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สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 700 บุคคลทีเกีย วข้ องในระบบการซือขาย
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704.02 การเก็บรักษาหมายเลขประจําตัวเจ้าหน้าทีรับอนุญาต ชือผูใ้ ช้และ
รหัสผ่าน (user name and password)……………………………………
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709 คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง............................................................
710 หน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่ อง ..................................................................
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บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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หน้ า
700-1
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700-2
700-2
700-2
700-2
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711

หน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่ องประเภทปฏิบัติงานอย่างต่ อเนือง
(Making a Market on Continuous Basis) ..........................................
711.01 การปฏิบตั ิหน้าทีของผูด้ ูแลสภาพคล่อง .................................................
711.02 การปฏิบตั ิหน้าทีเมือการเสนอซือขายถูกจับคู่ ........................................
712 หน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่ องประเภทปฏิบัติงานเมือ มีการร้ องขอ
(Making a Market in Response to Quote Requests) ............................
712.01 การปฏิบตั ิหน้าทีของผูด้ ูแลสภาพคล่อง ................................
712.02 การเสนอซือและเสนอขายเมือมีการร้องขอ ...........................................
712.03 การปฏิบตั ิหน้าทีเมือการเสนอซือขายถูกจับคู่ ........................................
713 การแก้ไขหรือเปลีย นแปลงสั ญญาซือขายล่ วงหน้ าทีม ีการดูแลสภาพคล่ อง
714 การปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง.....................................................
714.01 การซือขายด้วยระบบการซือขาย ............................................................
714.02 การปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลสภาพคล่องทีเป็ นสมาชิก ................................
714.03 การปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลสภาพคล่องทีเป็ นนิติบุคคลอืนนอกจากสมาชิก.
715 การหยุดการปฏิบัติหน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่องชัวคราว.......................
715.01 การสังหรื ออนุญาตให้หยุดการปฏิบตั ิหน้าทีของผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ชัว คราว..................................................................................................
715.02 การปฏิบตั ิหน้าทีของผูด้ ูแลสภาพคล่องภายหลังหยุดการปฏิบตั ิหน้าที
ชัว คราว..................................................................................................
716 การสิ นสุ ดการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง .....................................................
717 การยกเลิกการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง......................................................
718 การขอยกเลิกการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง .................................................
719 การเปิ ดเผยการลงโทษบุคคลทีเ กีย วข้ องในระบบการซือขาย.................

บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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700-7
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ข้ อบังคับ
หมวด 700 บุคคลทีเกีย วข้ องในระบบการซือขาย
701

บุคคลทีเ กีย วข้ องในระบบการซือขาย

บุคคลที ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจอนุ ญาตให้บนั ทึ กการเสนอซื อขายหรื อการซื อขาย
เข้ามาในระบบการซื อขาย ได้แก่
(1) เจ้าหน้าทีรับอนุญาต
(2) ผูด้ ูแลสภาพคล่อง
(3) บุคคลอืนใดตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด

*702 คุณสมบัติของเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต
บุคคลทีสมาชิกจะขอแต่งตังให้เป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาต ต้องมีและดํารงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) ไม่ อยู่ระหว่างถูกสังพักการปฏิ บตั ิ งาน หรื อไม่ เคยถูกเพิ กถอนใบอนุ ญาตหรื อการขึ น
ทะเบี ยนเป็ นเจ้าหน้าที รับอนุ ญาตภายในรอบระยะเวลา 5 ปี ก่อนการขอแต่งตังเพราะการลงโทษของตลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานทีทาํ หน้าทีกาํ กับดูแลอืนทีเกียวข้อง
(3) เป็ นพนักงานทีปฏิบตั ิหน้าทีเต็มเวลาของสมาชิ กทีขอแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาต
หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ทีถือหุ ้นของสมาชิ กไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหุ น้ ทังหมดของสมาชิ ก และมีสัญญายินยอมให้พนักงานนันมาปฏิ บตั ิ
หน้าทีดงั กล่าวให้แก่สมาชิ ก หรื อเป็ นพนักงานที ปฏิ บตั ิ งานเต็มเวลาของตัวแทนสนับสนุ นการซื อ
ขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Selling Agent) ทีทาํ สัญญาเป็ นตัวแทนสนับสนุนการซื อขายสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ากับสมาชิกทีขอแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาต
(4) มีคุณสมบัติทางการศึกษาหรื อมีประสบการณ์ดงั นี
(ก)
จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ข ึ นไปหรื อเที ยบเท่าจากสถานศึ กษาที หน่ วยงาน
ราชการให้การรับรองหรื อเป็ นพนักงานหรื อเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานในธุ รกิจหลักทรัพย์หรื อธุ รกิจทีเกียวข้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน และ
(ข)
ผ่านการอบรมหรื อการทดสอบตามหลักสู ตรของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
หรื อหลักสูตรอืนทีได้รับความเห็นชอบจากตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(5) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที มีล ัก ษณะต้อ งห้า มของบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ตามที ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
(*ยกเลิ กความในหลักเกณฑ์ 702 โดยวิธีปฏิ บัติบริ ษัท ตลาดสั ญญาซื &อ ขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ลงวันที3 18 เมษายน 2557 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั&งแต่ วนั ที3 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป)

บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

700-1
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703

การขอแต่ งตังเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต

ในการขอแต่งตังบุคคลใดเพือเป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาตให้สมาชิ กเสนอชื อบุคคลซึ งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 702 และยืนคําขอพร้อมรายละเอียดตามแบบที ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
กําหนด

704

การขึนทะเบียนเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต

704.01 การพิจารณาการขึนทะเบียนเจ้ าหน้ าทีรับอนุญาต
เมือตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าได้ตรวจสอบหลักฐานเกี ยวกับคุณสมบัติของบุคคลทีสมาชิ ก
ขอแต่ งตังเป็ นเจ้าหน้าที รับอนุ ญาตและเห็ นว่าบุ คคลดังกล่าวมี คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตลาดสัญญา
ซื อขายล่วงหน้า จะรั บคํา ขอไว้พิ จารณาและจะแจ้งผลการพิ จ ารณาขึ นทะเบี ย นบุ ค คลดังกล่า วเป็ น
เจ้าหน้าที รับอนุ ญาตของสมาชิ กนันและกําหนดหมายเลขประจําตัวเจ้าหน้าที รับอนุญาตสําหรับบุคคล
นัน โดยจะนําส่ งแก่สมาชิกผูเ้ สนอขอแต่งตังภายใน 60 วันทําการนับจากวันทีได้รับเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วน
เมือบุคคลใดได้ข ึ นทะเบียนเป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาตของสมาชิ กใดและได้รับหมายเลขประจําตัว
เจ้าหน้าทีรับอนุญาตตามการเสนอขอแต่งตังของสมาชิ กนันแล้ว ให้ปฏิบตั ิงานการซื อขายด้วยระบบการ
ซื อขายในนามของสมาชิกทีขอแต่งตังนัน
704.02 การเก็บรั กษาหมายเลขประจําตัวเจ้ าหน้ าทีรับอนุญาต ชือผู้ใช้ และรหัสผ่ าน (User name and
Password)
ให้สมาชิ กและเจ้าหน้าที รับอนุ ญาตเก็บรักษาหมายเลขประจําตัวเจ้าหน้าทีรับอนุญาต ชื อผูใ้ ช้
และรหัสผ่าน (User name and Password) ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ากําหนด
704.03 ค่ าธรรมเนียมทีเกีย วข้ องกับเจ้ าหน้ าทีรับอนุญาต
ให้ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับเจ้าหน้าที รับอนุ ญาตเป็ นไปตามที ตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ากําหนด

705

หน้ าทีข องเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต

เจ้าหน้าทีรับอนุญาต มีหน้าทีดงั ต่อไปนี
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ข้อกําหนด หนังสื อเวียน และคําสัง
ของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยมีหน้าที เช่ นเดี ยวกับที สมาชิ กมีหน้าที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ในเรื องนัน แต่
เฉพาะทีอยูใ่ นวิสยั ทีเจ้าหน้าทีรับอนุญาตพึงกระทําได้

บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

700-2
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(2) ให้ค วามร่ วมมื อแก่ ตลาดสัญญาซื อขายล่ วงหน้า ในการป้ องกันการกระทํา ที ฝ่ าฝื น
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า และข้อกําหนด หนังสื อเวียน และคําสังของตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า
(3) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือบุคคลอืนกระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (1)
(4) ไม่ ปฏิ บัติ การใด ๆ ให้เ ป็ นที เ สื อมเสี ย หรื ออาจเสื อมเสี ย หรื อเห็ นได้ว่า จะเป็ นทาง
นําไปสู่ความเสื อมเสี ยแก่ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(5) ไม่ส่งคําสังซื อหรื อคําสังขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีลกั ษณะไม่เหมาะสมตามที
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด หรื อส่ งคําสังซื อหรื อคําสังขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีรู้หรื อควรรู ้
หรื อมีเหตุอนั เชือได้วา่ รู ้วา่ อาจเข้าข่ายเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ข้อกําหนด
หนังสื อเวียน และคําสัง ของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(6) ไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าหรื อข้อมูลการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าหรื อข้อมูลใดทีได้
จากการปฏิบตั ิหน้าทีของตนในการแสวงหาประโยชน์เพือตนเองและ/หรื อบุคคลอืน
(7) ไม่ส่งคําสัง ซื อหรื อคําสัง ขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพือตนเองและ/หรื อบุคคลอืนโดย
ใช้บญั ชีซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าของลูกค้า
*(8) ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรื อแนะนําการลงทุนแก่ผลู ้ งทุนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบให้
ปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าวจากสํานักงานก.ล.ต.ในกรณี ทีสาํ นักงาน ก.ล.ต.กําหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรของ
สมาชิกต้องขอความเห็นชอบในการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว
(*เพิ3 ม เติ มหลั กเกณฑ์ 705 ข้ อ (8) โดยข้ อ บั งคั บ ของตลาดสั ญ ญาซื & อ ขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํา กั ด
(มหาชน) ลงวันที3 18 เมษายน 2557 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั&งแต่ วนั ที3 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป)

*706 การเพิกถอนการขึนทะเบียนเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต
(1) เจ้าหน้าที รับอนุ ญาตอาจถูกพักการปฏิ บตั ิ หน้าที เจ้าหน้าที รับอนุ ญาตได้ หากตลาด
หลักทรั พย์สังพักการปฏิ บตั ิ หน้าที เจ้าหน้าที รับอนุ ญาต หรื อสํานักงานก.ล.ต.สังพักการปฏิ บตั ิ หน้า ที
แนะนํา การลงทุ น ทั ง นี ตลาดสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้า อาจสั ง พัก การปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที  ด งั กล่า วเท่ า
ระยะเวลาที ตลาดหลักทรั พย์หรื อสํานักงานก.ล.ต.สังพักการปฏิ บตั ิ หน้าที ดงั กล่าว แล้วแต่ กรณี
(2)
เจ้า หน้า ที รั บ อนุ ญาตอาจถูกเพิ ก ถอนการขึ นทะเบี ย นเจ้า หน้า ที รั บอนุ ญ าตได้ต าม
เหตุ ดงั ต่ อไปนี
(ก)
หากในภายหลังพบว่า เจ้า หน้า ที รั บอนุ ญาตไม่สามารถดํารงคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าทีรับอนุญาตข้อใดข้อหนึงหรื อขาดหรื อบกพร่ องในคุ ณ สมบัติ ข องเจ้า หน้า ที รั บอนุ ญาตข้อใด
ข้อหนึงตามหลักเกณฑ์ 702 หรื อตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
เมือตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า มีการเพิกถอนการขึ นทะเบี ยนเจ้าหน้า ที
รับอนุ ญาตด้วยเหตุต ามวรรคหนึ ง ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้เ จ้า หน้า ที รับ
อนุ ญาตและสมาชิ กผูเ้ สนอขอแต่งตังทราบและประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว กัน
บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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(ข)

