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ข้อบังคบั 
หมวด 300 สมาชิก 

 

301 วตัถุประสงค์ 
 หมวดน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือก าหนดประเภทสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ คุณสมบติัการ
เป็นสมาชิก   ขั้นตอนการรับสมาชิก สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก รวมทั้งบทลงโทษและการพน้จาก
สมาชิกภาพเพ่ือใหส้มาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือปฏิบติั  
 

*302 ประเภทสมาชิก  
302.01 สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member)  

สมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรทุกประเภทในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเองหรือเพ่ือ
บุคคลอ่ืน 
 
302.02 สมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากัดเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Limited License 

Member) 
สมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดัเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Limited License 

Member) เป็นสมาชิกท่ีท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน โดยสามารถท าการซ้ือขายไดเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัประเภทสินคา้
หรือตวัแปรตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดแ้ก่ 
สมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัโลหะมีค่า (Precious Metal 
Related Member) สมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดัเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Related Member)  หรือสมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
อา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
302.03 สมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 
 สมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใน
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเองเท่านั้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 302 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555 เป็นต้น
ไป) 
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*303 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 
303.01 คุณสมบัตผิู้สมคัรสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) 

(1) ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขาย 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 (2) มีฐานะการเงินตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) มีทุนช าระแลว้ขั้นต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(2.2) ด ารงสัด ส่วนเ งินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้ นต ่ าตามหลัก เกณฑ์ท่ี            

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 (3) มีผูบ้ริหารที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญา      
ซ้ือขายล่วงหนา้ หรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 (4) มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
สามารถปฏิบติังานไดใ้นจ านวนอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (4.1) มีผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน ซ่ึงประกอบดว้ยหัวหน้างานและผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 (4.2) มีเจ้าหน้าท่ีรับอนุญาตในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญา     
ซ้ือขายล่วงหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตดงักล่าวอาจเป็นบุคคลเดียวกบัผูติ้ดต่อ
กบัผูล้งทุนได ้
 (4.3) มีเจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ
สมาชิกตามขอ้ก าหนด หนงัสือเวียนหรือค าสั่งของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Compliance Officer) 
ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ี
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
 (5) มีระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถต่อเช่ือมเขา้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานดา้น
การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึน 
 (6) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเส่ียงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้าน           
การปฏิบติังานของผูส้มคัร (Operational Risk) ดา้นการเปล่ียนแปลงราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
หรือราคาของสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Market Risk) รวมทั้งดา้นกฎหมาย 
(Legal Risk) ท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมี   
มาตรการในการควบคุมและติดตามใหมี้การด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้ 
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 (7) เป็นสมาชิกของส านกัหกับญัชีหรือสามารถแสดงหลกัฐานไดว้่าผูส้มคัรมีสัญญามอบหมาย
ให้สมาชิกของส านักหักบัญชีเป็นผู ้ช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีผู ้สมัครท าการซ้ือขายใน              
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 (8) เป็นสมาชิกของสมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และในกรณีท่ี
สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ยงัไม่มีการจดัตั้งในระหว่างท่ีผูส้มคัรยื่นสมคัรเป็น
สมาชิกต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ให้ผูส้มคัรด าเนินการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมก ากับผู ้
ประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีมีการจดัตั้งสมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขาย       ล่วงหน้า ทั้งน้ี ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจผ่อนผนัระยะเวลาในการเขา้เป็น
สมาชิกของสมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้ 
 ทั้งน้ี รายละเอียดและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบติัของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 *(9) เป็นสมาชิกหรืออยูร่ะหวา่งยื่นค าขอเป็นสมาชิกของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) ทั้งน้ี เฉพาะกรณีผูส้มคัรท่ีซ้ือขายสัญญา   
ซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือลูกคา้หรือผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทย ซ่ึงมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 9 ของหลักเกณฑ์ 303.01  โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
303.02 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากัดเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Limited License Member) 
(1)  ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจ ากดัเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัประเภทสินคา้หรือตวัแปรตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 *(2)  มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ ์303.01 (2) ถึง (9) โดยอนุโลม 

