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สรปุแนวทางในการจดัส่งรายงาน 
 

1.  ในการจดัส่งรายงานตามวธิปีฏบิตั ิขอ้ 308.01 (6) ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ากาํหนดใหส้มาชกิ
ปฏบิตัติามแนวทางดงันี� 
 

รายงาน กาํหนดเวลาจดัส่งรายงาน 

(1)  รายงานและงบการเงนิดงัต่อไปนี�  
(1.1)  รายงานเงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธ ิณ วนั

ทาํการสดุทา้ยของเดอืน 
(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิและรายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจาํเดือน งวด
ประจาํ 6 เดอืนแรกของปีบญัชแีละงวด
ประจาํปีบญัช ี

(1.3)  รายงานเมื=อมเีงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธิ
หรอือตัราสว่นเงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธิ
เมื=อสิ�นวนัทาํการใดๆ ลดลงมาอยูใ่นระดบั
น้อยกว่าหรอืเทา่กบั 3 เทา่ของหลกัเกณฑ์
ขั �นตํ=าที=ตอ้งดาํรงไวต้ามที=คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที=สมาชกิสง่รายงานและงบการเงนิตาม
หลกัเกณฑเ์งื=อนไขและวธิกีารที=สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด ใหถ้อืว่าเป็นการสง่รายงานดงักล่าวต่อ
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแลว้ 

(2)   รายงานเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�พรอ้มดว้ยเหตุผล 
(2.1)  สมาชกิประสบความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 
(2.2)  สมาชกิหยดุประกอบกจิการทั �งหมดหรอื

บางสว่น 
(2.3)  สมาชกิเปลี=ยนแปลงวตัถุประสงคห์รอื

ลกัษณะในการประกอบธุรกจิ 
(2.4)  สมาชกิกระทาํหรอืถกูกระทาํอนัมลีกัษณะ

เป็นการครอบงาํหรอืถกูครอบงาํกจิการตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

รายงานในทนัททีี=เหตุการณ์เกดิขึ�น  
-  ในกรณีตามขอ้ 2.3  หากตอ้งมกีารจดทะเบยีน

กบันายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ใหส้มาชกิ
จดัสง่หลกัฐานการจดทะเบยีนดงักล่าวต่อ
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าภายใน 7 วนั นบั
แต่วนัที=นายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัรบัจด
ทะเบยีน 

 

(2.5)   สมาชกิควบรวมบรษิทั 
(2.6)   สมาชกิทาํสญัญาใหบุ้คคลอื=นมอีาํนาจทั �งหมด

หรอืบางสว่นในการบรหิารงานของสมาชกิ 
(2.7)  คณะกรรมการของสมาชกิมมีติให้เพิ=มทุน

หรอืลดทนุ 

รายงานภายในวนัทาํการถดัจากวนัที=เกดิเหตุการณ์
ขึ�น  

-  ในกรณีตามขอ้ 2.5 และ 2.7 ใหส้มาชกิจดัสง่
หลกัฐานการจดทะเบยีนดงักล่าวต่อตลาด

แนวทางการจดัส่งรายงานต่อตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า 
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(2.8)  คณะกรรมการของสมาชกิมมีตใิหเ้ขา้ถอื
หลกัทรพัยข์องกจิการใดเกนิกว่ารอ้ยละ10 
ของจาํนวนทนุจดทะเบยีนทั �งหมดของ
กจิการนั �น 

สญัญาซื�อขายล่วงหน้าภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัที=นายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัรบัจดทะเบยีน 

-  ในกรณีตามขอ้ 2.6 ใหส้มาชกิรายงาน
สาระสาํคญัของสญัญาพรอ้มทั �งจดัสง่สาํเนา
สญัญาดงักล่าวดว้ย 

(3)   รายงานอื=นๆ ดงัต่อไปนี�  
(3.1)  รายงานการผดินดัวางหลกัประกนัของลกูคา้ -  ลกูคา้ที=ผดินดัวางหลกัประกนัรายใดรายหนึ=ง

หรอืทกุรายรวมกนัมลูคา่ตั �งแต่ 5 ลา้นบาทขึ�น
ไป ใหส้มาชกิรายงานภายในวนัทาํการที=เกดิ
เหตุการณ์ขึ�น และรายงานขอ้มลูลกูคา้ดงักล่าว
ทกุวนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหห์ากลกูคา้ยงั
ผดินดัชาํระหลกัประกนัอยู ่ 

