลูกคา 

และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเพียงพอ และมั่นใจวาไดเขาเปนคูสัญญาเฉพาะ

กับลูกคาตามที่กําหนดในขอ 6 รวมทั้งตองมรีะบบในการจัดเกบ็ ตรวจสอบ และทบทวนขอมูลเกี่ยวกับ

ลูกคาเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน ตลอดชวงระยะเวลาที่

ลูกคามีการทําธุรกรรมกับผูคาสัญญา 

 

  ขอ 103 ใหผูคาสัญญาจัดใหมีขอตกลงกับลูกคาเปนลายลักษณอักษรในเวลาที่ตกลง

ใหบริการแกลูกคา ที่จะใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อลกูคารองขอใหมีการระงับขอพิพาท 

ทางแพงที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยอนุญาโตตุลาการของ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

  4 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับกรณีที่ลูกคาเปนผูลงทุนสถาบัน” 

 

  ขอ 11 ในกรณีที่ผูคาสัญญามอบหมายงานใหผูอ่ืนทําหนาที่ในการติดตอ ชักชวนหรือ

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแกลูกคา หรือวิเคราะหคุณคาหรือความ

เหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สินคาหรือตัวแปรที่กําหนดในสัญญาซื้อขายลวงหนา

                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 

3ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 

4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 
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และทําการเผยแพรขอมูลการวิเคราะหดังกลาวใหแกลูกคา ใหผูคาสัญญาแจงชื่อและขอมูลของบุคคล

ดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันทีม่ีการมอบหมาย 

 

  ขอ 125 ภายใตบังคับขอ 12/1 ผูคาสัญญาตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการเสนอ

สัญญาซื้อขายลวงหนาตอลูกคา โดยอยางนอยตองมีการจัดกลุมลูกคาและประเภทของสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาตามระดับความเสี่ยง และตองพิจารณาวัตถุประสงคในการลงทุนและกําหนดปริมาณการซื้อ

ขายสญัญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาแตละรายอยางเหมาะสมดวย” 

 

  ขอ 12/167 ในการใหบริการเปนผูคาสัญญากับลูกคาทีเ่ปนนิติบุคคลตามขอ 6(2) ใหผูคา

สัญญาเขาเปนคูสัญญากับลูกคาไดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะเปนสัญญาซื้อขายลวงหนา

เพื่อการปองกันความเสี่ยงของลูกคา โดยตองมีความเสี่ยง (risk profile) ในทางตรงกันขามกับความเสี่ยง

ของลูกคาที่มีอยูในขณะทําสัญญา หรือเปนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สามารถลดหรือจํากดัความเสีย่งของ

ลูกคาที่มีอยูในขณะทําสัญญาอยางมีนัยสําคัญและตองไมกอใหเกิดความเสี่ยงอ่ืนเพิ่มเติมยกเวนความ

เสี่ยงที่เกิดจากคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ันเอง 

  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ผูคาสัญญาตองตรวจสอบจนมั่นใจวาผูบริหารสูงสุด

หรือผูไดรับมอบอํานาจของลูกคาไดใหความเห็นชอบในการเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับผูคาสัญญา

กอนเขาทําสัญญาแลว 

 

  ขอ 138 ผูคาสัญญาตองจัดใหมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาลูกคาทราบและเขาใจ

ขอมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยอยางนอยตองจัดทําเอกสาร

เปดเผยขอมูลและความเสี่ยงดังตอไปน้ี 

  (1) ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความนาเชื่อถือ และการประกอบธุรกิจของผูคาสัญญา 

  (2) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ โครงสราง สินคาหรือตัวแปร และเงื่อนไข 

ของสัญญาซื้อขายลวงหนา 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 

6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 06/09/2554 

7ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2556 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
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8ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
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  (3) ประโยชนหรือผลตอบแทนที่ลูกคาจะไดรับจากการทําสัญญาซือ้ขายลวงหนา กาํไร

หรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดวิธีการคํานวณกําไร ขาดทุน ประโยชนหรือผลตอบแทน

ดังกลาว 

  (4) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิด 

ความเสี่ยง และขอบเขตความเสียหายในสถานการณที่เปนผลลบกับลูกคามากที่สุด 

  (5) ชองทางในการดําเนินการเมื่อเกิดขอพิพาทระหวางลูกคาและผูคาสัญญาเกี่ยวกับ

การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  9 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับลูกคาดังตอไปน้ี 

  (1) ผูประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมาย

ตางประเทศ 

  (2) ลูกคาอ่ืนที่มิใชกรณีตาม (1) ซึ่งแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรตอผูคาสัญญาวา

ไมประสงคที่จะรับทราบขอมูลน้ัน 

 

หมวด 4 

อาํนาจส่ังการและผลของการฝ่าฝืนประกาศ 

 

  ขอ 14 ในกรณีที่ปรากฏตอสํานักงาน ก.ล.ต. วาผูคาสัญญารายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามประกาศน้ีหรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผูคาสัญญากําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศน้ี 

หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการเปนผูคาสัญญา สํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งใหบุคคลดังกลาวแกไข 

กระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ เพือ่ใหเปนไปตามประกาศน้ีได 

 

  ขอ 15 การฝาฝนประกาศน้ีจะเปนผลใหผูคาสัญญาไดรับการพิจารณาลงโทษ 

ทางปกครองตามมาตรา 111 ประกอบกับมาตรา 114 
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หมวด 5 

วนัมีผลใช้บังคับของประกาศ 

 

  ขอ 16 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  เปนตนไป 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

 

 

      

 

 

 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 

เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

 

หมายเหตุ: 

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2553 เร่ืองหลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ลงวันที่01/06/2553 ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๕ ง 

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2554 เร่ืองหลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 2) ลงวันที0่6/09/2554 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง 

          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2556 เร่ือง หลักเกณฑการประกอบธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาสําหรับผูไดรับใบอนุญาตเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 

04/01/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 

 


