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ข้อบังคบั 
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*701 บุคคลทีเ่กีย่วข้องในระบบการซ้ือขาย 
 บุคคลท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจอนุญาตให้บนัทึกการเสนอซ้ือขายหรือการซ้ือขาย
เขา้มาในระบบการซ้ือขาย ไดแ้ก่ 

 (1) เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 

 (2) ผูดู้แลสภาพคล่อง 
 (3) ผูเ้สริมสร้างความสมดุล 
 (4) บุคคลอ่ืนใดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 701 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

*702 คุณสมบัติของเจ้าหน้าทีรั่บอนุญาต 

 บุคคลท่ีสมาชิกจะขอแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ตอ้งมีและด ารงคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ  
 (2) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติงาน หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือการข้ึน
ทะเบียนเป็นเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอแต่งตั้งเพราะการลงโทษของตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3) เป็นพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มเวลาของสมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต
หรือเป็นพนกังานของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ถือหุ้นของสมาชิกไม่นอ้ย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดของสมาชิก และมีสัญญายินยอมให้พนกังานนั้นมาปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวให้แก่สมาชิก  หรือเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานเต็มเวลาของตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Selling Agent) ท่ีท าสญัญาเป็นตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้กบัสมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต 
 (4)  มีคุณสมบติัทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์ดงัน้ี 

  (ก) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีหน่วยงาน
ราชการให้การรับรองหรือเป็นพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีติดต่อกนั และ 
  (ข) ผ่านการอบรมหรือการทดสอบตามหลกัสูตรของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
หรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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 (5) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 702 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 

703 การขอแต่งตั้งเจ้าหน้าทีรั่บอนุญาต  
 ในการขอแต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตใหส้มาชิกเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์  702 และยื่นค าขอพร้อมรายละเอียดตามแบบท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก าหนด 
 

704 การขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 
704.01 การพจิารณาการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 

เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคคลท่ีสมาชิก
ขอแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตและเห็นว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นแลว้ ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าจะรับค าขอไวพ้ิจารณาและจะแจง้ผลการพิจารณาข้ึนทะเบียนบุคคลดงักล่าวเป็น
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกนั้นและก าหนดหมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตส าหรับบุคคล
นั้น โดยจะน าส่งแก่สมาชิกผูเ้สนอขอแต่งตั้งภายใน 60 วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารและหลกัฐาน
ครบถว้น 

เม่ือบุคคลใดไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกใดและไดรั้บหมายเลขประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตตามการเสนอขอแต่งตั้งของสมาชิกนั้นแลว้ ใหป้ฏิบติังานการซ้ือขายดว้ยระบบการ
ซ้ือขายในนามของสมาชิกท่ีขอแต่งตั้งนั้น 

 

704.02 การเก็บรักษาหมายเลขประจ าตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน  (User name and 
Password) 

 ให้สมาชิกและเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเก็บรักษาหมายเลขประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ช่ือผูใ้ช้
และรหสัผา่น (User name and Password) ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

704.03 ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องกบัเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 
 ให้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตเป็นไปตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 
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705 หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีรั่บอนุญาต 

 เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียน และค าสั่ง 
ของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบัท่ีสมาชิกมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัในเร่ืองนั้น แต่
เฉพาะท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตพึงกระท าได ้

(2) ให้ความร่วมมือแก่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในการป้องกันการกระท าท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และขอ้ก าหนด หนงัสือเวียน และค าสั่งของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  

 (3) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม (1)    
(4) ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นท่ีเส่ือมเสียหรืออาจเส่ือมเสียหรือเห็นได้ว่าจะเป็นทาง

น าไปสู่ความเส่ือมเสียแก่ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (5) ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสมตามท่ี

ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด หรือส่งค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีรู้หรือควรรู้
หรือมีเหตุอนัเช่ือไดว้า่รู้วา่อาจเขา้ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนด 
หนงัสือเวียน และค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 (6) ไม่ใชข้อ้มูลของลูกคา้หรือขอ้มูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือขอ้มูลใดท่ีได้
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเองและ/หรือบุคคลอ่ืน 

 (7) ไม่ส่งค าสั่งซ้ือหรือค าสัง่ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเองและ/หรือบุคคลอ่ืนโดย
ใชบ้ญัชีซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลกูคา้  

