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 วธีิปฏิบัต ิ

หมวด 400 การซ้ือขาย 
 

*401 การซ้ือขายด้วยระบบการซ้ือขาย  
 

401.01  การปฏิบัตงิานของสมาชิกที่เกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการซ้ือขาย 
 

401.01-1   ความพร้อมของสมาชิกเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการซ้ือขาย 
 สมาชิกตอ้งมีความพร้อมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย  ดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกตอ้งจดัให้มีการจดัการ และรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ของ

สมาชิก ท่ีเป็นมาตรฐานตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือบุคคลท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
มอบหมายก าหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก รวมถึงการเขา้สู่ระบบ และขอ้มูลใน
ระบบ มีการบริหารจดัการและการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม โดยสมาชิกตอ้งจดัท าเอกสารการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานดงักล่าว และสามารถตรวจสอบไดท้นัทีเม่ือตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ร้องขอ 

(2) สมาชิกตอ้งจดัหาระบบเครือข่ายเพ่ือเช่ือมต่อเขา้กบัระบบการซ้ือขายตามวิธีการท่ีตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือบุคคลท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามอบหมายก าหนด ตลอดจนดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายใหพ้ร้อมในการใชง้านอยูต่ลอดเวลา 

(3) สมาชิกตอ้งจดัให้มีแผนส ารองและระบบส ารองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ี
เช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขายท่ีสามารถท างานไดท้ันที และจดัให้มีการทดสอบแผนส ารองและระบบ
ส ารองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   ทั้ งน้ี ให้ถือว่าระบบคอมพิวเตอร์ส ารองท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้จดัเตรียมไวใ้หส้มาชิกเป็นระบบส ารองระบบหน่ึงของสมาชิก 

(4) สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใชใ้นการซ้ือขายและ
ระบบส ารองร่วมกบัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(5) สมาชิกตอ้งจดัให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีต่อเช่ือมกบั
ระบบการซ้ือขายอย่างเพียงพอ เพ่ือประสานงานกบัตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในช่วงเวลาท าการและ
นอกเวลาท าการ  

 

401.01-2 ระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซ้ือขาย 
(1) สมาชิกอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการซ้ือขายของตนเอง หรือของผูใ้ห้บริการ

ระบบภายนอก (Service Provider) หรือของผูพ้ฒันาระบบได ้โดยก่อนเร่ิมใชชุ้ดค าสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น
การซ้ือขายหรือชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั (Program Trading) ตอ้งผ่านการ
ทดสอบและไดรั้บอนุญาตตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
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(2) ในกรณีท่ีสมาชิกใช้บริการของผูใ้ห้บริการระบบภายนอก (Service Provider) หรือใช้
ชุดค าสั่งของผูพ้ฒันาระบบ  ผูใ้ห้บริการระบบภายนอกหรือผูพ้ฒันาระบบของสมาชิกตอ้งมีหรือด ารง
คุณสมบติั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและไม่มีความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 

(2.2) มีผลงานดา้นการพฒันาและการให้บริการดา้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
หรือชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ และมีระบบการจดัการดา้นการพฒันาและใหบ้ริการชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
ท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ยอมรับ 

(2.3) มีผูบ้ริหารและมีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีประสบการณ์ในธุรกิจดา้นการพฒันาและ
ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์  

(3) ในกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเห็นว่าผูใ้ห้บริการภายนอกหรือผูพ้ฒันาระบบ
ของสมาชิกไม่สามารถด ารงคุณสมบัติดังกล่าว หรือการท างานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขายอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ระบบการซ้ือ
ขาย  ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจห้ามสมาชิกใชบ้ริการหรือห้ามใชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ดงักล่าวหรือก าหนดให้สมาชิกท าการเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริการระบบภายนอกหรือผูพ้ฒันา
ระบบ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

(4) สมาชิกอาจใหบุ้คคลอ่ืนใดสามารถเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายเขา้กบั
ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวสามารถบนัทึกการ
เสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไดโ้ดยตรง  หรือเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวไดรั้บขอ้มูลท่ี
ได้จากระบบการซ้ือขายทางการเช่ือมต่อนั้น ทั้งน้ีหมายรวมถึงการซ้ือขายผ่านช่องทาง Direct Market 
Access หรือช่องทางอ่ืน ๆ หรือการซ้ือขายโดยใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั 
(Program Trading)  โดยสมาชิกตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
   

401.01-3  การเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ของสมาชิก 
ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งการจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของ

สมาชิกดงัต่อไปน้ี ใหส้มาชิกด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ก าหนด ก่อนท่ีจะเร่ิมใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ 