(*ความในข้อ 2 ของหลักเกณฑ์ 303.02 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2556  เป็นต้นไป) 

 
303.03 คุณสมบัตผิู้สมคัรสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 
 (1) ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการของผูส้มคัรและ/หรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (2) มีทุนจดทะเบียนและส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาท 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 
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 (3) เป็นนิติบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใน
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสินคา้อา้งอิง โดยตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้เม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นสมาชิกประเภทผูค้า้แลว้ 
 (4) เป็นสมาชิกของส านักหักบัญชีหรือสามารถแสดงหลกัฐานได้ว่าผูส้มคัรมีสัญญา
มอบหมายให้สมาชิกของส านกัหักบญัชีเป็นผูช้  าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผูส้มคัรท าการซ้ือ
ขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 (5) มีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 (6) มีระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถต่อเช่ือมเขา้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงระบบปฏิบติัการอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานเป็น
ผูดู้แลสภาพคล่องในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (7) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเส่ียงดา้นฐานะการเงิน (Credit Risk) ดา้นการปฏิบติังาน
ของผูส้มคัร (Operational Risk) ดา้นการเปล่ียนแปลงราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือราคาของ
สินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Market Risk) รวมทั้งดา้นกฏหมาย (Legal Risk) ท่ี
สามารถรองรับการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามใหมี้
การด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 303 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555 เป็นต้น
ไป) 

 

304 การรับสมาชิก 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นคราวและประกาศเป็นการทัว่ไป โดย
การรับสมคัรสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 

 
305 ขั้นตอนการรับสมาชิก 
305.01 ขั้นตอนการรับสมคัรสมาชิก 
 (1) ผูส้มคัรตอ้งยื่นค าขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลกัฐานการสมคัรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่ายื่นค าขอเป็นสมาชิกต่อตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(2) ในระหวา่งพิจารณาค าขอ ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้
ผูส้มคัรปฏิบติัไดแ้ละเรียกใหผู้ส้มคัรมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(3) ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแจง้ผลการพิจารณาคุณสมบติัใหผู้ส้มคัรทราบภายใน 
90 วนั นบัแต่วนัท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดรั้บเอกสารและหลกัฐานการสมคัรครบถว้น  



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 
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(4) ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัการเป็นสมาชิกใหผู้ส้มคัร
ทราบ โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแจง้ให้ผูส้มคัรแสดงเอกสารและหลกัฐานตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดและใหผู้ส้มคัรท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นสมาชิกช าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(5) เม่ือผูส้มคัรไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์305.01 (4) ครบถว้นแลว้ ตลาดสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้จะก าหนดวนัเร่ิมเป็นสมาชิกและแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 
 ทั้งน้ี ใหก้ารพิจารณารับสมคัรสมาชิกของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นท่ีสุด 
 
305.02 การเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกการอนุมตักิารเป็นสมาชิก 
 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการอนุมติัการเป็นสมาชิกของผูส้มคัร
ตามหลกัเกณฑ ์305.01 (4)ไดเ้ม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานซ่ึงผูส้มัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไวก้ับตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เพ่ือประกอบการพิจารณาในการสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเทจ็หรือคลาดเคล่ือนต่อความเป็นจริง 
 (2) มีพฤติการณ์หรือการกระท าการใดหรือมีเหตุใดอันน่าจะเช่ือได้ว่าผู ้สมัครขาด         
คุณสมบติั อนัเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก 

 
*305/1 การเปลีย่นแปลงประเภทสมาชิก 
 ในกรณีท่ีสมาชิกรายใดประสงค์เปล่ียนแปลงประเภทของสมาชิก สมาชิกจะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์303 และไดรั้บอนุมติัจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมทั้งตอ้งด าเนินการ
ตามวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดโดยให้น าหลกัเกณฑ์ 305 การยื่นค าขอเป็นสมาชิก 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก 

