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*401 การซ้ือขายด้วยระบบการซ้ือขาย 
 การซ้ือขายใหก้ระท าดว้ยระบบการซ้ือขายเท่านั้นและหา้มท าการซ้ือขายหรือการกระท าอ่ืนใด
ท่ีมีผลเสมือนการซ้ือขายโดยมิไดก้ระท าดว้ยระบบการซ้ือขาย และการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย
ใหก้ระท าโดยสมาชิก หรือบุคคลตามหลกัเกณฑ ์701    

(*ความในหลักเกณฑ์ 401 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้น
ไป ) 

 
401.01  การปฏิบัตงิานของสมาชิกที่เกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการซ้ือขาย 
 ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใช้ในการซ้ือขายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขายตอ้งมี
การท างานตามมาตรฐานท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือบุคคลท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
มอบหมายก าหนด และสมาชิกตอ้งท าการซ้ือขายผ่านช่องทางท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ โดยให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการบริหารความเส่ียงตามท่ีตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 
401.02   การด าเนินการกรณีระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการซ้ือขายของสมาชิกไม่เป็นไปตามที่ตลาด

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด 
 หากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก าหนดหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการซ้ือขาย ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ท าการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการซ้ือขาย
ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย 

(2) ก าหนดให้สมาชิกด าเนินการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
ชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขาย 

(3) หา้มสมาชิกใชง้านทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์
ท่ีใชใ้นการซ้ือขายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบการซ้ือขายภายในระยะเวลาท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
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402  วนั เวลา และวนัหยุดท าการซ้ือขาย 
402.01 วนัและเวลาท าการซ้ือขาย 

การซ้ือขายใหก้ระท าไดใ้นทุกวนัท าการของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยช่วงเวลาซ้ือขาย
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แต่ละแบบ ให้เป็นไปตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดไวใ้นแบบ
ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Contract Specification)   

เพ่ือให้การซ้ือขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าอาจเปล่ียนแปลงช่วงเวลาซ้ือขายของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแบบใดๆ เป็นการชัว่คราวได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
402.02 วนัหยุดท าการซ้ือขาย 

วนัหยดุท าการซ้ือขาย มีดงัต่อไปน้ี 
(1) วนัหยดุประจ าสปัดาห์ คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
(2) วนัหยดุตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

 

*403 ความรับผดิชอบของสมาชิกต่อการกระท าในระบบการซ้ือขาย 

สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการเสนอซ้ือขาย หรือการซ้ือขาย หรือ การกระท าใดๆ ท่ีไดก้ระท าข้ึน
ในระบบการซ้ือขาย โดยการกระท าของสมาชิกเองหรือตวัแทนของสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีสมาชิก
อนุญาตใหใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก  

ทั้งน้ี ความรับผิดชอบใหร้วมถึงความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบการซ้ือขายอนัเป็นผล
มาจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกท่ีใชใ้นการซ้ือขาย หรือการต่อเช่ือมระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
ใหก้บับุคคลอ่ืนใดท่ีสมาชิกอนุญาต 

(*ความในหลักเกณฑ์ 403 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป) 

 

*404 วธิีการซ้ือขาย 
การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหก้ระท าโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายเพ่ือให้ระบบการซ้ือขายของ

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสามารถจดัการเสนอซ้ือขายแบบจบัคู่โดยอตัโนมติั (Electronic Trading 
Transaction) ตามหลกัราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด (Price and Time Priority) ดงัน้ี 

 (1.1)  ราคาเสนอซ้ือท่ีสูงกว่าราคาเสนอซ้ืออ่ืน ใหไ้ดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน 
ถา้ราคาเสนอซ้ือในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซ้ือท่ีเขา้มาในระบบการซ้ือขายก่อน
ไดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน 
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 (1.2)   ราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าราคาเสนอขายอ่ืน ใหไ้ดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน 
ถา้ราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ใหร้าคาเสนอขายท่ีเขา้มาในระบบการซ้ือขายก่อน
ไดรั้บการจบัคู่การซ้ือขายในล าดบัก่อน 

