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201 ค านิยาม 
“สินคา้” หมายความวา่ หลกัทรัพย ์ทองค า น ้ามนัดิบ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีใชอ้า้งอิงในสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
“ตวัแปร” หมายความว่า อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันีทางการเงิน ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์

หรือตวัแปรอ่ืนใดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
“สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้” หมายความวา่ สญัญาท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะตาม

พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 ตลอดจนท่ีมีการแกไ้ขเป็นคราว ๆ ไป และเป็นสัญญาท่ี
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดข้ึนและจดัใหมี้การซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส”  หมายความว่า  สัญญาท่ีก าหนดใหคู้่สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งมอบ
สินคา้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเป็นผูช้  าระราคา ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต เป็นจ านวนและราคา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา หรือสัญญาท่ีก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไดร้ับช าระเงินหรือตอ้งช าระเงิน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เท่ากบัจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากบัราคาหรือมลูค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หน่ึงหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

*“สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่” หรือ “ออปชัน่” (Options) หมายความวา่ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ท่ีก าหนดให้สิทธิแก่ผูซ้ื้อออปชั่นท่ีจะเรียกให้ผูข้ายออปชั่นปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนด โดยแบ่งเป็น
คอลออปชัน่ (Call Options ) และพุทออปชัน่ (Put Options) 

*“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัหุ้นสามญั” (Single Stock Futures) หมายความว่า 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นหุน้สามญัใดหุน้สามญัหน่ึงท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับหุ้นสามัญ” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

*“สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย” (Interest Rate Futures) หมายความวา่ 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นอตัราดอกเบ้ียหรือตราสารหน้ี” 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้” โดยข้อบังคับบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 24 กันยายน 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 

*“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัยางแผ่นรมควนัชั้น 3”  หมายความว่า สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นยางแผน่รมควนัชั้น 3  
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(*บทนิยามค าว่า “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับยางแผ่นรมควนัช้ัน 3” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความ
ใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

“ส่งมอบสินคา้” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือส่งมอบและรับมอบสินคา้ตามภาระผูกพนัท่ี
เกิดข้ึนตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ส่งมอบสินค้า” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

*“โกลดฟิ์วเจอร์ส” (Gold Futures) หมายความวา่ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิง
เป็นทองค า 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “โกลด์ฟิวเจอร์ส” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2551) 

*“ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส” (Silver Futures) หมายความว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้
อา้งอิงเป็นโลหะเงิน 

*“โลหะมีค่า” (Precious Metal) หมายความว่า โลหะมีค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการ
เป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจ ากดัเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส” และค าว่า “โลหะมีค่า” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2554 เป็น
ต้นไป) 

“น ้ามนัดิบล่วงหนา้” (Crude Oil Futures) หมายความว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้
อา้งอิงเป็นน ้ามนัดิบ 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “น ้ามันดิบล่วงหน้า” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  ลงวนัท่ี  20 กันยายน 2554 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) 

 *“อตัราแลกเปล่ียนเงินล่วงหนา้” (Currency Futures) หมายความว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิว
เจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “อัตราแลกเปล่ียนเงินล่วงหน้า” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ลงวนัท่ี  16 พฤษภาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) 

“สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัดชันีหมวดธุรกิจ” (Sector Futures) หมายความวา่ 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นดชันีหมวดธุรกิจ 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ” โดยข้อบังคับบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ลงวันท่ี  14 กันยายน 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 29 
ตุลาคม  2555 เป็นต้นไป) 

*“อินเด็กซ์ออปชัน่” (Index Options) หมายความวา่ ออปชัน่ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นดชันีทางการเงิน
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์
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*“ผูซ้ื้อออปชัน่” (Options Buyer/ Options Holder) หมายความว่า บุคคลท่ีมีฐานะซ้ือในออปชัน่ 
(Long Position) และมีสิทธิกบัผูข้ายออปชัน่ดงัต่อไปน้ีโดยตอ้งจ่ายเงินตามราคาซ้ือขายออปชัน่เพ่ือแลก
กบัสิทธินั้น 

 (1) ซ้ือหรือขายสินคา้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
ในอนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นออปชั่น หรือ 

 (2) ไดรั้บช าระเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นออปชัน่กบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นออปชัน่ 

*“ผูข้ายออปชัน่” (Options Writer/ Options Seller) หมายความว่า บุคคลท่ีมีฐานะขายในออปชัน่ 
(Short Position) และมีหนา้ท่ีต่อผูซ้ื้อออปชัน่ดงัต่อไปน้ีโดยไดรั้บเงินตามราคาซ้ือขายออปชัน่เป็นการ
ตอบแทน 

 (1) ซ้ือหรือขายสินคา้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงใน
อนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นออปชั่น หรือ 

  (2) จ่ายช าระเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นออปชัน่กบัราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามท่ีก าหนดไวใ้นออปชัน่  