ในกรณีสมาชิกยงัช าระค่าเขา้เป็นสมาชิกตามประเภทเดิมไม่ครบตามจ านวนท่ีมีหน้าท่ีตอ้ง
ช าระ ให้สมาชิกยงัคงมีหน้าท่ีช าระส่วนท่ีเหลือตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของการช าระค่าเขา้เป็น
สมาชิกตามประเภทเดิมจนครบตามจ านวน 

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 305/1 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 18ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
*306  สิทธิของสมาชิก 

306.01 สิทธิของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member)  
 สิทธิของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) มีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรทุกประเภทเพ่ือ
ตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน   



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 
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 (2) รับบริการอ่ืนใดท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึน  
 
306.02 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากัดเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Limited 

License Member) 
สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทนท่ีจ ากดัเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Limited 

License Member) มีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได้เฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกับ
ประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน 

(2)  รับบริการอ่ืนใดท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึน 

 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจจ ากดัสิทธิของสมาชิกตาม  (1) หรือ (2) เฉพาะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัประเภทสินคา้หรือตวัแปรดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
306.03 สิทธิของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 
 สิทธิของสมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) มีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ท าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเองเท่านั้น 

(2) รับบริการอ่ืนใดท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึน 
(*ความในหลักเกณฑ์ 306  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555 เป็นต้น
ไป) 

 
*307 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 

 สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตวั สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่
บุคคลใดได ้ยกเวน้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
หรือไดรั้บอนุมติัจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นรายกรณี 
 (*ความในหลักเกณฑ์ 307 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับ บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมผีลใช้บังคับวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2551) 

 
 
 
 
 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 
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*308 หน้าทีข่องสมาชิก 

*308.01 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) 
 (1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียนหรือค าสั่งของตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ 
 (2) ด ารงคุณสมบติัการเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนตลอดเวลาท่ีเป็นสมาชิก 
 (3) ไม่ด าเนินการใดท่ีเขา้ข่ายหรือมีเหตุอนัอาจท าให้เช่ือไดว้่าเขา้ข่ายการหลีกเล่ียงหรือไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์308.01 (1)  
 (4) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอ่ืนในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์308.01 (1) 
 (5) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ร้องขอ 
 (6) น าส่งขอ้มูลรายงานฐานะทางการเงิน ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหรือการท า
ธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการวางหลกัประกนัของสมาชิกและ
ลูกคา้ ตลอดจนขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดหรือร้องขอและภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 (7) รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์308.01 (1) และ (2) ต่อตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ (Self Reporting) โดยใหส้มาชิกรายงานทนัทีท่ีสมาชิก ผูบ้ริหาร พนกังานหรือผูป้ฏิบติังาน
ของสมาชิกมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์308.01 (1) และ (2) 
 (8) มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
และพนักงานหรือผูป้ฏิบติังานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 308.01 (1) และไม่กระท าการฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ ์308.01 (1) หรือด าเนินการใดท่ีเขา้ข่ายหรืออาจท าให้เช่ือไดว้่าเขา้ข่ายไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
308.01 (1)  

*(9)  จดัให้มีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดงได้ว่าลูกค้าให้ความยินยอมในการแต่งตั้ ง
สมาชิกให้เป็นตัวแทนซ้ือขายของลูกค้า โดยหนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
   (9.1) ลูกคา้รับทราบถึงความเส่ียงและภาระหนา้ท่ีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   