(2) สมาชิกอาจบนัทึกการซ้ือขายท่ีเป็นการซ้ือขายรายใหญ่เขา้มาในระบบการซ้ือขาย 
(Block Trading Transaction) โดยใหก้ระท าได ้2 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 (2.1) การซ้ือขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Transaction) ให้กระท าโดยสมาชิกผูซ้ื้อ
และผูข้ายเจรจาตกลงกนั หากสมาชิกตกลงกนัไดแ้ลว้ใหส้มาชิกผูซ้ื้อและสมาชิกผูข้ายบนัทึกการซ้ือขาย
ตามหลกัเกณฑ ์405.02 เขา้มาในระบบการซ้ือขาย 

 (2.2)   การซ้ือขายโดยสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นรายเดียวกนั (One-firm Transaction) 
ใหก้ระท าโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ลูกค้าของสมาชิกเจรจาตกลงกันแล้ว ให้สมาชิกบันทึกการซ้ือขายตาม
หลกัเกณฑ ์405.02 เขา้มาในระบบการซ้ือขาย หรือ 

 (ข) สมาชิกและลูกคา้ของสมาชิกเจรจาตกลงกนัแลว้ ใหส้มาชิกบนัทึกการซ้ือขาย
ตามหลกัเกณฑ ์405.02 เขา้มาในระบบการซ้ือขาย  

การซ้ือขายรายใหญ่เขา้มาในระบบการซ้ือขาย (Block Trading Transaction) ให้มีผลเม่ือระบบ
การซ้ือขายยืนยนัการซ้ือขายไปยงัสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้าย 

(*ความในหลักเกณฑ์ 404 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นไป) 
 

*405 การบันทกึการเสนอซ้ือขายและการซ้ือขาย 

405.01 การบันทึกการเสนอซ้ือขายด้วยวธีิ Electronic Trading Transaction 

405.01-1   รายการส าหรับการบันทึกการเสนอซ้ือขาย 
  การบนัทึกการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายเพื่อให้เกิดการซ้ือขายแบบจบัคู่

โดยอตัโนมติั ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือยอ่ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(2) การเสนอซ้ือหรือการเสนอขาย 
(3) ราคาเสนอซ้ือขาย  
(4) จ านวนเสนอซ้ือขาย 
(5) ประเภทและเง่ือนไขของการเสนอซ้ือขาย   
(6)  เลขท่ีบญัชีซ้ือขาย  
(7) ประเภทผูซ้ื้อขาย 
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(8) การสร้างฐานะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Open Position) หรือการลา้งฐานะเดิมของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Close Position) 

(9) หมายเลขหรืออกัษรยอ่ของสมาชิก 
(10) หมายเลขเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
(11) หมายเลขการเสนอซ้ือขาย  

 *(12) หมายเลขหรืออกัษรยอ่ของสมาชิกส านกัหกับญัชี (Clearing Member ID) 
 *(13) รายการอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-1 (12) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาด

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 

405.01-2  ราคาเสนอซ้ือขาย 
ราคาเสนอซ้ือขายตอ้งเป็นราคาท่ีตรงตามช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่าท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

ก าหนด (Minimum Tick Size) และตอ้งเป็นราคาท่ีไม่เกินกว่าการเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายสูงสุด
ในแต่ละวนั (Daily Price Limit) โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Contract Specification) นั้น   

 
405.01-3  จ านวนเสนอซ้ือขาย  

   การเสนอซ้ือขายในแต่ละคร้ัง ตอ้งมีจ านวนอย่างนอ้ย 1 หน่วยการซ้ือขาย ยกเวน้ตลาดสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้าจะก าหนดเป็นประการอ่ืนและมีจ านวนสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 
 
*405.01-4 ประเภทและเง่ือนไขของการเสนอซ้ือขาย 

ในการเสนอซ้ือขาย สมาชิกตอ้งระบุประเภทและเง่ือนไขการเสนอซ้ือขายตามท่ีตลาดสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดประเภทและเง่ือนไขการเสนอซ้ือขาย
เก่ียวกบัราคา จ านวน และเวลาหรือช่วงเวลาท่ีมีผล (Validity) ของการเสนอซ้ือขายในระบบซ้ือขาย  