*“ราคาซ้ือขายออปชัน่” หรือ “พรีเม่ียม” (Premium) หมายความว่า ราคาซ้ือขายท่ีผูซ้ื้อออปชัน่
ตกลงกบัผูข้ายออปชัน่เพ่ือใหผู้ซ้ื้อออปชัน่ไดรั้บสิทธิตามออปชัน่และผูข้ายออปชัน่ท าหนา้ท่ีตามออปชัน่ 

*“ราคาใชสิ้ทธิ” (Strike Price/Exercise Price) หมายความวา่ ราคาซ่ึงผูซ้ื้อออปชัน่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หรือขายสินคา้อา้งอิงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ 

*“ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี” 
(Settlement Price) หมายความวา่ ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือ
ใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั (Daily Settlement Price) หรือราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย (Final Settlement Price) 
หรือราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ (Delivery Price)  

(*บทนิยามค าว่า “ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนี้” 
เดิมถูกยกเลิกโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

*“เงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้” หมายความวา่ เงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้ 
ในกรณีท่ีเกิดความไม่สมดุลของการแจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ 

*“ผูเ้สริมสร้างความสมดุล” หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดยตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เพ่ือท าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างความสมดุลของการ
ส่งมอบสินคา้ 
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(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินค้า” และ “ผู้เสริมสร้างความสมดุล” โดยข้อบังคับ
บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 
4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

*“At-the-money” หมายความว่า ออปชัน่ท่ีมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบัราคาส าหรับการส่งมอบหรือ
ใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) หรือราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั
ราคาหรือระดบัของสินคา้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

*“In-the-money” หมายความว่า ออปชัน่ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1) คอลออปชั่นท่ีมีราคาใช้สิทธิต ่ากว่าราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณ

ส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) หรือราคาใชสิ้ทธิต ่ากว่าราคาหรือระดบัของ
สินคา้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

(2)  พุทออปชั่นท่ีมีราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณ
ส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) หรือราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาหรือระดบัของ
สินคา้อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

*“Out-of-the-money” หมายความวา่ ออปชัน่ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  คอลออปชัน่ท่ีมีราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาส าหรับการส่งมอบหรืออา้งอิงเพ่ือค านวณส่วน

ต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) หรือราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาหรือระดบัของสินคา้
อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 (2)  พุทออปชัน่ท่ีมีราคาใชสิ้ทธิต ่ากว่าราคาส าหรับการส่งมอบหรืออา้งอิงเพ่ือค านวณส่วน
ต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี (Settlement Price) หรือราคาใชสิ้ทธิต ่ากว่าราคาหรือระดบัของสินคา้
อา้งอิง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

*“Options Series” หมายความว่า ออปชัน่ซ่ึงมีสินคา้อา้งอิง ประเภทของออปชัน่และเดือนท่ีส่งมอบ
หรือช าระราคาเดียวกนั และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากนั 

*“ฐานะคงคา้ง” (Open Interest) หมายความว่า ฐานะในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ียงัไม่มีการ
ใชสิ้ทธิหรือยงัไม่ถึงระยะเวลาท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 

(*เพ่ิมเติมค านิยามโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 
2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 

“แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” หมายความว่า แบบและขอ้ความของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ซ่ึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือขาย 

“สินคา้อา้งอิง” หมายความวา่ สินคา้หรือตวัแปรท่ีใชอ้า้งอิงในการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 “ตวัคูณดชันี” หมายความวา่ มลูค่าท่ีใชคู้ณสินคา้อา้งอิงท่ีเป็นดชันีเพ่ือหามลูค่าของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า (Minimum Tick Size)” หมายความว่า ช่วงความแตกต่างของระดบัราคา
ขั้นต ่าในการเสนอซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในแต่ละคร้ัง 
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“การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit)” หมายความว่า ช่วงราคาใน
การเสนอซ้ือขายในแต่ละวนัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุดตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ก าหนด 

*“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาต
ใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

 *“การท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุน้อา้งอิง” (Corporate Action) หมายความว่า การด าเนินการ
ใดๆ โดยบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อหุ้นสามญัของ
บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว หรือการจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นสามัญ เช่น การ
เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว ้(Par Value) การเปล่ียนแปลงทุน การควบรวมกิจการ การจ่ายเงินปันผลในรูป
ของเงินหรือหลกัทรัพย ์หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

(เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “หลักทรัพย์จดทะเบียน” และ “การท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง”โดยข้อบังคับ
บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 

 “ระบบการซ้ือขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึน
เพ่ือใชใ้นการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 “หน่วยการซ้ือขาย” หมายความวา่ จ านวนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“ค าสั่งซ้ือขาย” หมายความว่า ค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