  (9.2)  ลูกคา้รับทราบและเขา้ใจกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียน
หรือค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และของส านกัหกับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย การช าระหน้ี 
และการส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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   (9.3) ลูกคา้ยินยอมให้ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของลูกคา้แก่สมาชิกเพ่ือ
ป้องกนัและยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ พฤติกรรมการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่เหมาะสม 
หรือการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า เช่น ขอ้มูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ หลกัฐานท่ีแสดงตวัตนของลูกคา้ 
(Client Identity) ผูรั้บประโยชนจ์ากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ (Beneficiary) วตัถุประสงค์
ของการซ้ือขาย ฐานะการลงทุนในสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิง และบุคคลท่ีมีอ านาจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
ในการควบคุมการเงินและการส่งค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้ (Controlling Person) รวมทั้งเอกสาร
หลกัฐานท่ีแสดงว่าลูกคา้ใหค้วามยินยอมแก่สมาชิกในการจดัส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ
ลูกคา้แก่ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ร้องขอ 
   (9.4) ลูกคา้รับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระท าการดงัต่อไปน้ีเพื่อป้องกนั
และยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ พฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่เหมาะสม หรือการ
กระท าฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบก่อน หากปรากฏว่าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกคา้รายนั้นอาจ
ก่อให้เกิดการซ้ือขายท่ีผิดปกติหรืออาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหรือมีลกัษณะท่ีอาจเขา้
ข่ายหรือหลีกเล่ียงกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียนหรือค าสั่งของตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้  
  (1) ไม่ท าการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่ลูกคา้เป็นการชัว่คราว 
  (2) จ ากดัปริมาณการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Trading Limit) และ/หรือ
จ ากดัจ านวนฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Position Limit) ของลูกคา้ 
  (3) ลา้งหรือโอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ตามที่สมาชิกหรือ
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
  (4) ด าเนินการปิดบญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้หรือบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  (5) ด าเนินการหรืองดเวน้ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
เห็นสมควร 
   (9.5) ลูกคา้รับทราบและยินยอมวา่สมาชิกอาจกระท าการดงัต่อไปน้ีโดยมิตอ้งแจง้
ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ หากปรากฏว่าการเสนอซ้ือขายของลูกคา้รายนั้นมีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  หนงัสือเวียนและค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบการซ้ือขาย การด าเนินงานของสมาชิกหรือ
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสภาพการซ้ือขายโดยรวม 
   (1) แจง้มิใหบ้นัทึกการเสนอซ้ือขายท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเขา้มาในระบบการซ้ือขาย  
    (2) ยกเลิกการเสนอซ้ือขายของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว  
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   (3) ระงบัการใหบ้ริการซ้ือขายแก่ลูกคา้   
 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (9) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาด

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป) 
  

 (10) ไม่เป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่ลูกคา้ท่ีกระท าการใดอนัอาจก่อใหเ้กิด
การซ้ือขายท่ีผิดปกติหรืออาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือมี
ลกัษณะท่ีอาจฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียนหรือ
ค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (11) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัท่ีดีของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Good Practices) ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
สมาชิกก าหนด และด าเนินการให้ผูบ้ริหาร ผูติ้ดต่อกับผูล้งทุน เจา้หน้าท่ีรับอนุญาต พนักงานหรือ
ผูป้ฏิบติังานของสมาชิกปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวดว้ย 
 (12) ด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และไม่
ปฏิบติัตนอนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (13) แสดงใหต้ลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นว่ามีความพร้อมก่อนเร่ิมด าเนินธุรกรรมใหม่
ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้ข้ึนภายหลงัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกาศก าหนดการจดัให้
มีการด าเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยตอ้งแสดงเอกสารหรือหลกัฐานต่อตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  

*(14) ในกรณีท่ีสมาชิกท าธุรกรรมร่วมกับตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Selling Agent) ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (14.1) ท าสัญญาแต่งตั้ งตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Selling Agent) โดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   (1) ตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ารับรองว่าระหว่างท่ี
สญัญายงัมีผลใชบ้งัคบั จะปฏิบติังานเป็นตวัแทนของสมาชิกเพียงรายเดียว  