(1) เปล่ียนแปลงผูพ้ฒันาระบบหรือผูใ้หบ้ริการระบบภายนอก 
(2) เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ 
(3) เปล่ียนแปลงฟังก์ชนัการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนท่ีเก่ียวกบั

การซ้ือขายของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย  
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(4) เปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีเช่ือมต่อ
กบัระบบการซ้ือขาย (Network Architecture) 

(5) เปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของ
สมาชิกท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย   

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
(*ความในหลักเกณฑ์ 401 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป) 

 

*405 การบันทกึการเสนอซ้ือขายและการซ้ือขาย 
(*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นไป)  
 

*405.01-5 ประเภทผู้ซ้ือขาย 
 สมาชิกตอ้งระบุประเภทผูซ้ื้อขายตามหลกัเกณฑ ์405.01-1 (7) โดยใชอ้กัษรดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภทผูซ้ื้อขาย อกัษร 
การลงทุนเพ่ือบญัชีสมาชิก Principal 
ลูกคา้ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว Foreign 
ลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ธนาคาร บริษทัเงินทุน 
บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัประกนัชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษทั  
กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตลอดจนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

Institution 

ลูกคา้อ่ืนนอกจาก 3 ประเภทขา้งตน้ Customer 
 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

405.01-7 การแก้ไขหรือยกเลกิการเสนอซ้ือขาย 
 สมาชิกจะแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายไดเ้ฉพาะก่อนท่ีการเสนอซ้ือขายนั้นจะไดรั้บการ
จบัคู่การเสนอซ้ือขาย และให้กระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้ขอแกไ้ขหรือยกเลิกค าสั่งซ้ือขายของตน 
หรือสมาชิกท าการเสนอซ้ือขายไม่ถูกตอ้งตามค าสัง่ซ้ือขายท่ีไดรั้บ  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)              400-4 24 กมุภาพนัธ์ 2549  

 การแกไ้ขการเสนอซ้ือขายของสมาชิกตามวรรคหน่ึงใหท้ าไดเ้ฉพาะรายการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ราคาเสนอซ้ือขาย 
  (2) จ านวนเสนอซ้ือขาย 

 (3) ประเภทและ/หรือเง่ือนไขของการเสนอซ้ือขาย 
 (4) เลขท่ีบญัชีซ้ือขาย 

 (5) ประเภทผูซ้ื้อขาย 
 (6) การสร้างฐานะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการลา้งฐานะเดิมของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Close Position) 

 *(7) - 
 (8) รายการอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

                        ** การแกไ้ขราคาเสนอซ้ือขายหรือการเพิ่มจ านวนการเสนอซ้ือขาย มีผลให้ล  าดบั
การเสนอซ้ือขายเดิมส้ินผล 
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 405.01-7 วรรคสอง (7) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 (**ความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 405.01-7 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของ
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

405.02-6 การแก้ไขหรือยกเลกิการบันทึกการซ้ือขาย 
  สมาชิกจะแกไ้ขหรือยกเลิกการบนัทึกการซ้ือขายไดเ้ฉพาะก่อนท่ีการบนัทึกการซ้ือขายนั้นจะ
ไดรั้บการยืนยนัการซ้ือขายจากระบบการซ้ือขาย และใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้ขอแกไ้ขหรือยกเลิก
การบนัทึกการซ้ือขายของตน หรือสมาชิกท าการบนัทึกการซ้ือขายไม่ถูกตอ้งตามรายการซ้ือขายท่ีไดรั้บ  
 การแกไ้ขการบนัทึกการซ้ือขายของสมาชิกตามวรรคหน่ึงให้ท าไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
*405.03  การซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือช าระราคา (Exchange of 
Futures for Physicals) 

ในการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระราคา ใหส้มาชิกปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด โดยสมาชิกตอ้งจดัเก็บเอกสาร
หรือหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงไดว้่าลูกคา้มีการส่งมอบสินคา้ตามรายการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลา
ส่งมอบสินคา้หรือช าระราคาท่ีสมาชิกบนัทึกผ่านระบบการซ้ือขาย เพ่ือจดัส่งใหต้ลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามท่ีร้องขอ   

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 
เป็นต้นไป) 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)              400-5 24 กมุภาพนัธ์ 2549  

 
*405.04 การซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้า 
 การซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินคา้ให้กระท าไดเ้ฉพาะผูเ้สริมสร้างความ
สมดุล โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการให้ผูเ้สริมสร้างความ
สมดุลปฏิบติัเพ่ือใหก้ารซ้ือขายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 405.04 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560  เป็นต้นไป) 
 
407 การแก้ไขหรือยกเลกิรายการซ้ือขาย 

407.01 การแก้ไขรายการซ้ือขาย 
 การแก้ไขรายการซ้ือขายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านักหักบัญชี
ก าหนด โดยใหส้มาชิกรายงานและช้ีแจงเหตุผลในการแกไ้ขรายการซ้ือขายดงักล่าวต่อตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามท่ีก าหนด  
 