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-4  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
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*405.01-5  ประเภทผู้ซ้ือขาย 
    สมาชิกตอ้งระบุประเภทผูซ้ื้อขายตามหลกัเกณฑ์ 405.01-1 (7) ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 เป็นต้นไป) 

 
*405.01-5/1 ช่วงเวลาการเสนอซ้ือขาย 
  การเสนอซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้กระท าไดต้ามช่วงเวลาท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดให้
ด าเนินการเสนอซ้ือขายบางประเภทของสัญญาไดเ้ฉพาะผูซ้ื้อขายบางประเภทตามช่วงเวลาท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 405.01-5/1 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
*405.01-6  การเสนอซ้ือขายในช่วง Pre-open  
 ในกรณีท่ีแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนดให้มีการเสนอซ้ือขายในช่วง Pre-open 
สมาชิกสามารถท าการบนัทึกการเสนอซ้ือขายเพ่ือค านวณหาราคาเปิดไดใ้นช่วงดงักล่าว โดยให้มีการ
ซ้ือขายเมื่อเปิดท าการซ้ือขายในราคาที่เรียกว่าราคาเปิด การค านวณราคาเปิดให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 เป็นต้นไป) 
 

405.01-7  การแก้ไขหรือยกเลกิการเสนอซ้ือขาย 
 การแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายของสมาชิกเพื่อบญัชีการซ้ือขายของตนเองหรือ
เพ่ือลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 
*405.02  การบันทึกการซ้ือขายด้วยวธีิ Block Trading Transaction 
 การบนัทึกการซ้ือขายดว้ยวิธี Block Trading Transaction ใหก้ระท าเฉพาะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
และในช่วงเวลาซ้ือขายท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจ
ก าหนดให้ด าเนินการบันทึกการซ้ือขายบางประเภทของสัญญาได้เฉพาะผูซ้ื้อขายบางประเภทตาม
ช่วงเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
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 (*ความในหลักเกณฑ์ 405.02 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้น
ไป) 
 
405.02-1  การบันทึกการซ้ือขายและรายการส าหรับการบันทึกการซ้ือขาย 

  การบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายใหก้ระท าโดยสมาชิกและตอ้งมีรายการอย่าง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือยอ่ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2) การซ้ือหรือการขาย 

   (3) ราคาซ้ือขาย  
   (4) จ านวนซ้ือขาย 

  (5) เลขท่ีบญัชีซ้ือขาย  
  (6) ประเภทผูซ้ื้อขาย 

  (7) การสร้างฐานะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Open Position) หรือการลา้งฐานะเดิมของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Close Position) 

 (8) หมายเลขหรืออกัษรยอ่ของสมาชิก และ/หรือคู่สญัญาของสมาชิก 
 (9) หมายเลขเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
*(10) หมายเลขหรืออกัษรยอ่ของสมาชิกส านกัหกับญัชี (Clearing Member ID) 

   (11) รายการอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 **สมาชิกอาจประกาศโฆษณาการเสนอซ้ือหรือขายในระบบการซ้ือขายได ้ทั้งน้ี การประกาศ
โฆษณาดงักล่าวไม่มีผลผกูพนัสมาชิกใหต้อ้งตกลงซ้ือหรือขายตามประกาศโฆษณานั้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-1 (10) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 (**เพ่ิมความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 405.02-1 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 
*405.02-2  ราคาในการบันทึกการซ้ือขาย 

ราคาในการบนัทึกการซ้ือขายตอ้งเป็นราคาท่ีมีช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า (Minimum Tick Size) 
ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และตอ้งเป็นราคาท่ีไม่เกินกวา่ค่าสูงสุดของการเปล่ียนแปลง
ราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Contract 
Specification) ตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด รวมทั้งตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
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กบัสภาพการซ้ือขายของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ/หรือตลาดของสินคา้อา้งอิง ยกเวน้ไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 เป็นต้นไป) 