กรณี สมาชิกประสงค์เพิกถอนการขึนทะเบียนเจ้าหน้าทีรับอนุญาต
ให้ส มาชิ กยืน คํา ขอเพิ กถอนการขึนทะเบี ยนเจ้าหน้าทีรับอนุ ญาตต่ อตลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามแบบที ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
(ค)
เจ้าหน้าที รับอนุ ญาตพ้นจากการเป็ นพนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของสมาชิ ก
หรื อพ้นจากการเป็ นพนักงานของนิ ติบุคคลทีทาํ สัญญาเป็ นตัวแทนสนับสนุนการซื อขายสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า (Selling Agent) กับสมาชิ กทีขอแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุ ญาต หรื อสัญญาการเป็ นตัวแทน
สนับสนุนการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Selling Agent) ของนิ ติบุคคลทีเจ้าหน้าทีรับอนุญาตเป็ น
พนักงานกับสมาชิกผูข้ อแต่งตังให้เป็ นเจ้าหน้าทีรับอนุญาตสิ นสุ ดลง
เมือปรากฏเหตุตามวรรคหนึง ให้สมาชิกแจ้งให้ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าทราบทันทีและยืน
คํา ขอเพิ กถอนเจ้า หน้า ที รั บอนุ ญาตต่ อตลาดสัญญาซื อขายล่ วงหน้า ตามแบบที ต ลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ากําหนด
(*ยกเลิ กความในหลักเกณฑ์ 706 โดยวิธีปฏิ บัติบริ ษัท ตลาดสั ญญาซื &อขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ลงวันที3 18 เมษายน 2557 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั&งแต่ วนั ที3 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป)

707

การลงโทษเจ้ าหน้ าทีร ับอนุญาต

ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีรับอนุญาตของสมาชิกกระทําหรื อมีส่วนในการกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าทีขอ้ กําหนดของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า บุคคลนันอาจได้รับการลงโทษในลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ตําหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
(4) ปรับเป็ นเงิน
(5) ห้ามปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นการชัว คราว
(6) ห้ามปฏิบตั ิงานใด ๆ ในบริ ษทั สมาชิกภายในระยะเวลาทีกาํ หนด
(7) เพิกถอนการขึนทะเบียน

*708 การสมัครเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง
ให้บุคคลที ประสงค์จะสมัครเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องยืนหนังสื อแจ้งความจํานงต่อตลาดสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนดเป็ นคราว ๆ ไป

*709 คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง
ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องมีและดํารงคุณสมบัติข นั ตําดังต่อไปนี

บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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(1) เป็ นสมาชิกของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรื อลูกค้าทีเป็ นนิ ติบุคคลซึ งสมาชิ กแจ้ง
ความจํา นงให้เ ป็ นผู ้ดู แ ลสภาพคล่ องต่ อตลาดสั ญญาซื อขายล่ วงหน้า หรื อนิ ติ บุ ค คลอื นที มี สั ญญา
รับประกันการชําระราคากับสมาชิกสํานักหักบัญชี
(2) มีประสบการณ์ในการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า หรื อมี
ผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีความรู ้และความสามารถเป็ นทีน่าเชือถือว่าจะปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องได้
(3) มีความพร้ อมของระบบงานที เพี ยงพอหรื อแสดงให้เห็ นได้ว่ามี กระบวนการและมี
ความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง ตลอดจนมีนโยบายการจัดการความเสี ยงทีอาจเกิด
จากการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว
(4) มี ฐานะการเงิ นที มนั คงและไม่มีความเสี ยงที อาจมี ผลกระทบให้ไ ม่สามารถปฏิ บัติ
หน้าทีดูแลสภาพคล่องได้
**ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจกําหนดคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเป็ นผูด้ ูแลสภาพ
คล่องดังต่อไปนีเพิมเติมได้ตามทีเห็นสมควร
(1) ผูด้ ูแ ลสภาพคล่อ งที เ ป็ นลูก ค้า ที เ ป็ นนิ ติ บุค คลซึ ง สมาชิ ก แจ้ง ความจํา นงให้เ ป็ น
ผูด้ ูแ ลสภาพคล่องต่อตลาดสัญญาซื อขายล่ว งหน้า หรื อนิ ติ บุค คลอืนที มีสัญญารับประกันการชําระ
ราคากับสมาชิกสํานักหักบัญชี
(2) ผูด้ ูแลสภาพคล่องในสัญญาซื อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ สทีอา้ งอิงกับอัตราแลกเปลียนเงิน
บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (Baht/USD Futures)
(*ข้ อความของหลักเกณฑ์ 709 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี&แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ตลาดสั ญญา
ซื &อขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงวันที3 20 มกราคม 2552 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับวันที3 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ น
ต้ นไป)
(**ข้ อความของหลักเกณฑ์ 709 วรรคสองเดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี&แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท
ตลาดสั ญญาซื &อขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงวันที3 8 มกราคม 2556 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับตั&งแต่ วันที3 14
มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*710 หน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่อง
710.01 การปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องปฏิบตั ิหน้าทีดงั ต่อไปนี
(1) ทํา การเสนอซื อและเสนอขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที ไ ด้รับมอบหมายจากตลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้า
(2) ต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ข้อกําหนด หนังสื อเวียน และ
คําสัง ของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า

บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
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710.02 ประเภทการดูแลสภาพคล่ อง
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจมอบหมายให้ผูด้ ูแลสภาพคล่องปฏิบตั ิหน้าที ดูแลการซื อขาย
ตามประเภทการดูแลสภาพคล่องประเภทใดประเภทหนึงหรื อสองประเภท ดังนี
(1) การดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง (Continuous Basis)
(2) การดู แลสภาพคล่ องประเภทปฏิ บัติ งานเมื อมี การร้ องขอ (Response to Quote
Requests)
710.03 จํานวนการเสนอซือและเสนอขายขันตํา (Minimum Quantity)
ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องทําการเสนอซื อและเสนอขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าในแต่ละครังอย่าง
น้อยตามจํานวนขันตําทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
710.04 ส่ วนต่ างระหว่ างราคาเสนอซือและเสนอขาย (Maximum Spreads)
ผูด้ ูแ ลสภาพคล่อ งต้อ งทํา การเสนอซื อ และเสนอขายสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้า เพือให้ร าคา
เสนอซื อและเสนอขายทีปรากฏในระบบการซื อขายมีส่วนต่างไม่เกินกว่าทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
กําหนด

*711 หน้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ องประเภทปฏิบัติงานอย่ างต่ อเนือง (Making a
Market on Continuous Basis)
711.01 การปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ผูด้ ูแ ลสภาพคล่อ งต้อ งทํา การเสนอซื อ และเสนอขายสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้า ตามแบบ
ประเภท และเดื อ นที ส่ ง มอบหรื อชําระราคาที ได้รับมอบหมายตลอดช่ วงเวลาที ตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ากําหนด
711.02 การปฏิบัตหิ น้ าทีเมือ การเสนอซือขายถูกจับคู่
ในกรณี ทีการเสนอซื อขายทีผดู ้ ูแลสภาพคล่องบันทึกเข้ามาในระบบการซื อขายถูกจับคู่ท งั หมด
หรื อบางส่ วนและทําให้จาํ นวนสัญญาซื อขายล่วงหน้าทีผดู ้ ูแลสภาพคล่องได้ทาํ การเสนอซื อขายไว้ลดลง
ตํากว่าจํานวนขันตําตามหลักเกณฑ์ 710.03 ให้ผดู ้ ูแลสภาพคล่องทําการเสนอซื อขายเข้ามาในระบบการ
ซื อขายเพือให้มีจาํ นวนเสนอซื อและเสนอขายขันตําและส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื อและเสนอขาย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ 710.03 และ 710.04
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ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลทีเกียวข้องในระบบการซื อขาย

*712 หน้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ องประเภทปฏิบัติงานเมือมีการร้ องขอ (Making a
Market in Response to Quote Requests)
712.01 การปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ อง
ผู ด้ ูแ ลสภาพคล่อ งต้อ งทํา การเสนอซื อ และเสนอขายสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้า ตามแบบ
ประเภท และเดื อนที ส่งมอบหรื อชําระราคาทีได้รับมอบหมายเมือมีการร้องขอจากตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าหรื อสมาชิกตลอดช่วงเวลาทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
712.02 การเสนอซือและเสนอขายเมือ มีการร้ องขอ
ผูด้ ูแ ลสภาพคล่องต้องดํา เนิ นการดังต่อ ไปนี เ มือได้รับ การร้อ งขอให้ทาํ การเสนอซื อและ
เสนอขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Quote Requests) ตามหลักเกณฑ์ 712.01
(1) ทําการเสนอซื อและเสนอขายเข้ามาในระบบการซื อขายภายในระยะเวลาที ต ลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
(2) ทําให้การเสนอซื อและเสนอขายตาม (1) ปรากฏในระบบการซื อขายตามระยะเวลาขัน
ตําทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
712.03 การปฏิบัตหิ น้ าทีเมือ การเสนอซือขายถูกจับคู่
ในกรณี ทีการเสนอซื อและเสนอขายทีผดู ้ ูแลสภาพคล่องได้บนั ทึกเข้ามาในระบบการซื อขายถูก
จับคู่ท งั หมดหรื อบางส่ วน ผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่ต อ้ งทําการเสนอซื อและเสนอขายเพิมเติ มเข้า มาใน
ระบบการซื อขายจนกว่าจะมีการร้องขอจากตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าหรื อสมาชิ กให้ทาํ การเสนอซื อและ
เสนอขายอีก ยกเว้นตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าและผูด้ ูแลสภาพคล่องจะกําหนดเป็ นอย่างอืน