                     *(8) ไม่วิเคราะห์การลงทุนหรือแนะน าการลงทุนแก่ผูล้งทุนโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวจากส านกังานก.ล.ต.ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดหลกัเกณฑใ์หบุ้คลากรของ
สมาชิกตอ้งขอความเห็นชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

(*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 705 ข้อ (8) โดยข้อบังคับของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

*706 การเพกิถอนการขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต  

 (1) เจา้หน้าท่ีรับอนุญาตอาจถูกพกัการปฏิบติัหน้าท่ีเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตได ้หากตลาด
หลกัทรัพยส์ั่งพกัการปฏิบติัหน้าท่ีเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต หรือส านกังานก.ล.ต.สั่งพกัการปฏิบติัหน้าท่ี
แนะน าการลงทุน ทั้งน้ี ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวเท่าระยะเวลาท่ี
ตลาดหลกัทรัพยห์รือส านักงานก.ล.ต.สั่งพกัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
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(2) เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตไดต้ามเหตุ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) หากในภายหลงัพบว่าเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตไม่สามารถด ารงคุณสมบติัของ
เจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือขาดหรือบกพร่องในคุณสมบติัของเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตขอ้ใด
ขอ้หน่ึงตามหลกัเกณฑ ์702 หรือตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร  

เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ี
รับอนุญาตดว้ยเหตุตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะแจง้เป็นหนงัสือให้เจา้หนา้ท่ีรับ
อนุญาตและสมาชิกผูเ้สนอขอแต่งตั้งทราบและประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทัว่กนั 

  (ข) กรณีสมาชิกประสงคเ์พิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต ใหส้มาชิก
ยื่นค าขอเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามแบบท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(ค) เจา้หน้าท่ีรับอนุญาตพน้จากการเป็นพนกังานหรือผูป้ฏิบติังานของสมาชิก  
หรือพน้จากการเป็นพนกังานของนิติบุคคลท่ีท าสัญญาเป็นตวัแทนสนบัสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Selling Agent) กบัสมาชิกท่ีขอแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าท่ีรับอนุญาต หรือสัญญาการเป็นตวัแทน
สนับสนุนการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Selling Agent) ของนิติบุคคลท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตเป็น
พนกังานกบัสมาชิกผูข้อแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตส้ินสุดลง 
 เม่ือปรากฏเหตุตามวรรคหน่ึง ใหส้มาชิกแจง้ให้ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ทราบทนัทีและยื่น
ค าขอเพิกถอนเจา้หน้าท่ีรับอนุญาตต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามแบบท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด 

 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 706 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 
 

707 การลงโทษเจ้าหน้าทีรั่บอนุญาต 

 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาตของสมาชิกกระท าหรือมีส่วนในการกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บุคคลนั้นอาจไดรั้บการลงโทษในลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 

(1) ตกัเตือน 

(2) ภาคทณัฑ ์  
(3) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  

(4) ปรับเป็นเงิน 

(5) หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว 
(6) หา้มปฏิบติังานใด ๆ ในบริษทัสมาชิกภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(7) เพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
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*708 การสมคัรเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 ให้บุคคลท่ีประสงค์จะสมคัรเป็นผูดู้แลสภาพคล่องยื่นหนงัสือแจง้ความจ านงต่อตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ภายในระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 

 

*709 คุณสมบัติของผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งมีและด ารงคุณสมบติัขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 

 (1)  เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงสมาชิกแจง้
ความจ านงให้เป็นผู ้ดูแลสภาพคล่องต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสัญญา
รับประกนัการช าระราคากบัสมาชิกส านกัหกับญัชี 

(2) มีประสบการณ์ในการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมี
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้และความสามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องได ้

(3) มีความพร้อมของระบบงานท่ีเพียงพอหรือแสดงให้เห็นไดว้่ามีกระบวนการและมี
ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง ตลอดจนมีนโยบายการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิด
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

(4) มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและไม่มีความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีดูแลสภาพคล่องได ้ 

       **ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดคุณสมบติัของผูป้ระสงค์จะเป็นผูดู้แลสภาพ
คล่องดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(1) ผูดู้แลสภาพคล่องท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงสมาชิกแจง้ความจ านงให้เป็นผูดู้แล
สภาพคล่องต่อตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสัญญารับประกนัการช าระราคากบั
สมาชิกส านกัหกับญัชี 

(2) ผูดู้แลสภาพคล่องในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures) 