 
405.02-3  จ านวนในการบันทึกการซ้ือขาย 

  การบันทึกการซ้ือขายในแต่ละคร้ัง ตอ้งมีจ านวนขั้นต ่าตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก าหนด และห้ามมิให้สมาชิกรวมจ านวนในการบนัทึกการซ้ือขายของบญัชีสมาชิกและ/หรือลูกคา้แต่ละราย
เพ่ือใหมี้จ านวนซ้ือขายขั้นต ่าตามท่ีก าหนด  

 
405.02-4  ระยะเวลาในการบันทึกการซ้ือขาย 
   ให้สมาชิกบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายภายใน 15 นาทีนบัแต่เวลาท่ีไดมี้
การตกลงท าการซ้ือขาย      
 *ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายไดภ้ายในเวลาตาม
วรรคหน่ึง ใหส้มาชิกบนัทึกการซ้ือขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายภายใน 15 นาทีแรกของช่วงเวลาซ้ือขายถดัไป
ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อนุญาตใหมี้การบนัทึกการซ้ือขายดว้ยวิธี Block Trading Transaction 

 (*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 405.02-4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 
 
*405.02-5  ประเภทผู้ซ้ือขาย 
  สมาชิกตอ้งระบุประเภทผูซ้ื้อขายตามหลกัเกณฑ ์405.02-1 (6) โดยให้น าหลกัเกณฑ ์
405.01-5 มาใชโ้ดยอนุโลม 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 6 
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

405.02-6  การแก้ไขหรือยกเลกิการบันทึกการซ้ือขาย 
    การแกไ้ขหรือยกเลิกการบนัทึกการซ้ือขายของสมาชิกเพ่ือบญัชีการซ้ือขายของตนเองหรือ
เพ่ือลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย  

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 400-8 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 

2553 เป็นต้นไป) 

 
*405.03 การซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือช าระราคา (Exchange of Futures 
for Physicals) 
 การซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือช าระราคาให้กระท าได้เฉพาะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด โดยสินคา้ท่ีจะส่งมอบตอ้งเป็นสินค้า
ประเภทเดียวกันและมีปริมาณใกลเ้คียงกนักับสินค้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีขอท าการซ้ือขาย 
เพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระราคา และมีการส่งมอบสินคา้ภายในระยะเวลา 
อนัสมควรหลงัจากท าการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระราคา  
 ให้สมาชิกท่ีประสงคจ์ะท าการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระ
ราคาขออนุญาตต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด และใหน้ าความในหลกัเกณฑ ์405.02 มาใชบ้งัคบักบัการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อน
ระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระราคาโดยอนุโลม ยกเวน้ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะก าหนดเป็น
อยา่งอ่ืน 
 ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายเพ่ือส่งมอบสินคา้ก่อนระยะเวลาส่งมอบสินคา้หรือช าระราคา 
โดยไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด หรือมีเหตุอนัควรให้เช่ือได้ว่า 
รายการซ้ือขายนั้นเป็นรายการซ้ือขายอนัเกิดจากพฤติกรรมการซ้ือขายท่ีไม่เหมาะสม ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าอาจพิจารณาลงโทษสมาชิก และสั่งให้สมาชิกรายดงักล่าวท าการบันทึกการซ้ือขายท่ีมีผล 
ในทางตรงขา้มกบัรายการซ้ือขายนั้น 

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้น
ไป )  

 
*405.04 การซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้า 
 การซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินคา้ให้กระท าไดเ้ฉพาะผูเ้สริมสร้าง
ความสมดุลในราคา จ านวน ช่วงเวลา และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และให้
น าความในหลกัเกณฑ ์405.02 การบนัทึกการซ้ือขายดว้ยวิธี Block Trading Transaction มาใชบ้งัคบั
กบัการซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีผูเ้สริมสร้างความสมดุลท าการซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลโดยไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนดตามความในวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขาย



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย  

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 400-9 

ล่วงหน้าจะถือว่ารายการซ้ือขายดังกล่าวเป็นรายการซ้ือขายท่ีไม่ใช่การซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุล 
ของการส่งมอบสินคา้ 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 405.04 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 
 