*713 การแก้ไขหรือเปลีย นแปลงสั ญญาซือขายล่วงหน้ าทีม กี ารดูแลสภาพคล่อง
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าและผูด้ ูแลสภาพคล่องอาจแก้ไขหรื อเปลียนแปลงแบบ ประเภท
และเดื อนที ส่ งมอบหรื อ ชํา ระราคาของสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้า ที  ต ลาดสัญ ญาซื อ ขายล่ว งหน้า ได้
มอบหมายให้ผูด้ ูแลสภาพคล่องทําการเสนอซื อและเสนอขายเข้ามาในระบบการซื อขายได้

*714 การปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง
714.01 การซือขายด้ วยระบบการซือขาย
ในการซื อขายด้วยระบบการซื อขายโดยผูด้ ูแลสภาพคล่องให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
714.02 การปฏิบัตงิ านของผู้ดูแลสภาพคล่ องทีเป็ นสมาชิก
ในกรณี ทีผดู ้ ูแลสภาพคล่องเป็ นสมาชิก ผูด้ ูแลสภาพคล่องต้องดําเนินการดังต่อไปนี
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ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลทีเกียวข้องในระบบการซื อขาย

(1) จัดให้มีระบบการดําเนิ นงานในการซื อขายและการดําเนิ นงานในฐานะเป็ นผูด้ ูแ ล
สภาพคล่องแยกต่างหากจากระบบการดําเนิ นงานในการซื อขายและการดําเนิ นงานของสมาชิ กในฐานะ
เป็ นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าให้แก่ลกู ค้า
(2) ดําเนินการขอแต่งตังบุคคลใดเพือเป็ นเจ้าหน้าทีดูแลสภาพคล่องของตน
(3) ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที ดู แลสภาพคล่ องรั บหรื อส่ งคําสั งซื อขายเพื อบัญชี ของลูกค้า และ
สมาชิ กต้องมี ระบบการดําเนิ นงานในการป้ องกันมิ ให้เจ้าหน้าที ดงั กล่าวล่วงรู ้ ถึงข้อมูลหรื อสามารถใช้
ข้อมูลของลูกค้าเพือการใด ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
(4) ต้องจัดให้บญั ชีซื อขายของผูด้ ูแลสภาพคล่องแยกออกจากบัญชีซื อขายอืน ๆ
(5) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้ากําหนด
*714.03

การปฏิบัตงิ านของผู้ดูแลสภาพคล่ องทีเป็ นนิตบิ ุคคลอืน นอกจากสมาชิก
ในกรณี ทีผูด้ ูแลสภาพคล่องเป็ นนิ ติบุคคลอืนนอกจากสมาชิ ก ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจ
กําหนดเงือนไขในการปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลสภาพคล่องดังกล่าวได้ ทังนี เพือให้การซื อขายเป็ นไปอย่างมี
ระเบียบ โปร่ งใสและมีความเป็ นธรรม

(*ข้ อความของหลักเกณฑ์ 714.03 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี&แทน โดยข้ อบังคับบริ ษัท ตลาดสั ญญาซื &อ
ขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลงวันที3 20 มกราคม 2552 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับวันที3 2 กุมภาพันธ์ 2552)