407.02 การยกเลกิรายการซ้ือขาย 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะพิจารณารับค าขอยกเลิกรายการซ้ือขายท่ีเกิดจากการจบัคู่โดย
อตัโนมติัของสมาชิกตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) รายการซ้ือขายท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณายกเลิกตอ้งมีราคาซ้ือขายอยู่นอก
ช่วงราคาซ้ือขาย (No Bust Range) ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกาศก าหนด 

(2) การด าเนินการขอยกเลิกรายการซ้ือขาย 
  (2.1) ให้สมาชิกแจง้ขอยกเลิกรายการซ้ือขายท่ีตนท ารายการภายในเวลา 10 นาที นับ
แต่เวลาท่ีระบบการซ้ือขายจบัคู่ระหว่างการเสนอซ้ือขายให้เขา้กนัได ้ทั้งน้ี ให้สมาชิกจดัส่งค าขอยกเลิก
รายการซ้ือขายตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดภายในเวลา 20 นาที นบัแต่เวลาท่ีระบบการซ้ือขาย
จบัคู่ระหวา่งการเสนอซ้ือขายใหเ้ขา้กนัได ้

(2.2) เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดรั้บการแจง้ให้พิจารณายกเลิกรายการซ้ือขาย
ดงักล่าวจากสมาชิกแลว้ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแจง้ให้สมาชิกคู่กรณีทราบ และประกาศให้
สมาชิกทราบทัว่กนัโดยเร็วว่ารายการซ้ือขายดงักล่าวไดรั้บการแจง้ใหพิ้จารณายกเลิก 

(2.3) หากสมาชิกคู่กรณีประสงค์จะให้ขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาในประเด็น
ดงักล่าวต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหส้มาชิกคู่กรณีแจง้ต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในเวลา 
10 นาที นบัแต่เวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แจง้ใหส้มาชิกทราบโดยทัว่กนั   

(2.4) การพิจารณายกเลิกรายการซ้ือขายดงักล่าวให้เป็นไปตามดุลพินิจของตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าโดยผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสุดและให้มีผลผูกพนักบัสมาชิกท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในรายการ
ซ้ือขายท่ีมีการขอยกเลิกนั้น 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)              400-6 24 กมุภาพนัธ์ 2549  

  (2.5)  เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดพิ้จารณาการยกเลิกรายการซ้ือขายแลว้ ตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะ ประกาศผลการพิจารณาใหท้ราบทัว่กนัโดยเร็ว 

 (3) มาตรการป้องกนั 
ใหส้มาชิกแจง้มาตรการหรือวิธีการในการป้องกนัมิใหเ้กิดรายการซ้ือขายท่ีมีการขอยกเลิก

รายการซ้ือขายนั้นอีก โดยแจง้รายละเอียดตามค าขอยกเลิกรายการซ้ือขายตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ก าหนดภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีขอยกเลิกรายการซ้ือขาย 

 (4) ค่าธรรมเนียมการพิจารณายกเลิกรายการซ้ือขาย  
  สมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอยกเลิกรายการซ้ือขายต่อตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เม่ือตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดรั้บการแจง้จากสมาชิกตาม (2) (2.1) ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่ว่ารายการซ้ือขายจะถูกยกเลิกหรือไม่ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ก าหนด 

.  

411 การก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและการรายงานจ านวน
การถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
 

*411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (Position Exemption) 
411.04-1  การขออนุญาตถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนด 

ในกรณีท่ีบุคคลประสงคจ์ะถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกว่าจ านวนสูงสุดตามท่ีตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด ให้บุคคลดงักล่าวยื่นค าขออนุญาต พร้อมทั้ งเอกสารและหลกัฐานตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดผา่นสมาชิกท่ีตนเปิดบญัชีซ้ือขายอยู ่ 

 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงและแจง้ผลการพิจารณาผา่น
สมาชิกผูย้ื่นค าขอภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึงครบถว้น 

 ให้สมาชิกมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด   

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลงจ านวนการถือครองฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ได ้โดยในกรณีท่ีการพิจารณาดงักล่าวมีผลให้ฐานะการถือ
ครองของบุคคลในขณะนั้นมีจ านวนสูงกว่าจ านวนท่ีไดพิ้จารณาเปล่ียนแปลง ให้สมาชิกด าเนินการให้
บุคคลดงักล่าวมีการถือครองไม่เกินจ านวนท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณาเปล่ียนแปลง โดยให้
ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 5 วนัท าการ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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411.04-2 การขึน้ทะเบียนผู้ประกนัความเส่ียง (Hedger) 
 ในกรณีท่ีบุคคลประสงคจ์ะข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัความเส่ียงใหบุ้คคลดงักล่าวยื่นค าขอข้ึน
ทะเบียนพร้อมทั้ งเอกสารและหลกัฐานผ่านสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด  
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจยกเลิกการข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัความเส่ียงไดต้ามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
(*ความในหลักเกณฑ์ 411.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ลงวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป) 