 (*ข้อความของหลักเกณฑ์ 709 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 20 มกราคม 2552 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็น
ต้นไป) 
 (**ข้อความของหลักเกณฑ์ 709 วรรคสองเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 8 มกราคม 2556 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
14 มกราคม 2556  เป็นต้นไป)   
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*710 หน้าทีข่องผู้ดูแลสภาพคล่อง 
710.01 การปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง 

ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ท าการเสนอซ้ือและเสนอขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้   

 (2) ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนด หนงัสือเวียน และ
ค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  

710.02 ประเภทการดูแลสภาพคล่อง 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจมอบหมายให้ผูดู้แลสภาพคล่องปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลการซ้ือขาย

ตามประเภทการดูแลสภาพคล่องประเภทใดประเภทหน่ึงหรือสองประเภท ดงัน้ี 

 (1)  การดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Basis)  
(2) การดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบติังานเม่ือมีการร้องขอ (Response to Quote Requests) 

 

710.03 จ านวนการเสนอซ้ือและเสนอขายขั้นต า่  (Minimum Quantity)  
 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งท าการเสนอซ้ือและเสนอขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในแต่ละคร้ังอย่าง
นอ้ยตามจ านวนขั้นต ่าท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

710.04 ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย  (Maximum Spreads) 
 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งท าการเสนอซ้ือและเสนอขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือใหร้าคาเสนอซ้ือ

และเสนอขายท่ีปรากฏในระบบการซ้ือขายมีส่วนต่างไม่เกินกวา่ท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

*711 หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง (Making a 
Market on Continuous Basis) 

711.01  การปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง  
ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งท าการเสนอซ้ือและเสนอขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามแบบ ประเภท 

และเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดช่วงเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

711.02 การปฏิบัตหิน้าที่เมือ่การเสนอซ้ือขายถูกจบัคู่ 
 ในกรณีท่ีการเสนอซ้ือขายท่ีผูดู้แลสภาพคล่องบนัทึกเขา้มาในระบบการซ้ือขายถูกจบัคู่ทั้งหมด
หรือบางส่วนและท าใหจ้ านวนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผูดู้แลสภาพคล่องไดท้ าการเสนอซ้ือขายไวล้ดลง
ต ่ากว่าจ านวนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑ ์710.03 ใหผู้ดู้แลสภาพคล่องท าการเสนอซ้ือขายเขา้มาในระบบการ
ซ้ือขายเพ่ือให้มีจ านวนเสนอซ้ือและเสนอขายขั้นต ่าและส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์710.03 และ 710.04  
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*712 หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องประเภทปฏิบัติงานเมื่อมีการร้องขอ (Making a 
Market in Response to Quote Requests) 

712.01 การปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง  
ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งท าการเสนอซ้ือและเสนอขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามแบบ ประเภท 

และเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาท่ีไดรั้บมอบหมายเม่ือมีการร้องขอจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
หรือสมาชิกตลอดช่วงเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
  

712.02 การเสนอซ้ือและเสนอขายเมือ่มกีารร้องขอ 

 ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีเม่ือไดรั้บการร้องขอใหท้ าการเสนอซ้ือและเสนอขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Quote Requests) ตามหลกัเกณฑ ์712.01  

(1) ท าการเสนอซ้ือและเสนอขายเข้ามาในระบบการซ้ือขายภายในระยะเวลาท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(2) ท าใหก้ารเสนอซ้ือและเสนอขายตาม (1) ปรากฏในระบบการซ้ือขายตามระยะเวลา
ขั้นต ่าท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 

712.03 การปฏิบัตหิน้าที่เมือ่การเสนอซ้ือขายถูกจบัคู่ 
 ในกรณีท่ีการเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีผูดู้แลสภาพคล่องไดบ้นัทึกเขา้มาในระบบการซ้ือขายถูก
จบัคู่ทั้งหมดหรือบางส่วน ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ตอ้งท าการเสนอซ้ือและเสนอขายเพ่ิมเติมเขา้มาในระบบ
การซ้ือขายจนกว่าจะมีการร้องขอจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสมาชิกให้ท าการเสนอซ้ือและ
เสนอขายอีก ยกเวน้ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูดู้แลสภาพคล่องจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 