*715 การหยุดการปฏิบัติหน้ าทีข องผู้ดูแลสภาพคล่องชัวคราว
715.01 การสั งหรืออนุญาตให้ หยุดการปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ องชัวคราว
ตลาดสัญญาซื อขายล่ วงหน้าอาจสังหรื ออนุ ญาตให้ผูด้ ู แลสภาพคล่ องหยุดการปฏิ บัติ หน้าที
ชัว คราวได้เมือเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) มีเหตุการณ์ทีอาจกระทบต่อการซื อขายในตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอันไม่สามารถ
ทําให้การซื อขายเป็ นไปอย่างมีระเบียบ โปร่ งใสและมีความเป็ นธรรม
(2) มีเหตุการณ์อืน ๆ ตามทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณี ทีตลาดสัญญาซื อขายล่ วงหน้า สังหรื ออนุ ญาตให้ผูด้ ู แลสภาพคล่ องหยุดการปฏิ บัติ
หน้าที ชวั คราว ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะประกาศให้สมาชิ กทราบทัว กัน โดยผูด้ ูแลสภาพคล่อง
ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าทีในช่วงเวลาทีตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าสังหรื ออนุญาตให้
หยุดการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว
715.02 การปฏิบัตหิ น้ าทีของผู้ดูแลสภาพคล่ องภายหลังหยุดการปฏิบัตหิ น้ าทีชัวคราว
ให้ผูด้ ูแลสภาพคล่องเริ มปฏิ บัติหน้าที ภายหลังหยุดการปฏิ บตั ิ หน้าที ชวั คราวตามหลักเกณฑ์
715.01 เมือตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าได้แจ้งยกเลิกหรื อสิ นสุ ดระยะเวลาทีได้รับอนุญาตให้หยุดการ
ปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าวต่อผูด้ ูแลสภาพคล่อง โดยตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะประกาศการเริ มการปฏิบตั ิ
หน้าทีผดู ้ ูแลสภาพคล่องภายหลังหยุดการปฏิบตั ิหน้าทีชวั คราวให้สมาชิกทราบทัว กัน
บมจ. ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

700-8

24 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า หมวด 700 บุคคลทีเกียวข้องในระบบการซื อขาย

*716 การสิ นสุ ดการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง
การเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องสิ นสุ ดตามเหตุใดเหตุหนึงดังต่อไปนี
(1) เมื อสิ นสุ ด ระยะเวลาการเป็ นผูด้ ู แ ลสภาพคล่ องที ต กลงไว้กับตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า
(2) เมือถูกยกเลิกการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ 717
(3) เมือมีการขอยกเลิกการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ 718
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะประกาศให้สมาชิ กทราบทัว กันเมือการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูด้ ูแล
สภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่องรายใดสิ นสุ ด

*717 การยกเลิกการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจพิจารณายกเลิกการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง เมือตลาดสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้าเห็นว่า
(1) ผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีทีตกลงไว้กบั ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(2) ผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อขายล่วงหน้า ข้อกําหนด
หนังสื อเวียน และคําสัง ของตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า

*718 การขอยกเลิกการเป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง
ผูด้ ูแลสภาพคล่องอาจขอยกเลิกจากการเป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่องได้ตามที ได้ตกลงไว้กบั ตลาด
สัญญาซื อขายล่วงหน้า โดยผูด้ ูแลสภาพคล่องจะต้องยืนหนังสื อแจ้งล่วงหน้า อย่า งน้อย 30 วัน ทังนี
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจกําหนดเงื อนไขให้แก่ ผูด้ ูแลสภาพคล่องปฏิบตั ิก่อนทีจะให้การยกเลิก
มีผลได้

*719 การเปิ ดเผยการลงโทษบุคคลทีเ กีย วข้ องในระบบการซือขาย
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจเปิ ดเผยการลงโทษบุคคลทีเกียวข้องในระบบการซื อขายได้ ใน
กรณี ทีบุคคลดังกล่าวได้รับการลงโทษเนื องจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของตลาดสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า อันมีผ ลกระทบต่อผูล้ งทุนหรื อการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยรวมตามทีตลาดสัญญา
ซื อขายล่วงหน้ากําหนด
ในการเปิ ดเผยการลงโทษตามวรรคหนึ ง ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าอาจพิ จารณาเปิ ดเผยแก่
สมาชิกอืนหรื อบุคคลทีเกียวข้องกับตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าหรื อเปิ ดเผยเป็ นการทัว ไปได้
(*เพิ3มเติมหลักเกณฑ์ 708-719 โดยข้ อบังคับบริ ษัท ตลาดสัญญาซื &อขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ลงวันที3 24 สิ งหาคม 2549 ซึ3 งมีผลใช้ บังคับวันที3 28 สิ งหาคม 2549)

*********************************
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