 

411.05 การรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Reportable Position) 
   ให้สมาชิกรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้า
ภายในระยะเวลาและตามวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนดเม่ือสมาชิกหรือลูกคา้มีการถือครอง
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามจ านวนท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีหากจ านวนการถือ
ครองของสมาชิกหรือลูกคา้ดงักล่าวลดลงต ่ากว่าท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้สมาชิก
รายงานจ านวนการถือครองนั้นต่อไปอีกหน่ึงวนัท าการ 
 *ในกรณีท่ีสมาชิกไดร้ายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชีของสมาชิก
หรือลูกคา้ตามวรรคหน่ึงต่อส านกัหักบญัชีหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลอ่ืนตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ก าหนด และตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดรั้บรายงานขอ้มูลดงักล่าวจากส านกัหกับญัชีหรือ
หน่วยงานดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าสมาชิกไดร้ายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในบญัชีของ
สมาชิกหรือลูกคา้ตามวรรคหน่ึงต่อตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แลว้ 

(*เพ่ิมความในหลักเกณฑ์ 411.05 วรรคท้าย โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 

*412 การหยุดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
 

412.01 เหตุในการหยุดท าการซ้ือขายช่ัวคราว 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใดเป็น

การชัว่คราวเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) เมื่อมีการหยุดการซ้ือขายสินคา้อา้งอิงอนัเป็นผลมาจากการท างานของระบบ circuit 

breaker ของตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดซ้ือขายสินคา้อา้งอิง หรือเม่ือมีการสั่งหา้มการซ้ือหรือขายสินคา้
อา้งอิงเป็นการชัว่คราว หรือเม่ือมีการด าเนินการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั  
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(2) เม่ือไม่มีสินค้าอ้างอิง หรือเม่ือสินค้าอ้างอิงมีการเปล่ียนแปลงอันอาจกระทบต่อ
ความสามารถในการใชค้ านวณราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้
ในการช าระหน้ี 

(3) เม่ือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของสินคา้อา้งอิงหรือความสามารถ
ในการใชเ้ป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น  
 

412.02 การเปิดท าการซ้ือขายภายหลงัจากหยุดท าการซ้ือขายช่ัวคราว 
 การเปิดท าการซ้ือขายภายหลงัจากหยุดท าการซ้ือขายชั่วคราวตามหลกัเกณฑ์ 412.01 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณาด าเนินการตามกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีหยุดท าการซ้ือขายตามหลกัเกณฑ์ 412.01 (1) ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะ
เปิดท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอีกคร้ังเม่ือมีการเปิดท าการซ้ือหรือขายสินค้าอ้างอิงท่ีมี
การหยุดการซ้ือหรือขาย 

(2) กรณีหยุดท าการซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์412.01 (2) และ (3) ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
อาจพิจารณาเปิดท าการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อีกคร้ังเม่ือเหตุในการหยุดท าการซ้ือขายดงักล่าว
ไดรั้บการแกไ้ขหรือยุติลง 
 การเปิดท าการซ้ือขายตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดใหมี้ช่วง Pre-open 
เป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะเปิดท าการซ้ือขายตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย ล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

*413 การซ้ือขายผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต  
- 
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 413 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ 1 เมษายน 2553) 

 

*414 การซ้ือขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Acess)  
 - 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 414 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ 1 เมษายน 2553) 

 

 

 
 

********************************* 
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ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกีย่วกบัการซ้ือขาย 

 

ประเภทค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียม ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอ
ยกเลิกรายการซ้ือขาย 

- 50,000 บาท ต่อรายการ ส าหรับ
กรณีการร้องขอยกเลิกรายการท่ี 
1 ถึง 3 ในรอบปีปฏิทินนั้น 
- 100,000 บาท ต่อรายการ 
ส าหรับกรณีการร้องขอยกเลิก
รายการท่ี 4 เป็นตน้ไปในรอบปี
ปฏิทินนั้น 
 

ช าระภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีแจง้ขอยกเลิกรายการซ้ือขาย 

2. ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือ
รับรองการซ้ือขาย 

10 บาท ต่อรายการ แต่ไม่ต ่ากวา่ 
100 บาท ต่อการขอในแต่ละคร้ัง 

ช าระในวนัท่ียื่นค าขอออก
หนงัสือรับรองการซ้ือขาย 
 

 
 