“การเสนอซ้ือขาย” หมายความว่า การเสนอซ้ือหรือการเสนอขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“การซ้ือขาย” หมายความวา่ การซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
“รายการซ้ือขาย” หมายความว่า การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
“หลกัประกนั” หมายความวา่ หลกัประกนัตามขอ้ก าหนดของส านกัหกับญัชี 
“ลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีมีอยูเ่ดิมใหห้มดไป โดยการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ข้ึนใหม่ท่ีมีผลในทางตรงกนัขา้ม หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใดตามขอ้ก าหนดของส านกัหกับญัชี 

 “คณะกรรมการก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 *“คณะกรรมการก ากับตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการก ากับตลาดทุน”โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2551) 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“บริษทัในเครือ” หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัท่ีตลาดหลกัทรัพยถื์อหุ้นเกินกว่า  

ร้อยละหา้สิบของทุนช าระแลว้ 
*“ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้” หมายความว่า บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
(*บทนิยามค าว่า “ตลาดอนุพันธ์” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

“ส านกัหกับญัชี” หมายความวา่ บริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
*“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์
(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บริษัทจดทะเบียน”โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
“คณะอนุกรรมการวินยั” หมายความว่า คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ี

พิจารณาความผิดของบุคคลท่ีฝ่าฝืนหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ และลงโทษบุคคลดงักล่าว 

“คณะกรรมการอุทธรณ์” หมายความวา่ คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์
ค าสัง่ลงโทษ 
 “เลขานุการวินยั” หมายความวา่ เลขานุการของคณะอนุกรรมการวินยั 

“เลขานุการอุทธรณ์” หมายความวา่ เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์  
“ผูส้มคัร” หมายความวา่ ผูส้มคัรท่ียื่นค าขอเป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 “สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
*“ตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้” (Selling Agent) หมายความว่า ผูใ้หบ้ริการ

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย หลกัเกณฑ์ส าหรับ
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในการใชบ้ริการดา้นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
เก่ียวกบัโลหะมีค่า 

(*บทนิยามค าว่า “ตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” (Selling Agent) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความ
ใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม  2554 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 

 “ลกูคา้” หมายความวา่ บุคคลผูซ่ึ้งสมาชิกท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ในการซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 “ผูรั้บประโยชนจ์ากการซ้ือขายสญัญา” หมายความวา่  

(1) ผูรั้บประโยชนห์รือร่วมรับประโยชนจ์ากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(2) ผูมี้อ  านาจควบคุมการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ 



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 200 ค านิยาม 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 200-7 

(3) ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหรือการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบั
หรือเน่ืองจากการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ทั้งน้ี ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนบัสนุนทางการเงินจะเกิดข้ึนจาก
ขอ้ตกลง ความเขา้ใจ ความสมัพนัธ์ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือโดยประการอ่ืน   

*“ผูป้ระกนัความเส่ียง” (Hedger) หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนโดยตลาดสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือมีฐานะการถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือประกนัความเส่ียง  

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ประกันความเส่ียง” (Hedger) โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป) 

“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกหรือลกูคา้ ดงัต่อไปน้ี 
(1) คู่สมรส 

 (2)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 (3)  หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีสมาชิกหรือลกูคา้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

(4)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวก
ไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30  ของหุน้ทั้งหมด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
 (5)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทันั้น  
 (6)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษทัตาม (5) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 

(7)  นิติบุคคลท่ีสมาชิกหรือลกูคา้สามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล  
*“ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทุน” หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบให้ปฏิบตัิหนา้ท่ีติดต่อ 

ชกัชวน ให้ค าแนะน า หรือวางแผนการลงทุนให้ผูล้งทุน เพื่อการซ้ือขายหรือลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู ้
ประกอบธุรกิจเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทุนและแนะน าการลงทุน  

(*บทนิยามค าว่า “ผู้ ติดต่อกับผู้ลงทุน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555  ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 
เป็นต้นไป) 

 “เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนโดยตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เพ่ือเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 

“ผูดู้แลสภาพคล่อง” หมายความว่า บุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องเพ่ือ
ด าเนินการใหก้ารซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้มีสภาพคล่อง 



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 200 ค านิยาม 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 200-8 

*“เจา้หนา้ท่ีดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า บุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดยตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เพ่ือเป็นตวัแทนของผูดู้แลสภาพคล่องในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพคล่อง” โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2549 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป) 

“อนุญาโตตุลาการ” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มีข้ึน 
“ผูร้้อง” หมายความวา่ คู่พิพาทฝ่ายท่ียื่นค าร้องเพ่ือขอใหมี้การช้ีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 “เหตุสุดวิสยั” หมายความวา่ เหตุใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนและเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัได ้แมว้่าจะได้

มีการใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร อนัพึงคาดหมายไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนั้นแลว้ 
 “ค าสั่งลงโทษ” หมายความว่า ค าสั่งของคณะกรรมการ ค าสั่งของผูจ้ ัดการ และค าสั่งของ
อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง ท่ีมีผลเป็นการลงโทษบุคคลอนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของ
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

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

 