(2) ตวัแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ารับทราบ เข้าใจและ
ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังาน ก.ล.ต. ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียนหรือค าสั่งของตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และของส านกัหักบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย การช าระหน้ี และการส่งมอบสินคา้
ตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   (3) ตวัแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ายินยอมให้ขอ้มูลและ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัการซ้ือขายของตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ/
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หรือลูกคา้ของตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแก่สมาชิกเพ่ือป้องกนัและยบัย ั้ง
สภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ พฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไม่เหมาะสม หรือการกระท า
ฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า รวมทั้ง
ใหค้วามยินยอมแก่สมาชิกในการจดัส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ร้องขอ 
   (4) ตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รับทราบและยินยอมว่า
สมาชิกอาจกระท าการดงัต่อไปน้ีโดยมิตอ้งแจง้ให้ตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ทราบล่วงหนา้ หากปรากฏว่าการปฏิบติังานของตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ท่ีให้การเสนอซ้ือขายแก่ลูกคา้ มีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ หนงัสือเวียนและค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการ
ท างานของระบบการซ้ือขาย การด าเนินงานของสมาชิกหรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสภาพ
การซ้ือขายโดยรวม 
   (ก) แจง้มิให้บุคลากรใดของตวัแทนสนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของสมาชิก บนัทึกการเสนอซ้ือขายท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเขา้มาในระบบการซ้ือขายเป็น
การชัว่คราว 
   (ข)  ด าเนินการร้องขอเพิกถอนบุคลากรใดของตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิก จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกต่อตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  
   (ค) บอกเลิกสัญญา หรือหยุดการปฏิบติัหน้าท่ีการเป็นตวัแทนสนบัสนุน
การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดไดท้นัที  
   (ง) ด าเนินการหรืองดเวน้การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เห็นสมควร 
  (14.2) รายงานธุรกรรมท่ีกระท าผ่านตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (14) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2558 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป) 

(15) ในกรณีท่ีลูกคา้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีก าหนดใหส่้งมอบสินคา้ สมาชิกมี
หนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบความสามารถในการส่งมอบสินคา้ของลูกคา้ท่ีประสงค์จะท าการส่งมอบ
สินคา้ และแจง้ใหลู้กคา้ปฏิบติัตามสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการส่งมอบสินคา้ 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 308.01 (15)โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 18 ธันวาคม  2558 และให้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  21 มิถุนายน 2548 
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308.02 การปฏิบัตงิานของสมาชิกประเภทตวัแทน (Full License Member) กบัลูกค้า 
 (1) เรียกใหลู้กคา้น าทรัพยสิ์นมาวางเป็นหลกัประกนั (Margin) ในอตัราหรือมูลค่าไม่ต ่า
กวา่ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกาศก าหนด 
 (2) ด าเนินการใหลู้กคา้ยินยอมใหข้อ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีสามารถระบุความมี
ตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และสินคา้
อา้งอิง รวมถึงขอ้มูลของผูรั้บประโยชน์จากการซ้ือขายสัญญา และขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับญัชีซ้ือ
ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้  
 ให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามวรรคหน่ึงต่อตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามรูปแบบ และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการสัง่ซ้ือขายเพ่ือบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบญัชีแบบ
ไม่เปิดเผยช่ือ (Omnibus Account) นั้น สมาชิกตอ้งด าเนินการให้ลูกคา้แจง้ จดัหา และจดัท าค าช้ีแจง
เก่ียวกบัขอ้มูลตาม (2) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรายและทุกทอด และบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือขาย
ของบญัชีนั้น โดยสมาชิกตอ้งจดัให้มีระบบการด าเนินงานท่ีสามารถจดัหาขอ้มูลขา้งตน้ให้แก่ตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดโ้ดยพลนัเม่ือร้องขอ 
 เพ่ือป้องกนัและยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ พฤติกรรมการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
ไม่เหมาะสม หรือการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า หากสมาชิกไม่น าส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าก าหนดหรือร้องขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจสั่งการให้
สมาชิกจ ากดัวงเงินการซ้ือขาย  ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุดหรือ
ระงบัการใหบ้ริการลูกคา้รายนั้น หรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจลา้งหรือโอนฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร  
 (3) ให้น าความใน (2) น ามาใชบ้งัคบักบักรณีสมาชิกซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือ
ตนเองโดยอนุโลม 

