
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ. 38/2553 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและ 
สาระส าคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

(ฉบับประมวล) 
_________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทธ. 84/2552  เร่ือง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ส านักงาน ก.ล.ต. ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  (1)  “ตัวแทนซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (2)  “ศูนย์ซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า   ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ 
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้หมายความรวมถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น 
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(regulated exchange) 
  (3)  “ส านักหักบัญชีสัญญา”  หมายความว่า   ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (4)  “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งตัวแทนซื้อขาย
สัญญาได้รับมาหรือมีไว้เน่ืองจากการให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่
ลูกค้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา 
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หมวด 1 
ระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

________________ 
ส่วน 1 

ระบบงานในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
_________________ 

  ข้อ 3   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
การให้ค าแนะน าด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  แยกผู้ท าหน้าที่จัดท าบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าและผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาตัวทรัพย์สิน 
ของลูกค้าออกจากกัน 
  (2)  ก าหนดให้การจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกค้าและการแก้ไขรายการในบัญชีทรัพย์สิน
ของลูกค้าทุกคร้ังต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งการในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งต้องมิใช่ผู้ท าหน้าที่จัดท าบัญชี
ทรัพย์สินของลูกค้าและผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาตัวทรัพย์สินของลูกค้า 

  ข้อ 4   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องก าหนดระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้าให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ โดยให้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงถึงขั้นตอนการจัดการและผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
  ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  การรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้า 
  (2)  การบันทึกรายการทรัพย์สินของลูกค้า 
  (3)  การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า 
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ส่วน 2 
ขั้นตอนการด าเนินการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

_________________ 

  ข้อ 5   ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  แจ้งให้ลูกค้าเข้าใจและลงนามรับทราบถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอน
ทรัพย์สินของลูกค้ากับหรือจากตัวแทนซื้อขายสัญญา ตลอดจนวิธีการของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
         ในกรณีที่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า 
  (2)  เปิดเผยให้ลูกค้าทราบว่าในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาประสบปัญหาทางการเงิน  
เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ส่วน 3 
สาระส าคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

_________________ 

  ข้อ 6   สัญญาหรือข้อตกลงในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าต้องมีรายการและ
สาระส าคัญอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
  (2)  อัตราและวิธีการช าระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้าม)ี 
  (3)  ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกผลหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของลูกค้า 

ส่วน 4 
การจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร 

_______________ 

  ข้อ 7   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี โดยการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารดังกล่าวในระยะเวลา
สองปีแรกต้องกระท าในลักษณะที่พร้อมให้ส านักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันที 
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หมวด 2 
การจัดท าบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า 

_______________ 

  ข้อ 8   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดท าบัญชีแสดงทรัพย์สินทุกรายการของลูกค้า 
แต่ละราย โดยแยกเป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
  บัญชีทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (1)  วันที่รับหรือจ่ายทรัพย์สิน 
  (2)  จ านวนและประเภททรัพย์สิน 
  (3)  เหตุที่รับหรือจ่ายทรัพย์สิน 
  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ารายใดเป็นทรัพย์สินของ
บุคคลที่สามซึ่งน ามาวางไว้เพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั้น  
ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องบันทึกชื่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในบัญชีทรัพย์สิน 
ของลูกค้ารายนั้นด้วย 

  ข้อ 9   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องบันทึกรายการในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ 
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เป็นการบันทึกเพื่อแก้ไขรายการ ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท าการที่พบเหตุแห่งการแก้ไขรายการและต้องบันทึกเหตุผล
ประกอบการแก้ไขรายการทุกครั้ง 

  ข้อ 10   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่
ตัวแทนซื้อขายสัญญาเก็บรักษาไว้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง เพื่อสอบทานความถูกต้องกับรายการที่
ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นผู้จัดท า 
  ส าหรับทรัพย์สินของลูกค้าส่วนที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามิได้เก็บรักษาไว้เอง ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาต้องจัดให้มีระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสอบทานความถูกต้องของรายการทรัพย์สิน
ที่ปรากฏในรายงานของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของลูกค้า กับรายการที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สิน
ของลูกค้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นผู้จัดท า 
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หมวด 3 
การจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากทรัพย์สิน 

ของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
_________________ 

ส่วน 1 
จ านวนทรัพย์สินที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 

________________ 

  ข้อ 11   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาจ านวนไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
  (1)  ทรัพย์สินประเภทเงิน  จ านวนเงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแยกไว้ในแต่ละวันต้อง
ไม่น้อยกว่าผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาบันทึกไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
แต่ละราย ณ สิ้นวันท าการก่อน หรือ ณ สิ้นวันท าการปัจจุบัน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญา 
เลือกใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นวันท าการปัจจุบันเป็นฐานในการค านวณแล้ว ตัวแทน 
ซื้อขายสัญญาจะต้องใช้ผลรวมของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นวันท าการปัจจุบันเป็นฐานในการค านวณ
ตลอดไป  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สามารถใช้ผลรวมของยอดเงิน
คงเหลือสุทธิ ณ สิ้นวันท าการปัจจุบันเป็นฐานในการค านวณต่อไป ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาใช้ผลรวม 
ของยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นวันท าการก่อนเป็นฐานในการค านวณในระหว่างที่มีเหตุจ าเป็นได้ 
 ทั้งนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแจ้งเหตุจ าเป็นดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันที 
  (2)  ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ จ านวนทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ที่ตัวแทน 
ซื้อขายสัญญาต้องแยกไว้ในแต่ละวันต้องไม่น้อยกว่าผลรวมของรายการหลักทรัพย์ที่ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาบันทึกไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย ณ สิ้นวันท าการนั้น 
  (3)  ทรัพย์สินประเภทอื่น จ านวนทรัพย์สินประเภทอ่ืนที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้อง
แยกไว้ในแต่ละวันต้องไม่น้อยกว่าผลรวมของรายการทรัพย์สินประเภทอื่นที่ตัวแทนซื้อขายสัญญา
บันทึกไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย ณ สิ้นวันท าการนั้น 