*406 ความผูกพนัของการเสนอซ้ือขายและการซ้ือขาย 
406.01 ความผูกพนัของการเสนอซ้ือขาย 
 การเสนอซ้ือขายทุกรายการเป็นการเสนอผูกพนัท่ีแน่นอนของสมาชิกผูเ้สนอซ้ือขาย ยกเวน้
จะมีการแกไ้ขหรือยกเลิกการเสนอซ้ือขายนั้นตามหลกัเกณฑ ์405.01-7 

 
406.02 การมผีลผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

การซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์404 (1) ให้มีผลผูกพนัสมาชิกผูเ้สนอซ้ือขายเม่ือระบบการซ้ือขาย
ไดจ้บัคู่การเสนอซ้ือและเสนอขายโดยอตัโนมติัตามหลกัราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด (Price and Time Priority) 

ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือขายตามหลกัเกณฑ ์404 (2) ให้มีผลผูกพนัเม่ือระบบการซ้ือขายยืนยนั
การซ้ือขายไปยงัสมาชิกผูซ้ื้อและผูข้าย 
 การซ้ือขายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นสัญญาผูกพนัผูเ้สนอซ้ือและผูเ้สนอขายหรือผูท้  า
การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามเวลาท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้มูลการซ้ือขายท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
เกบ็รักษาไวด้ว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 406 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นไป) 
 

407 การแก้ไขหรือยกเลิกรายการซ้ือขาย  

407.01 การแก้ไขรายการซ้ือขาย 
 การแกไ้ขรายการซ้ือขายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด  
 
*407.02 การยกเลกิรายการซ้ือขาย 

ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายอนัเป็นผลใหร้าคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีการเปล่ียนแปลงผิดไป
จากสภาพปกติของตลาด หรือมีเหตุอนัควรให้เช่ือไดว้่าเป็นการซ้ือขายอนัเกิดจากพฤติกรรมการซ้ือขาย



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย  

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 400-10 

ท่ีไม่เหมาะสม หรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณาเห็นว่าการซ้ือขายอาจมีผลกระทบต่อสภาพ
การซ้ือขายหรือราคาซ้ือขายให้เบ่ียงเบนไปจากสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจ
ด าเนินการยกเลิกรายการซ้ือขายหรือสมาชิกอาจร้องขอให้ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าพิจารณายกเลิก
รายการซ้ือขายดงักล่าว 

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณายกเลิกรายการซ้ือขายตาม
วรรคหน่ึง สมาชิกต้องยื่นขออนุญาตต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 407.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2553 เป็นต้นไป) 
 

407.03   ความรับผดิชอบและการด าเนินการของสมาชิก 

ในกรณีท่ีสมาชิกท าการซ้ือขายเพ่ือบุคคลอ่ืนผิดพลาด และไม่สามารถแกไ้ขความผิดพลาด หรือ
ยกเลิกรายการซ้ือขายนั้นได ้สมาชิกตอ้งรับผิดชอบโดยโอนรายการซ้ือขายท่ีผิดพลาดดงักล่าวเขา้บญัชี
ซ้ือขายของสมาชิก  
 

*408 การเข้าผูกพนัหรือแทนทีเ่ป็นคู่สัญญา (Novation Process)  
 ในทนัทีท่ีเกิดการจบัคู่การซ้ือขายข้ึนในระบบการซ้ือขายหรือไดรั้บการยืนยนัการซ้ือขายจาก
ระบบการซ้ือขายและไม่มีการยกเลิกรายการซ้ือขาย ส านกัหักบญัชีจะเขา้ผูกพนัหรือแทนที่เป็น
คู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกัหกับญัชีก าหนด  

(*ความในหลักเกณฑ์ 408 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
เป็นต้นไป) 
  

 409 การช าระหนีต้ามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 ให้สมาชิกด าเนินการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามรายการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนต่อ
ส านักหักบัญชีหรือโดยผ่านสมาชิกส านักหักบัญชีท่ีเป็นตวัแทนในการช าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ใหก้บัสมาชิกดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด  
  