(4) ด าเนินการใดๆ ให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลกัษณะและความเส่ียงของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(5) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ให้กบัลูกคา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งรักษาความลบัของ
ลูกคา้และไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือขอ้มูลทางการเงินของ
ลูกคา้ใหบุ้คคลอ่ืนทราบ ยกเวน้เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ี 
 *(6)  ไม่เป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Currency Futures ในตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้แก่ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 (*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 308.02 (6) โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึงมผีลใช้บังคับวนัที่ 5 มิถุนายน 2555) 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  21 มิถุนายน 2548 
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308.03 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากัดเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Limited 
License Member) 

 

ให้น าหลกัเกณฑ ์308.01 มาใชบ้งัคบักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดั
เฉพาะประเภทสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Limited License Member) โดยอนุโลม 
 
308.04 การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทนที่จ ากัดเฉพาะประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Limited License Member) กบัลูกค้า 
 

 ให้น าหลกัเกณฑ์ 308.02 มาใช้บงัคบักบัการปฏิบติังานของสมาชิกประเภทตวัแทนท่ีจ ากดั
เฉพาะประเภทสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Limited License Member) กบัลูกคา้โดยอนุโลม 

 
308.05 หน้าที่ของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member) 

(1) ให้น าหลักเกณฑ์ 308.01 (1) (3) ถึง (8) และ (11) ถึง (13) มาใช้บังคับกับการ
ปฏิบติังานของสมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) โดยอนุโลม 

(2) ด ารงคุณสมบติัผูส้มคัรสมาชิกประเภทผูค้า้ (Trading Member) ตลอดเวลาท่ีเป็น
สมาชิก 
 
308.06 การปฏิบัตงิานของสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)  
 เพ่ือป้องกนัและยบัย ั้งสภาพการซ้ือขายท่ีผิดปกติ พฤติกรรมการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
ไม่เหมาะสม หรือการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า หากสมาชิกไม่น าส่งข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนดหรือร้องขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจจ ากดัปริมาณ
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Trading Limit) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้สูงสุด หรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจลา้งหรือโอนฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

(*ความในหลักเกณฑ์ 308 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555 เป็น
ต้นไป) 
 

309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก  
ใหผู้ส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกใหแ้ก่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  21 มิถุนายน 2548 
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*310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 
310.01 เหตุในการส่ังให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกย่อมพน้จากสมาชิกภาพเม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีมติในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ลาออกโดยยื่นเป็นหนงัสือต่อตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (2) คา้งช าระค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงหรือค่าบริการท่ีสมาชิกพึงจ่ายให้แก่ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เกินกวา่ 2 งวดติดต่อกนั  

(3) ไม่ช าระหน้ีสินอ่ืนท่ีมิใช่กรณีตาม (2) ให้แก่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดในหนงัสือบอกกล่าวใหส้มาชิกช าระหน้ีดงักล่าว 

(4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของสมาชิกตามหลกัเกณฑ ์308 อนัเป็นการร้ายแรง  
 (5) มีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ
ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูล้งทุนและ/หรือประชาชน 
 (6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีเป็นสมาชิกประเภทตวัแทนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจอ่ืนใดท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคัญอนัท าให้สมาชิกไม่อาจประกอบธุรกิจส าหรับการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (7) มีปริมาณธุรกรรมของการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีต ่ากวา่ปริมาณท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 (8) มีการด าเนินงานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ไดมี้ความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงตาม
เง่ือนไขและภายในเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 *(9) พน้สถานะการเป็นสมาชิกของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
มิใช่เหตุจากการเลิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือเหตุอ่ืนตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เห็นควร 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 9 ของหลักเกณฑ์ 310.01  โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 และให้มผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 บุคคลท่ีพน้จากการเป็นสมาชิกยงัคงตอ้งผูกพนัช าระค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงหรือค่าบริการท่ี
สมาชิกพึงจ่ายใหแ้ก่ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 
 
 
 