-  ลกูคา้ที=ผดินดัวางหลกัประกนัรายใดรายหนึ=ง
หรอืทกุรายรวมกนัมลูคา่ตั �งแต่ 1 ลา้นบาทขึ�น
ไป แต่ไมถ่งึ 5 ลา้นบาท ใหส้มาชกิรายงาน
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที=เกดิเหตุการณ์ขึ�น 
และรายงานขอ้มลูลกูคา้ดงักลา่วทกุวนัทาํการ
สดุทา้ยของสปัดาหห์ากลกูคา้ยงัผดินดัชาํระ
หลกัประกนัอยู ่ 

(3.2)   รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) และความเหน็ เฉพาะ
สว่นที=มนียัสาํคญัที=เกี=ยวกบัระบบหรอืการ
ดาํเนินงานการซื�อขายสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้า และงานบรหิารความเสี=ยงของ
สมาชกิ รวมทั �งผลการดาํเนินการในสว่นที=มี
นยัสาํคญัของสมาชกิตามคาํแนะนําของ
เจา้หน้าที=ตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) หรอืคณะกรรม การตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

ปีละ 1 ครั �ง (ถา้ม)ี 
 

(3.3)  รายงานการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานตาม
ขอ้กาํหนด หนงัสอืเวยีน หรอืคาํสั =งของ
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Compliance 
Report) เฉพาะสว่นที=มนียัสาํคญัรวมทั �ง

 รายงานภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิ�นปีปฏทินิ 
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รายงานผลการดาํเนนิการในสว่นที=มี
นยัสาํคญัของสมาชกิตามคาํแนะนําของ
หน่วยงานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานตาม
ขอ้กาํหนด หนงัสอืเวยีน หรอืคาํสั =งของ
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Compliance 
Unit) 

(3.4) รายงานการเปลี=ยนแปลงที=มนียัสาํคญัต่อ
การดาํเนินงานของสมาชกิ เชน่ การ
เปลี=ยนแปลงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคล
ที=มอีาํนาจในการจดัการ หรอืการ
เปลี=ยนแปลงโครงสรา้งการดาํเนินงาน
สมาชกิ 

รายงานภายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัที=เหตุการณ์
เกดิขึ�น 

(3.5)  รายงานผลการตรวจสอบของสาํนกังาน 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลอื=นที=
เกี=ยวขอ้ง  

รายงานภายใน 7 วนัทาํการถดัจากวนัที=
คณะกรรมการของสมาชกิพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบรายงานดงักล่าว 

(3.6)  รายงานมตขิองที=ประชมุผูถ้อืหุน้ของสมาชกิ
ใหแ้กไ้ขหรอืเพิ=มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของสมาชกิ 

รายงานภายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัที=ที=ประชมุผู้
ถอืหุน้ของสมาชกิมมีตดิงักล่าว และใหส้มาชกิจดัสง่
หลกัฐานการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ=มเตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธต่ิอตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าภายใน 
7 วนั นบัแต่วนัที=นายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัรบัจด
ทะเบยีน 

(3.7)  รายงานรายชื=อผูถ้อืหุน้รายใหญ่สบิลาํดบั
แรก  

รายงานภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ�นปีหรอืนบัแต่วนั
ประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

 

     ในการสง่ขอ้มลูขา้งตน้ ใหส้มาชกิจดัสง่รายงานผา่นชอ่งทางการสื=อสารระหว่างสมาชกิกบัตลาด
สญัญาซื�อขายล่วงหน้า (SET Community Portal : SCP) อยา่งไรกต็าม หากสมาชกิไมส่ามารถสง่รายงานผา่น 
SCP ได ้ใหส้มาชกิจดัสง่รายงานเป็นหนงัสอื ลงนามรบัรองโดยกรรมการที=มอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 

2.  ใหส้มาชกินําสง่รายงานขอ้มลูเพื=อประกอบการตดิตามความเสี=ยงของบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละผู้
ประกอบธุรกจิสญัญาซื�อขายลว่งหน้าต่อตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้ามายงัฝา่ยกาํกบัการซื�อขาย ที= 
DerivativesSurveillanceUnit@set.or.th ตามรปูแบบและกาํหนดเวลาที=นําสง่ขอ้มลูดงักลา่วต่อสาํนกังาน 
ก.ล.ต. 
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ผลบงัคบัใช้ 

 ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้าจะใชแ้นวทางฉบบันี�แทนแนวทางการจดัสง่รายงานต่อตลาดสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าฉบบัวนัที= 14 พฤศจกิายน 2551 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที= 30 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
 

--------------------------------------------- 