410 การปฏบิัติงานของสมาชิกทีเ่กีย่วข้องกบัการซ้ือขาย 
410.01 การบันทึกข้อมูลและจดัเกบ็เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการซ้ือขาย 
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 สมาชิกตอ้งบนัทึกขอ้มูลและจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายไวใ้ห้ครบถว้นเป็นปัจจุบนั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

 
 
410.02 การก ากบัดูแลการซ้ือขาย 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและยบัย ั้งการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีไม่เหมาะสม ห้ามสมาชิกท าการใดๆ ในฐานะตวัแทน
หรือในนามของสมาชิก ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ท าการซ้ือขายหรือการเสนอซ้ือขาย ซ้ือหรือขายหรือเสนอท่ีจะซ้ือหรือขายสินคา้ หรือ 
กระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเพ่ือรักษาระดบัราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหไ้ม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด หรือเพื่อท าให้ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใดสูงข้ึนหรือต ่าลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด หรือในลกัษณะท่ีมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหไ้ม่ตรง
ต่อสภาพปกติของตลาด หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใดสูงข้ึนหรือ
ต ่าลงอนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ยกเวน้เป็นการกระท าโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์
อนัชอบธรรมของตน 

(2) กระท าการเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่ว่า
เพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน ท าการกกัตุน ทุ่มตลาด ควบคุมหรือกระท าการใดๆ ต่อสินคา้ของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ใดอนัเป็นผลให้สินคา้ท่ีสามารถใชส่้งมอบตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(3) บอกกล่าว แพร่ขอ้ความ หรือใหค้ ารับรอง อนัเป็นเท็จหรืออาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิด
ในสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สินคา้หรือตวัแปร และในขณะบอกกล่าวแพร่ขอ้ความ 
หรือใหค้ ารับรองนั้น ผูก้ระท ารู้หรือควรรู้ว่าค าบอกกล่าว ขอ้ความ หรือค ารับรองนั้น  เป็นเท็จหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั และการกระท าดงักล่าวท าให้หรือน่าจะท าให้บุคคลอ่ืนซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือท าใหห้รือน่าจะท าใหร้าคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใดสูงข้ึนหรือต ่าลง หรือมีผล
หรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(4) ท าการคาดการณ์เกี่ยวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สินคา้ หรือตวัแปร โดยบิดเบือน
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาดการณ์ หรือน าขอ้มูลท่ีรู้ว่าเป็นเทจ็มาใชใ้นการคาดการณ์หรือละเลย
ท่ีจะพิจารณาความเป็นจริงของขอ้มูล และการกระท าดงักล่าวท าให้หรือน่าจะท าให้บุคคลอ่ืนซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือท าใหห้รือน่าจะท าใหร้าคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใดสูงข้ึนหรือต ่าลง หรือมีผล
หรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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(5) แพร่ขอ้ความซ่ึงแสดงวา่ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใดจะหรือน่าจะสูงข้ึนหรือต ่าลง หรือ
มีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดบัราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เน่ืองจากมีการกระท าในลกัษณะตาม 
(1) (2) (3) หรือ (4) โดยสมาชิกนั้นเป็นผูท้  าการในลกัษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือไดร้ับหรือ
จะไดรั้บค่าตอบแทนหรือประโยชนใ์ดๆ เก่ียวเน่ืองกบัการแพร่ขอ้ความนั้น 

(6) พฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและการกระท าอ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

 
*410.03 การด าเนินการกรณีลูกค้าฝ่าฝืนข้อก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 ในกรณีที่การเสนอซ้ือขายของลูกคา้มีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หนงัสือเวียนและค าสั ่งของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบการซ้ือขาย การด า เนินงานของสมาชิกหรือ
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสภาพการซ้ือขายโดยรวม สมาชิกตอ้งด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 (1) แจง้ใหลู้กคา้มิใหบ้นัทึกการเสนอซ้ือขายท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเขา้มาในระบบการซ้ือขาย  
 (2)  ยกเลิกการเสนอซ้ือขายของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว  
 (3) ระงบัการใหบ้ริการซ้ือขายผา่นช่องทางการซ้ือขายใด ๆ แก่ลูกคา้ 

 ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจระงับ
การใหบ้ริการซ้ือขายผา่นช่องทางใด ๆ ของสมาชิก 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 410.03 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป) 

 

411 การก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดและการรายงาน
จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   

411.01 การก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)   
 ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดจ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุดของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบรวมกนัท่ีบุคคลใดพึงถือครองได ้โดยก าหนดในแบบ
ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แต่ละประเภท 

ให้จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (Omnibus 
account) เท่ากบัจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุดท่ีบุคคลใดจะถือครองไดต้ามท่ีก าหนด
ในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ยกเวน้สมาชิกสามารถด าเนินการให้ลูกคา้จัดส่งขอ้มูลและเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ใหแ้ก่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อนัสามารถเช่ือหรือพิสูจน์ถึงความมีตวัตนของลูกคา้
ท่ีอยูภ่ายใตบ้ญัชีดงักล่าวได ้
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เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลการซ้ือขาย ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจประกาศเปล่ียนแปลง
จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุดท่ีบุคคลใดพึงถือครองตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย  

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 400-14 

 
 
411.02  การนับจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

การนับจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบุคคลใด ให้นับรวมบญัชีซ้ือขาย
ทุกบญัชีของบุคคลและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงบญัชีซ้ือขายทุกบญัชีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูร้ับประโยชน์
จากการซ้ือขายสญัญา 

 
411.03 การด าเนินการเม่ือมกีารถือครองเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(1) ในกรณีท่ีสมาชิกมีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดในแบบ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหส้มาชิกแจง้ใหต้ลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทราบทนัทีและด าเนินการลา้ง
ฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในจ านวนท่ีเกินกว่าท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  

(2) ในกรณีท่ีลูกคา้มีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดในแบบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้สมาชิกแจง้ให้ลูกคา้ด าเนินการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในจ านวนท่ี
เกินกว่าท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หากลูกคา้ไม่ด าเนินการดงักล่าว ใหส้มาชิกท าการ
ลา้งฐานะของลูกคา้และแจง้การด าเนินการดงักล่าวใหต้ลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ทราบทนัที 

 (3) ในกรณีท่ีสมาชิกหรือลูกคา้ไม่ท าการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม (1) หรือ (2)  
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจลา้งฐานะของสมาชิกหรือลูกคา้ หรืออาจร้องขอให้ส านกัหักบญัชี
ลา้งฐานะ โอนฐานะหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร โดยสมาชิกหรือลูกคา้ท่ีถือครองฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งรับผิดชอบในผลขาดทุนและค่าใชจ่้ายใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการเพ่ือลา้งฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวดว้ย 

 

*411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในแบบของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Position Exemption) 

  ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกหรือลูกคา้สามารถถือครองฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้เพ่ือวตัถุประสงค์
ในการป้องกนัความเส่ียงหรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร โดยการ
ขออนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดคุณสมบัติและการข้ึนทะเบียนผูป้ระกันความเส่ียง 
ตลอดจนก าหนดจ านวนฐานะการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบุคคลดงักล่าวแตกต่างกนัตาม
ประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก าหนด  



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 400 การซ้ือขาย  

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)   24 กมุภาพนัธ์ 2549 400-15 

ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองรายงาน
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 411.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2560 เป็นต้นไป) 

 
411.05 การรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Reportable Position)  

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดให้สมาชิกรายงานจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ในบญัชีของสมาชิกหรือลูกคา้เม่ือสมาชิกหรือลูกคา้มีการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
จ านวนท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยการรายงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดให้สมาชิกรายงานขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ านวน
การถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของสมาชิกหรือลูกคา้ เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดูแลการซ้ือขาย
ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

*412 มาตรการหยุดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาก าหนดให้มีการหยุดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 
2558 เป็นต้นไป) 

 

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

(มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป) 
 

*414 การซ้ือขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Acess)  
- 
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 414 โดยข้อบังคับของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ) 
 

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