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  21 มิถุนายน 2548 
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310.02 การพจิารณาลงโทษและบทลงโทษ 
 สมาชิกใดกระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจลงโทษสมาชิกใน
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภาคทณัฑ ์
(3) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(4) ปรับเป็นเงิน 
(5) จ ากดัขอบเขตการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(6) หา้มท าการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการ

ชัว่คราว  
(7) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

   
310.03 มตใิห้พ้นจากสมาชิกภาพ 
 มติให้พ้นจากสมาชิกภาพต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด  และใหถื้อวา่สมาชิกนั้นพน้จากสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
310.04 การเปิดเผยการลงโทษสมาชิก 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจเปิดเผยการลงโทษสมาชิกได ้ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นไดรั้บการ
ลงโทษเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อนัมีผลกระทบต่อผูล้งทุน
หรือการซ้ือขายโดยรวมตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 ในการเปิดเผยการลงโทษตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปิดเผยแก่
สมาชิกอ่ืนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือเปิดเผยเป็นการทัว่ไปได ้
 
310.05 ข้อห้ามตดิต่อซ้ือขายกบับุคคลที่พ้นจากสมาชิกภาพ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกใดพน้จากสมาชิกภาพดว้ยเหตุตามหลกัเกณฑ ์310.01 (4) หา้มสมาชิกรายอ่ืน
ติดต่อซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้กบับุคคลซ่ึงพน้จากสมาชิกภาพดว้ยเหตุดงักล่าว 
 
310.06 การรับสมาชิกซ่ึงพ้นจากสมาชิกภาพกลบัเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
 สมาชิกใดซ่ึงพน้จากสมาชิกภาพอาจยื่นค าขอเป็นสมาชิกไดอี้ก หากการพน้จากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกเป็นกรณีตามหลกัเกณฑ ์310.01 (1) หรือพน้จากสมาชิกภาพแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ปี นบัแต่วนัท่ี
พน้จากสมาชิกภาพหรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการหรือนโยบาย



        ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 หมวด 300 สมาชิก 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  21 มิถุนายน 2548 
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การบริหารงานของบริษทัสมาชิก และตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควรและมีมติใหรั้บเขา้เป็น
สมาชิกอีกได ้ 
 (*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 310 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลง
วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึงมผีลใช้บังคับวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549) 

 

*311 การระงับการให้บริการซ้ือขายเป็นการช่ัวคราว   
311.01 เหตุในการระงบัการให้บริการซ้ือขายเป็นการช่ัวคราว 

ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจระงบัการใหบ้ริการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ใดประเภทหน่ึง (Class/Series) หรือทุกประเภทในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควรกบัสมาชิกได ้เม่ือเกิดกรณีอย่างใดอย่าง
หน่ึงกบัสมาชิกรายนั้นดงัต่อไปน้ี 
 (1) สมาชิกถูกระงบัการใหบ้ริการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จากส านกัหกับญัชี
เป็นการชัว่คราว  
 (2) สมาชิกท่ีช าระหน้ีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ผ่านตวัแทนช าระหน้ีการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิก โดยตวัแทนของสมาชิกนั้นถูกส านักหักบญัชีระงบัการให้บริการ
ช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว หรือไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนช าระหน้ีการ
ซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่สมาชิกรายนั้นได ้
 (3) สมาชิกถูกระงบัการประกอบธุรกิจอ่ืนใดชัว่คราวท่ีมีผลอย่างมีนยัส าคญัอนัท าใหส้มาชิก
ไม่อาจประกอบธุรกิจส าหรับการเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (4) สมาชิกมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูล้งทุนและ/หรือประชาชน  
 
311.02 ระยะเวลาการระงบัการให้บริการซ้ือขายเป็นการช่ัวคราว 

การระงบัการใหบ้ริการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่สมาชิก ใหมี้ระยะเวลาไม่เกิน 15 
วนัท าการ นบัแต่วนัระงบัการใหบ้ริการ ยกเวน้ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

(*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 311 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลง
วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซ่ึงมผีลใช้บังคับวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549) 

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