*713 การแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทีม่กีารดูแลสภาพคล่อง 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูดู้แลสภาพคล่องอาจแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงแบบ ประเภท 
และเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดม้อบหมาย
ใหผู้ดู้แลสภาพคล่องท าการเสนอซ้ือและเสนอขายเขา้มาในระบบการซ้ือขายได ้



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 700 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขาย 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)                        24 กมุภาพนัธ์ 2549 700-8 

*714 การปฏบิัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง 
714.01 การซ้ือขายด้วยระบบการซ้ือขาย  

ในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายโดยผูดู้แลสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 

714.02 การปฏิบัตงิานของผู้ดูแลสภาพคล่องที่เป็นสมาชิก 
 ในกรณีท่ีผูดู้แลสภาพคล่องเป็นสมาชิก ผูดู้แลสภาพคล่องตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัใหม้ีระบบการด าเนินงานในการซ้ือขายและการด าเนินงานในฐานะเป็นผูดู้แล
สภาพคล่องแยกต่างหากจากระบบการด าเนินงานในการซ้ือขายและการด าเนินงานของสมาชิกในฐานะ
เป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

(2) ด าเนินการขอแต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือเป็นเจา้หนา้ท่ีดูแลสภาพคล่องของตน 
 (3)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพคล่องรับหรือส่งค าสั่งซ้ือขายเพ่ือบัญชีของลูกค้า และ
สมาชิกตอ้งมีระบบการด าเนินงานในการป้องกนัมิให้เจา้หน้าท่ีดังกล่าวล่วงรู้ถึงขอ้มูลหรือสามารถใช้
ขอ้มลูของลกูคา้เพ่ือการใด ๆ ในการปฏิบติังาน 

(4) ตอ้งจดัใหบ้ญัชีซ้ือขายของผูดู้แลสภาพคล่องแยกออกจากบญัชีซ้ือขายอ่ืน ๆ 
(5) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

  

*714.03 การปฏิบัตงิานของผู้ดูแลสภาพคล่องที่เป็นนิตบุิคคลอืน่นอกจากสมาชิก 
 ในกรณีท่ีผูดู้แลสภาพคล่องเป็นนิติบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิก ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจ
ก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบติังานของผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าวได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารซ้ือขายเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ โปร่งใสและมีความเป็นธรรม 
 (*ข้อความของหลักเกณฑ์ 714.03 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2552 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2552)  
 

*715 การหยุดการปฏบัิติหน้าทีข่องผู้ดูแลสภาพคล่องช่ัวคราว 
715.01 การส่ังหรืออนุญาตให้หยุดการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องช่ัวคราว 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจสั่งหรืออนุญาตให้ผูดู้แลสภาพคล่องหยุดการปฏิบัติหน้าท่ี
ชัว่คราวไดเ้ม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) มีเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อการซ้ือขายในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อนัไม่สามารถ
ท าใหก้ารซ้ือขายเป็นไปอยา่งมีระเบียบ โปร่งใสและมีความเป็นธรรม 
 (2)  มีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
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 ในกรณีท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สั่งหรืออนุญาตใหผู้ดู้แลสภาพคล่องหยุดการปฏิบติัหนา้ท่ี
ชัว่คราว ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศใหส้มาชิกทราบทัว่กนั โดยผูดู้แลสภาพคล่องดงักล่าว
จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเวลาท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สั่งหรืออนุญาตใหห้ยุดการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  
 

715.02 การปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องภายหลงัหยุดการปฏิบัตหิน้าที่ช่ัวคราว 
 ให้ผูดู้แลสภาพคล่องเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีภายหลงัหยุดการปฏิบัติหน้าท่ีชั่วคราวตามหลกัเกณฑ ์
715.01 เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดแ้จง้ยกเลิกหรือส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้หยุดการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อผูดู้แลสภาพคล่อง โดยตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศการเร่ิมการปฏิบติั
หนา้ท่ีผูดู้แลสภาพคล่องภายหลงัหยดุการปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวใหส้มาชิกทราบทัว่กนั 
 

*716 การส้ินสุดการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 การเป็นผูดู้แลสภาพคล่องส้ินสุดตามเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องท่ีตกลงไวก้ับตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
 (2) เม่ือถกูยกเลิกการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์717 
 (3) เม่ือมีการขอยกเลิกการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์718 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศใหส้มาชิกทราบทัว่กนัเม่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล
สภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องรายใดส้ินสุด 
 