  ข้อ 12   ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจหักเงินดังต่อไปนี้ออกจากจ านวนทรัพย์สินที่ต้อง
แยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 11(1) ได้ 
  (1)  เงินที่ลูกค้าน ามาช าระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองจากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจ านวนที่ลูกค้าต้องช าระ และตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ส่งเงินส่วนเกิน
ดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงินนั้น 
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  (2)  เงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับแทนลูกค้าหรือในนามของลูกค้าอันเนื่องมาจาก
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่
ลูกค้าภายในวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับเงินนั้น 
  (3)  เงินที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับไว้แทนลูกค้าหรือในนามของลูกค้า เนื่องจากเป็น
เงินปันผลหรือดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ และตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ส่งเงิน
ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับเงินนั้น 
  ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเก็บรักษาเงินตาม (1) – (3) ไว้
เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมของลูกค้าในอนาคต ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องน าเงินจ านวนดังกล่าว 
มารวมในยอดเงินของวันท าการที่ได้รับทราบความประสงค์ของลูกค้า เพื่อการค านวณจ านวนทรัพย์สินที่
ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 11(1) ต่อไป 

ส่วน 2 
วิธีการแยกทรัพย์สินของลูกค้า 

_________________ 
  ข้อ 13   ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า 
เป็นการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 11 แล้ว 
  (1)  กรณีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นเงิน 
 (ก)2  แยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (ข)  แยกโดยการน าไปวางไว้กับส านักหักบัญชีสัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ส านักหักบัญชีสัญญาก าหนด 
 (ค)  แยกโดยการจัดเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งต้องกระท าในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะ
ได้ว่าเงินจ านวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย 
  (2)  กรณีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักทรัพย์ 
 (ก)  แยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าการฝากหลักทรัพย์จ านวนดังกล่าวเป็นการด าเนินการโดยตัวแทนซื้อขาย
สัญญาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

                                                        
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 52/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและ
สาระส าคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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 (ข)  แยกโดยการน าไปวางไว้กับส านักหักบัญชีสัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ส านักหักบัญชีสัญญาก าหนด 
 (ค)  แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งต้องกระท าในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะ 
ได้ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย 
  (3)  กรณีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นทรัพย์สินอ่ืน ให้แยกในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะ 
ได้ว่าทรัพย์สินอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย 
  ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าตามวรรคหนึ่งเป็นทรัพย์สินเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในต่างประเทศ ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องแยกทรัพย์สินดังกล่าวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะ 
ได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย หรือระบุอย่างชัดเจนว่าการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการด าเนินการโดยตัวแทนซื้อขายสัญญาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

ส่วน 3 
การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า 

________________ 

  ข้อ 14   ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นผู้เก็บรักษาตัวทรัพย์สินของลูกค้าไว้เอง 
ไม่ว่าการจัดเก็บจะกระท าในสถานที่ของตัวแทนซื้อขายสัญญาเองหรือใช้สถานที่ของบุคคลอ่ืน สถานที่
นั้นต้องมีความมั่นคงและปลอดภัย และในกรณีที่เป็นการใช้สถานที่ของบุคคลอ่ืน ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ต้องแจ้งให้บุคคลอ่ืนนั้นทราบอย่างชัดเจนด้วยว่าทรัพย์สินที่น ามาเก็บเป็นทรัพย์สินของลูกค้า 

หมวด 4 
การรายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

_________________ 

  ข้อ 151   ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดท ารายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าของลูกค้า ณ วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้า ภายในวันท าการที่ห้าของเดือนถัดไป  
เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มอบให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นผู้ดูแลรักษา หรือเป็นกรณีตามวรรคสอง 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าลูกค้ารายใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือ
เปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  

                                                        
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 33/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและสาระส าคัญ
ของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า  
ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนที่ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีส าหรับลูกค้ารายนั้นให้แก่ลูกค้า 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในวันท าการที่ห้าของเดือนถัดไป  เว้นแต่ลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่มี
ทรัพย์สินเหลืออยู่ในการดูแลของตัวแทนซื้อขายสัญญาและบัญชีของลูกค้ามีสถานะถูกระงับบัญชี
ไม่ให้ท าธุรกรรมตามระเบียบปฏิบัติของตัวแทนซื้อขายสัญญา 
  เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้า มิให้ถือว่าการจ่ายดอกเบี้ยเป็นธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพย์สินหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดท าและจัดส่ง 
รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ได้รับการร้องขอ 
โดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 16   รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อ 15 
ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ประเภททรัพย์สินของลูกค้า 
  (2)  มูลค่าหรือจ านวนทรัพย์สินแต่ละประเภทและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง
ยกมาจากรายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในรอบระยะเวลาก่อนหน้า 
  (3)  รายการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดจนมูลค่าหรือจ านวนทรัพย์สินหรือ
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
  (4)  ยอดสุทธิของทรัพย์สินแต่ละประเภทและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  (5)  มูลค่าหรือจ านวนคงเหลือสุทธิของทรัพย์สินแต่ละประเภทและฐานะสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

______________ 

  ข้อ 17   ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 3/2549  เร่ือง หลักเกณฑ์ 
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและสาระส าคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคบัได้ต่อไป
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เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 18   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 3/2549  เร่ือง หลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
และสาระส าคัญของสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  ให้การอ้างอิง 
ดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

หมวด 6 
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ 

___________________ 

  ข้อ 19   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553    
 
 
 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