*717 การยกเลกิการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณายกเลิกการเป็นผูดู้แลสภาพคล่อง เม่ือตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เห็นวา่ 
 (1) ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีตกลงไวก้บัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (2) ผูดู้แลสภาพคล่องไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ขอ้ก าหนด 
หนงัสือเวียน และค าสัง่ของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้   
 

*718 การขอยกเลกิการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
 ผูดู้แลสภาพคล่องอาจขอยกเลิกจากการเป็นผูดู้แลสภาพคล่องไดต้ามที่ไดต้กลงไวก้บั
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยผูดู้แลสภาพคล่องจะตอ้งยื่นหนงัสือแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ทั้งน้ี 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดเง่ือนไขใหแ้ก่ผูดู้แลสภาพคล่องปฏิบติัก่อนท่ีจะใหก้ารยกเลิกมี
ผลได ้ 
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*719 การสมคัรเป็นผู้เสริมสร้างความสมดุล 
 ให้บุคคลท่ีประสงค์จะสมคัรเป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุลยื่นหนงัสือแจง้ความจ านงต่อตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในระยะเวลาท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนดเป็นคราวๆ ไป  
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 719 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

*720 คุณสมบัติของผู้เสริมสร้างความสมดุล 
 ผูเ้สริมสร้างความสมดุลตอ้งมีและด ารงคุณสมบติัขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสมาชิกของส านกัหกับญัชีหรือลูกคา้
ท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงสมาชิกแจง้ความจ านงใหเ้ป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุลต่อตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (2)  มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับสินค้าอ้างอิง หรือแสดงได้ว่ามี
ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุล  
 (3)  มีผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้และความสามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือว่าจะปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผูเ้สริมสร้างความสมดุลได้ 
 (4)  มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและไม่มีความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีผูเ้สริมสร้างความสมดุลได ้
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดคุณสมบติัของผูป้ระสงค์จะเป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุล
เพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยค านึงถึงความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุลเป็นส าคญั  
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 720 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

*721 หน้าทีข่องผู้เสริมสร้างความสมดุล 
ผูเ้สริมสร้างความสมดุลตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ท าการซ้ือและขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เขา้มาในระบบการซ้ือขายเพื่อเสริมสร้าง
ความสมดุลของการส่งมอบสินคา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด  
 (2)  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าและส านักหักบัญชี ตลอดจนปฏิบัติตามหนังสือเวียน และค าสั่งของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 721โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 700 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขาย 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)                        24 กมุภาพนัธ์ 2549 700-11 

 

*722 การปฏบัิติงานของผู้เสริมสร้างความสมดุล 
 ในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขายโดยผูเ้สริมสร้างความสมดุลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด โดยใหน้ าความตามหลกัเกณฑ์ 714 การปฏิบตัิงานของผูดู้แล
สภาพคล่องมาใชบ้งัคบักบัการปฏิบติังานของผูเ้สริมสร้างความสมดุลตามหมวดน้ียกเวน้หลกัเกณฑ ์
714.02 (1) 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 722 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

 *723 การหยุดการปฏบัิติหน้าที ่การส้ินสุด และการยกเลกิ การเป็นผู้เสริมสร้างความสมดุล  
 ให้น าหลกัเกณฑ์ 715 ถึงหลกัเกณฑ์ 718 มาใชบ้งัคบักบัการหยุดการปฏิบติัหนา้ท่ี การส้ินสุด 
การยกเลิกการ และการขอยกเลิกการเป็นผูเ้สริมสร้างความสมดุลโดยอนุโลม และในการสัง่หรืออนุญาต
ใหห้ยุดการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูเ้สริมสร้างความสมดุลนั้นใหร้วมถึงกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อการ
ส่งมอบสินคา้หรือมีเหตุผนัผวนหรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีผิดไปจากสภาพปกติของตลาดหรือมีเหตุจ าเป็น
และสมควร 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 723 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

*724 การเปิดเผยการลงโทษบุคคลทีเ่กีย่วข้องในระบบการซ้ือขาย 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจเปิดเผยการลงโทษบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขายได ้
ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้อนัมีผลกระทบต่อผูล้งทุนหรือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยรวมตามท่ีตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 ในการเปิดเผยการลงโทษตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณาเปิดเผยแก่
สมาชิกอ่ืนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือเปิดเผยเป็นการทัว่ไปได ้
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 724 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับวนัท่ี 4 กนัยายน 2560)  
 

 

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


